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  تقرير األمني العام عن مكتب األمم املتحدة يف بوروندي    
  

  مقدمة   -أوال   
، الـذي مـدد فيـه اجمللـس     )٢٠١١ (٢٠٢٧يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملـس األمـن         - ١

 إطالعه على التقـدم احملـرز يف تنفيـذ واليـة            والية مكتب األمم املتحدة يف بوروندي وطلب إيلَّ       
) ٢٠١٠ (١٩٥٩وجـــه التحديـــد، وعمـــال بقـــراري جملـــس األمـــن وعلـــى . املكتـــب والقـــرار

ــدمت يف )٢٠١١ (٢٠٢٧ و ــار١٠، قــ ــايو / أيــ ــة   ٢٠١٢مــ ــاط املرجعيــ ــن النقــ ــة مــ  جمموعــ
واملؤشــرات ذات الــصلة، املتفــق عليهــا بــشكل مــشترك مــع حكومــة بورونــدي، لتقيــيم التقــدم 

كتــب األمــم املتحــدة يف احملــرز فيمــا يتعلــق باحلالــة يف بورونــدي وبالتــايل اإلبــالغ عــن تطــور م
  . بوروندي مستقبال إىل وجود عادي لفريق قطري تابع لألمم املتحدة

، أيد جملـس األمـن النقـاط املرجعيـة وطلـب            ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٦ويف رسالة مؤرخة      - ٢
معلومات إضافية بـشأن بيانـات وتقييمـات أساسـية عـن كـل مـسألة، تتـضمن مالحظـات عـن               

ويقدم هـذا التقريـر معلومـات مـستكملة         . ملكتب يف جهود التنفيذ   التوقيت والتوجهات ودور ا   
، وهــو )S/2011/751 (٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠ املــؤرخ الــسابقمنــذ صــدور تقريــري 

ــة    ــاط مرجعي ــاين نق ــستعرض خطــوط األســاس     . يتمحــور حــول مث ــر، ت ــذا التقري ــق ه ويف مرف
  .واملؤشرات املتعلقة بالتقدم احملرز بتفصيل إضايف

    
  التقدم احملرز يف توطيد دعائم السالم  -انيا ث  
  العملية الدميقراطية  -ألف   

 مؤسـسات البلـد واصـلت حتـسنها وهنوضـها مبـسؤولياهتا مبزيـد مـن اإلصـرار،                   رغم أن   - ٣
 ٢٠١٠يــزال ُيلمــس األثــر الــسليب ملقاطعــة أحــزاب املعارضــة الرئيــسية النتخابــات عــام           ال

. ني احلكومـة وأحـزاب املعارضـة غـري املمثلـة يف الربملـان      والتوترات السياسية الـيت تلـت ذلـك بـ       
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ويتجلــى ذلــك عــرب طائفــة مــن . ومثــة تزايــد يف عــدم الثقــة واملواجهــة بــني احلكومــة واملعارضــة 
املسائل، وهو حمسوس بشكل خاص يف اجملاالت اليت تدعو احلاجة فيهـا إىل وجـود توافـق آراء                  

ــد الــسال    ــز جهــود توطي ــا ملواصــلة تعزي ــالنظر إىل األعمــال   أوســع نطاق ــة، وال ســيما ب م والتنمي
  .٢٠١٥التحضريية املبكرة النتخابات عام 

، احتفلـــت بورونـــدي بالـــذكرى الـــسنوية اخلمـــسني ٢٠١٢ يوليـــه/ متـــوز٢ و ١ويف   - ٤
الستقالهلا يف احتفال هبيج رفيـع املـستوى يف بوجومبـورا، شـهد عـودة شخـصية معارضـة مـن                     

كرر الـرئيس نكـورونزيزا يف الـذكرى الـسنوية الثانيـة            ،  ٢٠١٢أغسطس  /آب ٢٦ويف  . املنفى
إلعــادة انتخابــه تأكيــد دعوتــه للــسياسيني املوجــودين يف املنفــى إىل العــودة إىل البلــد واإلعــداد  

وحـث علـى    . ، مـشريا إىل اسـتعداد احلكومـة والـسكان للترحيـب هبـم             ٢٠١٥النتخابات عـام    
 وأشـار   .“ املؤسسات الوطنية ذات الـصلة     شواغل أمنية بتوجيهها إىل   ’’ضرورة قيام من لديهم     

ــة انتخابــات عــام     ــتفكري يف جترب ــة  ٢٠١٠أيــضا إىل أن مثــة فرصــة لل  والتمــاس الوســائل الكفيل
  .٢٠١٥بتعزيز ثقافة الدميقراطية قبل عام 

 بــني احلكومــة ٢٠١٢ويف تطــور إجيــايب، عقــدت عــدة اجتماعــات رمسيــة خــالل عــام   - ٥
وبناء على طلب رئيس اجلمعية الوطنية، تشارك املركز املعـين          . انواملعارضة غري املمثلة يف الربمل    

 ورابطـة   ة،احملليـ  ملنظمـات غـري احلكوميـة     ، وهـو إحـدى ا     باإلنذار بوقوع الرتاعات ومنع نشوهبا    
مـارس، يف تيـسري حلقـة عمـل بـشأن        / آذار ٢٨مـن أجـل أفريقيـا، يف        الربملانيني األوروبيني للعمـل     

وكـان هـذا أول اجتمـاع رمسـي جلميـع األحـزاب        . اب املعارضـة  مشروع القانون املتعلـق بـأحز     
ــات عــام    ــذ انتخاب ــسياسية من ــرة مــن  . ٢٠١٠ال ــار٢٨ويف الفت ــايو إىل / أي ــران٢م ــه/ حزي  يوني

التغـيري بتنظـيم حلقـة عمـل يف كـو،           وبـادرات   بامل، قامت املنظمة غري احلكومية الدوليـة        ٢٠١٢
  الـدفاع عـن الدميقراطيـة      اتقو ‐ لدميقراطيةاجمللس الوطين للدفاع عن ا     ممثلي   ضمتسويسرا،  

قـوات التحريـر    ، باسـتثناء     إيكيـبريي  ‐حتالف الدميقراطيني من أجـل      واألطراف الرئيسية داخل    
ــة ــا - الوطنيـ ــا  ووضـــم االجتمـــاع رئيـــسي بور . رواسـ نـــدي الـــسابقني سيلفـــستر نتيبانتونغانيـ

وتركــزت املناقــشات . يكانيــةودوميــسيان نــدايزي وممــثلني عــن الكنيــستني الكاثوليكيــة واألنغل 
 الــسياسي، واحلــوار، واإلفــراج عـن الــسجناء الــسياسيني، وعــودة قــادة األحــزاب  الفــضاءعلـى  

ونظمـت حلقتـا    . ٢٠١٥السياسية املوجودين يف املنفى، واألعمال التحضريية النتخابـات عـام           
ــانزا   ــورا ونيـ ــة يف بومجبـ ــل للمتابعـ ــن   / آب٨الك يف  - عمـ ــرة مـ ــسطس، ويف الفتـ إىل  ١٧أغـ

 يف حتديـد التحـديات      أطـراف سياسـية   أكتوبر، على التوايل، شاركت فيهما      /تشرين األول  ١٩
ويف .  الـسياسية  األجـواء اليت تواجه العمليـة االنتخابيـة املقبلـة وقـدمت توصـيات بـشأن حتـسني                 

، اجتمــع وزيــر الداخليــة مــع  ٢٠١٢ ديــسمرب/ كــانون األول٢٤نــوفمرب و / تــشرين الثــاين٢٦
  . سية ملناقشة احلالة العامةاألحزاب السيا
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ونتيجــة الســتمرار انعــدام الثقــة بــني احلكومــة واملعارضــة غــري املمثلــة يف الربملــان، ظــل    - ٦
ويف . ٢٠١٢املنتـــــدى الـــــدائم لألحـــــزاب الـــــسياسية متوقفـــــا عـــــن العمـــــل خـــــالل عـــــام  

ــسان ٢٦ ــل، أصــدر  /ني ــيس املنتــدى      ١٣أبري ــتبدال رئ ــا يطلــب اس ــيا إعالن ويف .  حزبــا سياس
ــرانح ٢٢ ــز        /زي ــساحنة لتعزي ــيري بالفرصــة ال ــديال، ووصــف التغ ــة ب ــر الداخلي ــه، عــني وزي يوني

 إيكيـبريي  -غري أن حتالف الدميقراطيني من أجـل التغـيري يف بورونـدي             . الدميقراطية يف املنتدى  
- أكد جمددا أنه لن يشارك، معتربا أن املنتدى أداة بيد اجمللس الوطين للـدفاع عـن الدميقراطيـة                 

ويف الوقـت نفـسه،     .  وزارة الداخليـة   ما دام حمـسوبا علـى     دفاع عن الدميقراطية احلاكم      ال اتقو
سـبتمرب أهنـا تقـاطع املنتـدى أيـضا ألهنـا            / أيلـول  ١٠ ميبورو يف    -أعلنت قوات التحرير الوطنية     

وهـددت كـذلك   . ُهمشت يف املـشاورات املتعلقـة بعـضوية اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة          
  . ما مل متثل يف اللجنة اجلديدة٢٠١٥ابات عام مبقاطعة انتخ

 احتـاد  الـدفاع عـن الدميقراطيـة و       اتقـو  - وعقد اجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطيـة        - ٧
، علـى التـوايل،     ٢٠١٢ سـبتمرب / أيلول ١٦مارس و   / آذار ٣١التقدم الوطين مؤمترين عاديني يف      

 اجملموعـة الربملانيـة للمجلـس الـوطين         وانتخب باسكال نيابينـدا، رئـيس     . النتخاب قيادة جديدة  
 الدفاع عن الدميقراطية يف اجلمعية الوطنية رئيسا هلذا احلـزب،           ات قو - للدفاع عن الدميقراطية  

يف حني انتخب تشارلز نديتيجي، املتحدث الرمسي املنتهية مدتـه الحتـاد التقـدم الـوطين وزعـيم               
اهلوتـو، وهـي املـرة       والـرجالن كالمهـا مـن إثنيـة       . اجملموعة الربملانية رئيسا الحتاد التقدم الـوطين      

جنـاح   غـري أن أعـضاء    . األوىل اليت تشهد تويل شخص مـن اهلوتـو رئاسـة احتـاد التقـدم الـوطين                
 مـستخفني يف احتاد التقـدم الـوطين، طعنـوا يف شـرعية انتخـاب الـسيد نـديتيجي،                  ‘‘ اإلصالح’’
  .‘‘حدثا غري ذي شأن’’ملؤمتر باعتباره با
، اهتــم تقريــر لفريــق اخلــرباء املعــين جبمهوريــة      ٢٠١١ديــسمرب /نون األول كــا٢ويف   - ٨

زعماء سياسيني بورونديني موجودين يف املنفى، مبـن      ) S/2011/738انظر  ( الكونغو الدميقراطية   
فــيهم أغــاثون رواســا، وألكــسيس ســيندوهيجي، وليونــار نيانغومــا باملــشاركة يف نــشاطات         

تمويــل لتمــرد وليــد انطالقــا مــن قاعــدة يف شــرق مجهوريــة ســيما تقــدمي الــدعم وال هدامــة، وال
وأنكــر أغــاثون رواســا وألكــسيس ســيندوهيجي االهتامــات يف رســالتني  . الكونغــو الدميقراطيــة

. ينــاير، علــى التــوايل/ كــانون الثــاين٢٧ و ٢٥ يف وجهتــا إىل ممثلــي اخلــاص يف بورونــدي وإيلَّ
تأكيـد  ) S/2012/843انظـر   ( ٢٠١٢نـوفمرب   /اين تشرين الث  ١٢وأعاد تقرير فريق اخلرباء املؤرخ      

ن اجلبهة الوطنية من أجـل الثـورة يف         إاالهتامات حبق ألكسيس سيندوهيجي وقدم مزاعم تقول        
 وحتالفـــت مـــع حركـــة   جبهـــة الـــشعب املورونـــدي   بـــه، حتولـــت إىل  املرتبطـــة، بورونـــدي

إىل حـد    انـسحب    ويـذكر التقريـر أيـضا أن أغـاثون رواسـا          . مارس يف كيفو اجلنوبيـة    /آذار ٢٣
  . من املشاركة املباشرة يف أنشطة قوات التحرير الوطنيةكبرية
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احلركــة مــن أجــل التــضامن  ينــاير، ألقــي القــبض علــى رئــيس  / كــانون الثــاين١١ويف   - ٩
، عند وصـوله    ٢٠١٠، ألكسيس سيندوهيجي، الذي كان موجودا يف املنفى منذ عام           والسالم

ويف . أفـادت التقـارير    قدمته حكومة بورونـدي حـسبما        إىل دار السالم، بناء على طلب تسليم      
  . يناير، أطلق سراحه لعدم توجيه هتم حبقه، وعاد إىل فرنسا/ كانون الثاين٢٤
ســبتمرب، أصــدر أحــد كبــار املقــاتلني الــسابقني يف حــزب حتريــر شــعب   / أيلــول٢ويف   - ١٠

 لقــوات التحريــر الوطنيــةهيئــة األركــان العامــة  قــوات التحريــر الوطنيــة بيانــا، باســم  -اهلوتــو 
حسبما يزعم، أعلن فيه أن قوات التحرير الوطنية قررت استئناف الكفـاح املـسلح، وذكـر أن                  

إال أن . األســباب تتمثــل يف ضــعف احلكــم واســتمرار اضــطهاد أفــراد قــوات التحريــر الوطنيــة   
 وقـادة  املتحدث باسم جناح رواسا يف قوات التحرير الوطنية الذي يتخـذ مـن أوروبـا مقـرا لـه                 

أكتــوبر، / تــشرين األول٢٤ويف . ن ألحــزاب سياســية معارضــة أدانــوا البيــان علــى الفــوريآخــر
ــة ســابقا تعــرف باســم       ــشعب  أعلــن املتحــدث باســم حركــة مــسلحة مل تكــن معروف جبهــة ال

 منطقـة مسؤولية اجلبهة عن اهلجمـات الـيت شـنت يف    ) ‘‘احملررون’’أو   (أباتابازي ‐ املوروندي
  . أكتوبر/ تشرين األول٢٢-٢١بيتوك، خالل ليلة موروي، مقاطعة سي

جملــس الــشيوخ، مث أكتــوبر، اعتمــدت اجلمعيــة الوطنيــة / تــشرين األول٢٣ و ١٠ويف   - ١١
والقــانون غــري عــادي مــن حيــث . مــشروع قــانون بــشأن مركــز األحــزاب الــسياسية املعارضــة 
 أن بعـض أحـزاب املعارضـة      غـري . اعترافه بأحزاب املعارضة سواء كانت ممثلـة يف الربملـان أم ال           

ــشائه منــصب      ــشدة إلن ــانون ب حكــام أل ونظــرا. ‘‘زعــيم املعارضــة ’’واجملتمــع املــدين انتقــد الق
القانون واملشهد السياسي، يبدو من املرجح أن هذا الدور سيؤول إىل إميانويـل ميبـورو، الـذي        

 ويف الوقـت    .يرأس جناح قوات التحريـر الوطنيـة الـذي ال يعتـرف بـه مناصـرو أغـاثون رواسـا                   
  /نفـــسه، أصـــدر قـــانون منفـــصل يـــنظم وضـــع مجيـــع األحـــزاب الـــسياسية يف تـــشرين الثـــاين   

أرجئ مرارا بسبب عدم قدرة العديد مـن األحـزاب املعنيـة علـى      ، ولكن تنفيذه٢٠١٢نوفمرب  
  . تلبية شروطه الصارمة

لفــات ويف إطــار التــشريعات القائمــة، حيظــر علــى األحــزاب الــسياسية التوحــد يف حتا     - ١٢
وبالتايل، فإن السلطات ترى أن املنرب الرئيـسي ألحـزاب         . خالل فترات احلمالت االنتخابية    إال

 -املعارضـــة غـــري املمثلـــة يف الربملـــان، حتـــالف الـــدميقراطيني مـــن أجـــل التغـــيري يف بورونـــدي   
ــبريي ــرب ، إيكي ــشكل هــذ     من ــيت ت ــانوين، ويواصــل أعــضاء خمتلــف األحــزاب ال  التجمــع اغــري ق

 تـشرين   ٤ويف  .  الـصعوبات الـيت يواجهوهنـا لـدى اضـطالعهم باألنـشطة اليوميـة              الشكوى مـن  
ــاين ــوفمرب /الث ــال      ٢٠١٢ن ــوجني لالحتف ــسفر إىل روم ــن ال ــذه األحــزاب م ــع أعــضاء يف ه ، من

بالذكرى السنوية الثامنة عشرة إلنشاء حزب اجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية، بـأمر مـن                
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مقاطعـة  (نـوفمرب، يف غاتومبـا      / تـشرين الثـاين    ١٨ويف  . تقـارير وزير الداخليـة حـسبما أفـادت ال       
 اجلبهــة مــن أجــل الدميقراطيــة يف - ســاهوانيا، منعــت الــشرطة أعــضاء يف )بوجومبــورا الريفيــة

ــيري يف        ــدميقراطيني مــن أجــل التغ ــدي ويف أحــزاب سياســية أخــرى تنتمــي إىل حتــالف ال بورون
وذلك باسـتخدام الغـاز املـسيل للـدموع          من حضور أحد االجتماعات،      إيكيبريي -بوروندي  

وأفيد عن جرح امرأتني، إحدامها نائبـة سـابقة لـرئيس بورونـدي، هـي             . وإطالق النار يف اهلواء   
، منــع أعـــضاء يف حركــة التـــضامن   ٢٠١٢ديــسمرب  / كـــانون األول٢ويف . مارينــا بارامبامبــا  

  . ء آخرين يف احلزبوالدميقراطية من بومجبورا من السفر إىل بوبانزا لالجتماع مع أعضا
وأدت أيضا األنشطة اليت يقوم هبـا املتـشددون مـن بـني أعـضاء رابطـة الـشباب التابعـة                       - ١٣

، ‘‘اإلمبونرياكـور ’’ الدفاع عـن الدميقراطيـة،       ات قو - للمجلس الوطين للدفاع عن الدميقراطية    
ــشواغل ــارة الـ ــال القمـــ   . إىل إثـ ــق أعمـ ــدة يف بورونـــدي توثيـ ــم املتحـ ــل مكتـــب األمـ ع وواصـ

والتخويف، فضال عن أعمال العنف، بل والقتل اليت يرتكبها أفـراد مـن هـذه اجملموعـة، حيـث                 
يوليه يف مجيـع أحنـاء البلـد، وال سـيما يف            /أبريل ومتوز /طرأت زيادة يف هذه األعمال بني نيسان      
وأفـادت التقـارير أن هـؤالء األعـضاء قـاموا، بذريعـة             . مقاطعات بوبـانزا وسـيبيتوكي ونغـوزي      

األمن يف أحيائهم، باالعتداء على ضحاياهم، وابتزاز األموال منـهم يف بعـض األحيـان،               ضمان  
  .ن بعض هؤالء الضحايا مات من جراء العنفإويقال 
ــرئيس       - ١٤ ــة املـــستقلة، أصـــدر الـ ــة الوطنيـ ــة االنتخابيـ ــة للجنـ ــة احلاليـ ــهاء الواليـ وبعـــد انتـ

ل على متديـد واليـات املفوضـني        ونص املرسوم األو  . مارس/ آذار ١٢نكورونزيزا مرسومني يف    
الثــاين مــدة واليــة املفوضــني مــن ثــالث ســنوات قابلــة  احلــاليني ملــدة ســتة أشــهر، يف حــني نقــح

سـبتمرب، دعـا الـرئيس نكـورونزيزا        /ويف أيلـول  . للتجديد إىل مخس سنوات غـري قابلـة للتجديـد         
ــة إىل عقــد جلــسة اســتثنائية للربملــان للنظــر يف الترشــيحات اجلديــدة لعــضوية     ــة االنتخابي اللجن

الوطنية املستقلة، ولكن الدورة انتهت من دون التوصل إىل اتفاق؛ وخرج أعضاء احتاد التقـدم               
الوطين من اجللسة احتجاجا على النية باإلبقاء علـى رئـيس اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة                   

رونزيزا يف وقـت الحـق      وقـام الـرئيس نكـو     . ورئيس التربية الوطنية واالتصال املنتهيـة واليتـهما       
ــة أشــهر    ــدة ثالث ــة املفوضــني مل ــد والي ــة  / كــانون األول٤ويف . بتمدي ــسمرب، وافقــت اجلمعي دي

الوطنية وجملس الشيوخ على املرشحني الذين اقترحهم الرئيس نكورونزيزا كأعضاء يف اللجنـة             
بيـة الوطنيـة    االنتخابية الوطنية املـستقلة اجلديـدة، حيـث أعيـد تعـيني رئـيس اللجنـة ورئـيس التر                  

ووافقـت أغلبيـة كـبرية      . أما املفوضون الثالثة اآلخـرون فهـم جـدد        . واالتصال املنتهية واليتهما  
من أعضاء الربملان على التعيينات، وهو ما عكس وجود توافق آراء بـني احلـزبني الرئيـسيني يف                  

راطيـة واحتـاد     الـدفاع عـن الدميق     ات قـو  -احلكومة، ومها اجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية        
 إيكيـبريي  -واشتكى رئيس حتالف الدميقراطيني من أجـل التغـيري يف بورونـدي             . التقدم الوطين 
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 اجلبهة من أجل الدميقراطية يف بورونـدي، مـن عـدم استـشارة منـربه وأنـذر بعـدم             - وساهوانيا
ل غري أن املتحدث باسم حتالف الدميقراطيني من أجـ        . ٢٠١٥مشاركة حزبه يف انتخابات عام      

، ورغم إدانته للجنة االنتخابية الوطنية املستقلة اجلديدة، أعلـن          إيكيبريي -التغيري يف بوروندي    
 كـانون   ٧وأصدر مكتب األمم املتحـدة يف بورونـدي بيانـا يف            . أن املنرب سيخوض االنتخابات   

ــة      /األول ــة الوطني ــة االنتخابي ــسمية املفوضــني اجلــدد وحــث اللجن ــه بت ديــسمرب أحــاط علمــا في
ــسياسية للتحــضري النتخابــات      املــ ــة ال ــع اجلهــات الفاعل ستقلة علــى العمــل عــن كثــب مــع مجي
  . ، بروح من احلوار املستمر والبحث عن توافق اآلراء٢٠١٥ عام
وبصفة أعم، يواصل مكتب األمم املتحدة يف بوروندي بـذل املـساعي احلميـدة جلمـع                  - ١٥

ياسية، ومـساعدة أصـحاب املـصلحة يف    اجلهات الفاعلة الرئيـسية، ودعـم تطبيـع العالقـات الـس           
وبنـاء علـى التطـورات    . ٢٠١٥التوصل إىل اتفاق بشأن سبل املضي قـدما حنـو انتخابـات عـام         

ــة يف عــام   ــم املتحــدة     ٢٠١٢اإلجيابي ــامج األم ــدي وبرن ــم املتحــدة يف بورون ــدأ مكتــب األم ، ب
ة مـن انتخابـات    الستخالص الدروس املستفاد  ٢٠١٣اإلمنائي بتنظيم حلقة عمل يف مطلع عام        

  .، بالتعاون مع الشركاء٢٠١٥ وإعداد األرضية النتخابات عام ٢٠١٠عام 
  

  األمن واالستقرار  -باء   
ومــع ذلــك، ظــل اإلجــرام . ٢٠١٢ظلــت احلالــة األمنيــة عمومــا مــستقرة خــالل عــام    - ١٦

 سائدا، وهو ما ميكن عزوه بشكل عام لتداول األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة منـذ أمـد                   
األراضـي واسـتمرار سـوء الظـروف االجتماعيـة      علـى   بعيد وعلى نطاق واسع، وإىل املنازعات       

وزادت إىل حد ما وترية الغـارات الـيت تـشنها اجلماعـات املـسلحة عـرب احلـدود،                    . واالقتصادية
سيما يف الشمال الغريب، وخباصة يف سيبيتوكي وبوبانزا، ومت اإلبالغ عن وقـوع اشـتباكات                ال

وأُبلـغ  ). الشرطة الوطنية البوروندية  /قوات الدفاع الوطنية  (قوات األمن البوروندية    مسلحة مع   
وقامـت األمـم املتحـدة بتوثيـق        . الك - أيضا عن وقوع هجمات يف اجلنوب بالقرب من نيانزا        

ورغــم  . ٢٠١٢ اشــتباكا بــني اجلماعــات املــسلحة والقــوات احلكوميــة يف عــام        ٤٠حــوايل 
مـا زالـت تلجـأ إىل العنـف      األطـراف   ، فإهنـا أظهـرت أن بعـض         هذه االشتباكات اخنفاض حدة   

  .املسلح لتحقيق أهداف سياسية أو غريها من األهداف
 تقلــيص حجــم قــوات الــدفاع الــوطين والــشرطة الوطنيــة   ٢٠١٢وتواصــل طيلــة عــام    - ١٧

واتـسم  . البوروندية، استرشاداً باألهـداف الـيت وضـعها البنـك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل                 
رته بـسبب تعويـل احلكومـة علـى ظـاهرة التنـاقص الطبيعـي، غـري أن                  ـقدم احملرز باخنفاض وتي   الت

  .األهداف توشك حاليا أن تتحقق
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وواصل مكتـب األمـم املتحـدة يف بورونـدي دعمـه لعمليـة إضـفاء الطـابع املهـين علـى              - ١٨
ئيون إىل جانـب    قوات األمن والدفاع، وذلك بالتعـاون مـع الـربامج الـيت ينفـذها الـشركاء الثنـا                 

 ضـابطا   ٧٤وبالـشراكة مـع النظـراء الـوطنيني، مت تـدريب            . احلكومة وبـدعم مـن تلـك الـربامج        
ليــصبحوا مــدرِّبني يف جمــال حقــوق اإلنــسان والقــانون الــدويل اإلنــساين، يف حــني مت تــدريب     

. ضابط إضايف خالل عملية تقييم على سبيل املتابعة، أجريت يف مخس منـاطق عـسكرية               ١٠٠
 ثالث دورات تدريبية متخصصة يف جمال أعمـال الـشرطة العـسكرية وقـضاء الـشرطة                 ونظمت

 مــن ضــباط الــشرطة ٤٤ مــن ضــباط الــشرطة العــسكرية و ٣٣وإدارة خمــازن األســلحة لفائــدة 
 مــن مــديري خمــازن األســلحة يف قــوات الــشرطة، علــى التــوايل، وجتــرى حاليــا ١٩القــضائية و 

وواصــل املكتــب أيــضا الــدعوة إىل اســتحداث   . ينيأنــشطة الــدعوة لتــدريب القــضاة العــسكر  
ــم جلميــع الرتــب يف الــشرطة    ــامج للتــدريب األساســي مالئ وواصــل املكتــب، إىل جانــب  . برن

شركاء آخرين، دعمه لوضع اخلطة االستراتيجية لفائدة وزارة األمن العـام واسـتعراض الـدفاع               
ومتويـل ورشـة عمـل حـول تبـادل      لفائدة وزارة الدفاع، وذلك من خالل تقدمي املشورة التقنية     

  .املعلومات وتوعية الربملان
وأيد املكتب أيضا بذل مزيد من اجلهود لتعزيز إدارة قطـاع األمـن مـن خـالل أنـشطة                     - ١٩

وقُـدم  . الدعوة وبناء القدرات وتبادل املعلومات لفائدة أعضاء جلنيت الدفاع واألمن يف الربملـان            
لس األمن القومي، ولصياغة وثيقة استراتيجية األمن القـومي         الدعم التقين إىل األمانة الدائمة جمل     

إطـار  ذي  وواصل املكتـب أيـضا أنـشطة الـدعوة العتمـاد قـانون أساسـي                . األوىل يف بوروندي  
وأقيمـــت شـــبكات مـــن منظمـــات اجملتمـــع املـــدين لتعزيـــز  . قـــانوين مالئـــم دســـتوريا للـــشرطة

  . العدالة ومشاركتها يف األنشطة املتصلة بإصالح قطاع األمن
وخيطــط حاليــا كــل مــن مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي وبرنــامج األمــم املتحــدة    - ٢٠

ويف غـضون ذلـك، يتواصـل مجـع         . محلة وطنية ثانية لرتع السالح بشكل طـوعي       لشن  اإلمنائي  
يونيـه  /ويف شـهري حزيـران    . الـشرطة تـصادرها   وتدمري األسلحة الـصغرية الـيت تـسلم طوعـا أو            

 على سبيل املثال، دمرت اللجنة الوطنية الدائمة ملكافحـة انتـشار األسـلحة              ٢٠١٢يوليه  /ومتوز
ــة    ــصغرية واألســلحة اخلفيف ــة، و  ٩٣٨ال ــة يدوي ــة و ٢٣ قنبل  ٨٥ ٨٤٠ صــاروخا و ٦٤ قذيف

واصـل أيـضا رصـد ومتويـل عمليـة وسـم وتـسجيل              ، الـذي    املكتبموهلا  خرطوشة يف عمليات    
ديـــسمرب، كانـــت نـــسبة أكثـــر مـــن /ن األولوحبلـــول كـــانو. أســـلحة قـــوات األمـــن والـــدفاع

ــا ُســـــجلت مجيـــــع     يف ٦٠ املائـــــة مـــــن أســـــلحة الـــــشرطة قـــــد ُومســـــت وُســـــجلت، بينمـــ
  .العسكرية األسلحة
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  العدالة االنتقالية  -جيم   
ــام    - ٢١ ــة ع ــوق      ٢٠١٢طيل ــدي ومفوضــية حق ــم املتحــدة يف بورون ــب األم ، واصــل مكت

مـشروع  مواءمـة   وليني بـشأن ضـرورة      اإلنسان حوارمهـا مـع أصـحاب املـصلحة الـوطنيني والـد            
ــضل          ــصلة باملوضــوع وأف ــة ذات ال ــايري الدولي ــع املع ــصاحلة م ــائق وامل ــصي احلق ــة تق ــانون جلن ق

وُوضــع تعــديل ملــشروع القــانون املتعلــق بلجنــة تقــصي   . املمارســات، ومــع التوقعــات الوطنيــة 
حيـل علـى الربملـان    نـوفمرب، وأ / تـشرين الثـاين  ١٤احلقائق واملصاحلة، اعتمده جملـس الـوزراء يف      

وأدلت األمم املتحدة بتعليقـات علـى   . ديسمرب/ كانون األول١٢من أجل تنقيحه واعتماده يف  
 / كـانون األول   ٢٧مشروع القانون عـن طريـق رسـالة موجهـة إىل رئـيس اجلمعيـة الوطنيـة يف                   

صي ديــسمرب تناولــت مجلــة أمــور منــها مــسألة مشوليــة ومتثيــل املفوضــني، والعالقــة بــني جلنــة تقــ
احلقــائق واملــصاحلة املقترحــة واحملكمــة اخلاصــة الــيت حيتمــل إنــشاؤها، ومــسألة محايــة الــضحايا   
  .والشهود، وإدراج حكم ينص صراحة على عدم منح العفو لفئات معينة من اجلرائم اخلطرية

 على الصعيد الـوطين اجتمـع خالهلـا         “محلة توعية ”مارس، أطلقت احلكومة    /ويف آذار   - ٢٢
ء دائمون مع مسؤولني حمليني وأشخاص من خمتلف القطاعات االجتماعية واملهنيـة            وزراء وأمنا 

ومل ُينـشر أي تقريـر رمسـي يوثـق نتـائج هـذه       . ٢٠١١لتوضيح مضمون مشروع القـانون لعـام        
أبريـل، بـل قيـل إهنـا أفـضت إىل توصـيات ختتلـف عـن التوصـيات                  /احلملة اليت انتهت يف نيسان    

 ٢٠٠٩ة الــيت أجريــت بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة يف عــامي الــصادرة عــن املــشاورات الوطنيــ
، ال ســيما فيمــا يتعلــق بتــشكيلة جلنــة تقــصي احلقــائق واملــصاحلة والعنــصر القــضائي   ٢٠١٠ و

  . وعملية العدالة االنتقالية
مكتـب األمـم املتحـدة     شـن   ويف إطار التحضري إلنشاء جلنة تقصي احلقائق واملـصاحلة،            - ٢٣

لتوعية على الصعيد الوطين وساعد على إقامة شبكة مـن اخلـرباء احمللـيني يف    يف بوروندي محلة ل   
جمال العدالة االنتقالية، تتعاون عن كثب مع شريك حملي، أال وهـو املنتـدى الـوطين للـشبكات                

ــة  ــة االنتقالي ــة بالعدال ــة املعني أغــسطس، قــام املكتــب أيــضا،  / آب٢٣ و ٢٢ويف يــومي. اجملتمعي
عــدل واألمـن العــام، وبـدعم مــن الـشركاء الــدوليني، بتنظـيم أول حلقــة     بالتعـاون مـع وزاريت ال  

وســتكون  . عمــل يف سلــسلة مــن حلقــات عمــل اخلــرباء املعنيــة حبمايــة الــشهود والــضحايا         
التوصيات النهائية املعتمدة مبثابة خريطة طريق للعملية األوسـع نطاقـا، حيـث تتمثـل اخلطـوات                 

 الــالزم، تليهــا صــياغة مــشروع قــانون بــشأن محايــة   التاليــة يف إجــراء دراســة لإلطــار القــانوين  
  .، مل ُيحرز أي تقدم فيما خيص إنشاء احملكمة اخلاصة٢٠١٢وطيلة عام . الشهود والضحايا
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  املؤسساتبناء احلوكمة و  -دال   
، وبـدأت   ٢٠١٢أبريـل   /اعتمدت احلكومة الربنامج الوطين إلصالح اإلدارة يف نيـسان          - ٢٤

وبـــدأت أيـــضا . الســـتراتيجية الوطنيـــة لتعزيـــز إدارة املاليـــة العامـــةمناقـــشات هبـــدف اعتمـــاد ا
ويف . االستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشـيدة ومكافحـة الفـساد ُتظهـر أوىل نتائجهـا امللموسـة              

، أحيلـت إىل    ٢٠١٢ شـكوى يف عـام       ١٥٦كافحـة الفـساد     اخلاص مل فريق  الهذا اإلطار، تلقى    
وتلقـت حمكمـة    . فـساد الختـاذ اإلجـراءات املناسـبة بـشأهنا         النيابة العامة لدى حمكمة مكافحـة ال      

 قـضية   ٢١٨، وأصدرت حكمها بـشأن      ٢٠١٢ شكوى يف عام     ٢٨٥مكافحة الفساد كذلك    
ــة تــشرين الثــاين /يف الفتــرة مــن كــانون الثــاين  ــاير إىل هناي وتــوحي التقــارير . ٢٠١٢نــوفمرب /ين

س حاليــا الــذين يبلغــون بــشكل كافحــة الفــساد بتزايــد عــدد النــا اخلــاص ملفريــق الالــواردة مــن 
اعتيادي عن أعمال الفساد، وتوجه حمكمة مكافحة الفساد حاليا اهتامات لعدد مـن املـسؤولني      

 أيـضا العـام الثـاين علـى         ٢٠١٢ومثل عام   . احلكوميني، من بينهم رجال شرطة ورجال أعمال      
 املعتمد لـدى    “يةسهولة ممارسة األعمال التجار   ”التوايل الذي شهد حتسنا كبريا حبسب معيار        

، وبـذلك تعتـرب مـن    ١٥٩ إىل املرتبـة  ١٦٩البنك الدويل، حيـث انتقلـت بورونـدي مـن املرتبـة         
إال أن تقريــر منظمــة .  علــى الــصعيد العــاملي “أفــضل معــدل للتحــسن ”البلــدان الــيت شــهدت  
ى بوروندي يف املرتبة التاسـعة ابتـداء مـن آخـر القائمـة لـد              ُيدرج   ٢٠١٢الشفافية الدولية لعام    

ديـسمرب، أعربـت احلكومـة عـن     / كـانون األول ١٣ويف . إجراء مقارنة عاملية لتصورات الفساد  
الضوء على خمتلف املبادرات املتخـذة يف جمـال مكافحـة           وسلطت  هذا الترتيب،   من  خيبة أملها   

  .وأكدت احلكومة التزامها القوي مبكافحة الفساد. الفساد
ر، أرجأ جملس الوزراء ملدة ستة أشهر قـرارا         أكتوب/ تشرين األول  ٢٥ و   ٢٤ويف يومي     - ٢٥

بشأن خصخصة ميناء بوجومبورا، إلتاحـة الوقـت الكـايف لـشركة مـستقلة ملراجعـة احلـسابات                  
نوفمرب، ألغى اجمللس هذا القـرار،      / تشرين الثاين  ١٤غري أنه يف    . لتقدير القيمة احلقيقية لألصول   

  .ستدعى نقد هيئات مكافحة الفسادواختذ عوضا عن ذلك قرارا مبنح االمتياز، وهو ما ا
وظلــت هيئــة اإليــرادات يف بورونــدي تــشكل مثــاال إجيابيــا يــبني كيــف ميكــن لــإلرادة    - ٢٦

. السياسية إىل جانب اخلربة التقنية أن تؤديا إىل زيادة كفـاءة املؤسـسات احلكوميـة ومـساءلتها                
قد مجعت خـالل الـسنة      ، كانت هيئة اإليرادات يف بوروندي       ٢٠١٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  
، مقابـل  )دوالرماليـني   ٣,٢١أي حـوايل  ( بليـون فرنـك بورونـدي    ٤٨٦,٤٧إيرادات قدرها   

الذي ُجمـع خـالل     )  مليون دوالر  ٢,٨٦أي حوايل   ( بليون فرنك بوروندي     ٤٣٣,٨٩حوايل  
  . يف املائة١٢,١٢، وهو ما ميثل زيادة بنسبة ٢٠١١األشهر األحد عشر األوىل من عام 
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صل مكتب أمني املظـامل أيـضا القيـام بـدور متزايـد األمهيـة، حيـث تلقـى، يف مجلـة               ووا  - ٢٧
 شكوى تتعلق باملنازعات على األراضي وإساءة استعمال السلطة من قبـل اإلدارة             ١٤٧أمور،  

وعــرض .  مــن هــذه الــشكاوى٨١وتنفيــذ األحكــام واالختالســات االقتــصادية، وقــام بتجهيــز 
نــوفمرب وشــرع يف فــتح عــدد مــن  /ة األوىل يف تــشرين الثــايناملكتــب أيــضا خطتــه االســتراتيجي 

  .٢٠١٢يونيه / حزيران١٨يف املقررة املكاتب اإلقليمية 
كما ظلت اجلهـود املبذولـة تـؤدي إىل زيـادة الكفـاءة واملـساءلة، بوسـائل منـها كفالـة                      - ٢٨

يـساعد  وقـد  . قيام الترشيح للمناصب على أساس الكفاءة وليس علـى االنتمـاء الـسياسي فقـط       
تنفيذ الربنامج الوطين إلصالح اإلدارة الذي اعتمد حديثا على تعزيز اجلهود الرامية إىل تطبيـق               

بــشأن ) ٢٠٠٥مــارس / آذار١٧ املــؤرخ ١/٠٩القــانون رقــم (القــانون ذي الــصلة باملوضــوع 
  .التمييز بني التعيينات السياسية والتعيينات التقنية

روندي، متشيا مع واليته، تأييده لتعزيز مؤسـسات        وواصل مكتب األمم املتحدة يف بو       - ٢٩
ــوان احملاســبة ومكتــب أمــني املظــامل وفريــق مكافحــة الفــساد      ــة، وال ســيما الربملــان ودي . الرقاب

وبذلك قدم املكتب الـدعم إلحـدى حلقـات العمـل ولألنـشطة ذات الـصلة الـيت نظمهـا فريـق                      
ــومي    ــا ي ــاين ١٣ و ١٢مكافحــة الفــساد يف ماكامب ــشرين الث ــ/ ت ــدة ن ــي  ٦٠وفمرب لفائ  مــن ممثل

منظمات اجملتمع املدين ومن موظفي اخلدمة املدنية يف مقاطعيت ماكامبا وبـوروري، فـضال عـن                
ــصادر يف       ــانون مكافحــة الفــساد ال ــة بق ــضباط العــسكريني، بغــرض التوعي ــشرطة وال ضــباط ال

ات ديــسمرب، نظــم املكتــب حلقــة عمــل لبنــاء القــدر /ويف كــانون األول. ٢٠٠٦أبريــل /نيــسان
 موظفــا مــن مــوظفي مكتــب أمــني ٣٠ لفائــدة “الوســاطة والتفــاوض وحــل الرتاعــات”بــشأن 
كما قدم مكتـب األمـم املتحـدة يف بورونـدي وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الـدعم                     . املظامل

لبدء تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ونظما حلقة عمـل حتـت        
وكمـــة الرشــيدة بـــشأن تنقـــيح اإلطــار القـــانوين ملكافحــة الفـــساد، حـــضرها    رعايــة وزارة احل 

  .مشاركا، من بينهم ممثلون عن منظمات اجملتمع املدين ٩٠
وبالتعـــاون مـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، ســـاهم مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف    - ٣٠

الربملـان ذات   وخطـة عمـل     ) ٢٠١٥-٢٠١٢(بوروندي يف وضع اخلطة االسـتراتيجية للربملـان         
  .٢٠١٢أكتوبر /، اليت أُقرت يف تشرين األول٢٠١٣-٢٠١٢األولوية للفترة 

  
  سيادة القانون  - هاء  

، ُسجِّل بعض التقدم يف حتسني أوضاع السجون من خالل خفـض            ٢٠١٢خالل عام     - ٣١
واخنفــض عــدد احملتجــزين الــذين ينتظــرون احملاكمــة بــشكل مطــرد بــسبب         . عــدد الــسجناء 
وبعـد تنفيـذ عفـو رئاسـي وإفـراج مـشروط،            . النائب العام ورئيس احملكمة العليا    توجيهات من   
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إال أن هـذا اإلجـراء املخـصص        . ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٢٩,٧اخنفض جمموع السجناء بنسبة     
مل يعــاجل األســباب الكامنــة وراء االكتظــاظ، مثــل اإلفــراط يف اللجــوء إىل االحتجــاز وكــذلك   

 وملعاجلة هذه القضايا، جيري حاليا وضـع الـصيغة النهائيـة لـسياسة         .اخنفاض جودة أداء احملكمة   
ــة العامــة، مبــساعدة مــن مكتــب األمــم       ــة ألعــضاء النياب جنائيــة وطنيــة، تــشمل مبــادئ توجيهي

  .مفوضية حقوق اإلنسان والشركاء الثنائيني/املتحدة يف بوروندي
ــضح        - ٣٢ ــا يت ــضائي يواجــه حتــديات كــبرية، كم ــزال النظــام الق ــة   وال ي ــدام املتابع ــن انع م

وقـد  . القضائية يف معظم القضايا األخرية املتعلقة بانتـهاكات خطـرية مزعومـة حلقـوق اإلنـسان               
أثارت بعض اإلجراءات يف القـضايا احلـساسة سياسـيا أيـضا تـساؤالت حـول اسـتقالل النظـام                    

مرب ســبت/ففــي ذلــك النــوع مــن القــضايا، مثــل مذحبــة غاتومبــا الــيت وقعــت يف أيلــول . القــضائي
نائــب رئــيس مرصــد مكافحــة الفــساد واالختالســات ( أو اغتيــال إيرنيــست مانريومفــا ٢٠١١

ــساد     ــة الف ــة حملارب ــة غــري حكومي ــصادية، وهــي منظم ــضاء   )االقت ــال، أدان الق ــى ســبيل املث ، عل
املتــهمني دون اســتدعاء ضــباط شــرطة ذوي رتــب رفيعــة أفــاد املتــهمون أو جلــان التحقيــق          

ــواهلم  ب ــسماع أق ــورطهم، ل ــة توظيــف القــضاة    . كــشهودت ــل عملي وعــالوة علــى ذلــك، مل متتث
بصورة تامة للقانون، الذي يشترط تنظـيم امتحـان قبـول تنافـسي بالتعـاون مـع اجمللـس األعلـى                

وذكـرت احلكومـة   . وظلت عمليتا تعيني وترقية القضاة حتت سيطرة السلطة التنفيذيـة      . للقضاء
م شـفاف متامـا لتوظيـف القـضاة، وأصـرت علـى أن           أن قيود امليزانية هي اليت أعاقت إنشاء نظا       

ويبـدي مكتـب األمـم      . التعيينات القضائية األخرية استوفت رغـم ذلـك املعـايري التقنيـة الالزمـة             
مفوضية حقوق اإلنـسان والـشركاء اآلخـرون اسـتعدادهم لتقـدمي الـدعم              /املتحدة يف بوروندي  

  .لقانوناا ال خيالف عند االقتضاء لوزارة العدل يف تنظيم عملية التوظيف مب
مفوضـية  /وقد روعي يف الدعم الشامل املقدم من مكتـب األمـم املتحـدة يف بورونـدي                 - ٣٣

. حقوق اإلنسان لقطاع العدالـة أن تكـون األولويـة لتعزيـز اسـتقالل القـضاء ومـساءلة القـضاة                    
أويل وقد قدم مكتب األمم املتحدة يف بوروندي الدعم لوضع خطة استراتيجية لتوفري تـدريب             

للقضاة، بالتعاون مـع مركـز التـدريب القـضائي والـشركاء الثنـائيني، وشـرع يف وضـع برنـامج              
وقـدم املكتـب الـدعم أيـضا هليئـات الرقابـة القـضائية للمـساعدة يف ترشـيد أثـر                     . للتعلم املستمر 

مفوضـية حقـوق اإلنـسان، بالتعـاون مـع          /وأجـرى املكتـب   . عمليات التفتيش القضائي وتعزيزه   
ألمم املتحدة اإلمنائي، دراسة عـن وضـع خطـة اسـتراتيجية للمجلـس األعلـى للقـضاة،                  برنامج ا 

وعلـى مـدار   . هتدف إىل تعزيز قدرته على العمـل كـضامن السـتقالل القـضاء وتأديـب القـضاة         
العام، واصل مركز التـدريب املهـين للعدالـة، بـدعم مـن املكتـب، تقـدمي التـدريب أثنـاء العمـل                       

 قاضـيا يف    ٧٦ قاضيا يف جمال األخالقيـات القـضائية و          ٥٢ حيث دّرب    للقضاة املعينني حديثا،  
وحـىت يتـسىن تيـسري إجـراء مناقـشة شـاملة ومفتوحـة وشـفافة بـشأن تنفيـذ             . جمال إدارة احملاكم  
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إصالحات إضافية يف قطاع العدالة، عمل املكتب والربنـامج اإلمنـائي والـشركاء اآلخـرون مـع                 
  .لألطراف املعنية الوطنيةعن العدالة  التحضري ملؤمتر  يف٢٠١٢وزارة العدل على مدار عام 

  
  حقوق اإلنسان  - واو  

 اخنفاضــا كــبريا عــدد حــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القــضاء  ٢٠١٢اخنفــض يف عــام   - ٣٤
أو القتـل بـدوافع سياسـية الـيت وثقهـا مكتـب األمـم املتحـدة         /تعسفا أو بإجراءات مـوجزة و     أو

ففـــي . ان، وإن ظـــل مرتفعـــا علـــى حنـــو غـــري مقبـــول مفوضـــية حقـــوق اإلنـــس/يف بورونـــدي
يف حالــة أُبلــغ عنــها  ٦١ ـ حالــة، مقارنــة بــ٣٠، وصــل عــدد احلــاالت املبلــغ عنــها ٢٠١٢ عــام
ضحايا كان لـديهم ارتبـاط سياسـي معـروف،           وقع فيها    من هذه احلاالت  أربع  و. ٢٠١١ عام
 حالـة   ١٦ بتوثيـق    ٢٠١٢ عـام    وقام املكتب يف  . ل أيضا اخنفاضا كبريا عن العام السابق      مثَّ فيما

واســتمرارا لالجتــاه .  حالــة٣٦ والبــالغ ٢٠١١ل حتــسنا عــن العــدد املوثــق يف مثَّــ تعــذيب، فيمــا
الذي شهده العام املاضي، ارُتكبت معظم حاالت القتل خارج نطـاق القـضاء والتعـذيب علـى        

كومــة أكتــوبر، أطلعــت احل / تــشرين األول٢٥ويف . أيــدي أفــراد شــرطة بورونــدي الوطنيــة    
املفوضــية وعــددا خمتــارا مــن الــشركاء الــدوليني علــى تفاصــيل ســرية تتعلــق مبحاوالهتــا /املكتــب

 حـاالت فقـط     ١٠نـاة يف    اجلولكـن مل يقـدم إىل العدالـة إال          . إىل العدالـة   تقدمي اجلناة املزعومني  
  .٢٠١١ املتعلقة جبرائم القتل خارج نطاق القضاء املرتكبة يف عام ٦١ من احلاالت الـ

، أنشأ النائب العام للجمهورية جلنة حتقيـق تتـألف مـن سـتة              ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران   - ٣٥
أعضاء للتحقيق يف حاالت القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب املزعومة يف تقـارير املنظمـات               
غري احلكومية، مـشددا علـى أنـه سـتكون هنـاك عواقـب قـضائية لتلـك املنظمـات إذا مل تؤكـد                         

ــضائ ــات القـ ــا التحقيقـ ــحة ادعاءاهتـ ــشر يف   . ية صـ ــذي نـ ــة، الـ ــر اللجنـ  / آب٢٣وخلـــص تقريـ
ــه اســتنادا إىل تعريــف    ــل املــستهدف ”أغــسطس، إىل أن  الــذي اســتخدمته، مل حتــدث يف  “القت

إال أنه ألقي القبض علـى مخـسة مـن ضـباط         . بوروندي أي حاالت إعدام خارج نطاق القضاء      
. على أساس ادعاءات بالتعذيب واالغتيـال     الشرطة ومسؤول باإلدارة احمللية عقب نشر التقرير        

ويف مؤمتر صحفي، انتقد النائب العام األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة الهتـام احلكومـة                
ــية   ــاالت سياس ــدبري اغتي ــدي   . زورا بت ــم املتحــدة يف بورون ــب األم ــوق  /ورّد مكت مفوضــية حق

نائب العـام ووزيـر العـدل يف       سبتمرب وجهت إىل ال   / أيلول ١١اإلنسان على ذلك، يف رسالة يف       
بيان متواز، أوضح فيها تعريف اإلعدام خارج نطـاق القـضاء أو تعـسفا أو بـإجراءات مـوجزة                   

. الذي تستخدمه األمم املتحدة، اسـتنادا إىل واليـات املقـرر اخلـاص لألمـم املتحـدة ذي الـصلة                   
لواجبـاهتم الرمسيـة،    وأوضحت الرسالة أن الدولة تظل مسؤولة عن أفعال عمالئها أثناء أدائهـم             

مـستمر  جـدال  وظل ذلـك موضـوع   . إلجراءات املعنية ُتصدر أمرا معينا خبصوص ا    حىت وإن مل    
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مع املسؤولني على مدار العام، مبا يف ذلك فيما يتعلق بإصدار تقارير عامة منتظمة عـن حقـوق    
اإلنــسان يف بورونــدي، وخــالل االجتماعــات نــصف الــشهرية الــيت يعقــدها مكتــب األمــم         

ــدةامل ــابرات    /يف بورونـــدي تحـ ــن واملخـ ــازي األمـ ــع ممثلـــي جهـ ــسان مـ ــوق اإلنـ ــية حقـ مفوضـ
املسؤولة عن حقوق اإلنسان والـشؤون اخلارجيـة والـسلطات القـضائية ومنظمـات               والوزارات

  .اجملتمع املدين
ــران        - ٣٦ ــشائها يف حزي ــذ إن ــسان من ــوق اإلن ــستقلة حلق ــة امل ــة الوطني ــساهم اللجن ــه /وت يوني

ــام مكتــب األمــم املتحــدة يف     ، يف تعزيــز ٢٠١١ ثقافــة حقــوق اإلنــسان يف بورونــدي، وقــد ق
مفوضية حقوق اإلنسان بتوفري دعم منـسق خلطتـها االسـتراتيجية الـيت تغطـي ثـالث                 /بوروندي
ــة    ٢٠١٢مــارس /ويف آذار. ســنوات ــة تقريرهــا األول عــن أنــشطتها إىل اجلمعي ، قــدمت اللجن
لدوليـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان، أجـرت اللجنـة       وفيمـا يتعلـق بالتزامـات بورونـدي ا    . الوطنيـة 

ــام        ــدوري الــشامل يف دورة ع ــن تنفيــذ توصــيات االســتعراض ال ــة ع  وأرســلت ٢٠٠٨دراس
ة وعقـدت اللجنـة تـسع     . ٢٠١٢يوليـه   /مسامهتها اخلاصة هبا إىل جملس حقوق اإلنسان يف متـوز         

واصــلت و.  شخــصا٩٣٤، شــارك فيهــا ٢٠١٢للتوعيــة حبقــوق اإلنــسان يف عــام  اجتماعــات 
، بــإجراء واليتــهاب ، وقامــت، عمــالاللجنــة أيــضا رصــد االنتــهاكات املزعومــة حلقــوق اإلنــسان

ــاتال ــام  . تحقيقـ ــهد عـ ــة     ٢٠١٢وشـ ــجلتها اللجنـ ــيت سـ ــاالت الـ ــدد احلـ ــبرية يف عـ ــادة كـ  زيـ
 مقارنـــة ٢٠١٢نـــوفمرب/ينـــاير إىل تـــشرين الثـــاين/حالـــة يف الفتـــرة مـــن كـــانون الثـــاين  ٤٨٠(
، واحلـاالت  )٢٠١١ديـسمرب  /يونيـه إىل كـانون األول    / مـن حزيـران    حـاالت يف الفتـرة     ١٠٧ بـ

ملفاهتـا  احلـاالت الـيت أغلقـت    و، ) حالـة  ٥٠ رنـة بــ    حالـة مقا   ٤٥٠(اليت أجريت فيها حتقيقات     
  ). حالة٢٠ رنة بـ حالة مقا١١٧(

ــسان        - ٣٧ ــدءا حبقــوق اإلن ــة بقــضايا ب ــشطة للتوعي واضــطلعت منظمــات اجملتمــع املــدين بأن
اد وانتـهاًء بارتفـاع أسـعار الغـذاء، ولكنـها اسـتمرت ختـضع للـضغوط، وأحيانـا                   ومرورا بالفـس  

 بـارزين، مبـن فـيهم غابرييـل         ُنـشطاء فقد اسـتدعى القـضاء      . للتهديدات، لقيامها بتلك األنشطة   
كالفيـه مبونيمبـا،     - روفريي، رئيس مرصد مكافحة الفساد واالختالسات االقتـصادية، وبـيري         

إلنسان واألشخاص احملتجـزين، وهـي منظمـة حلقـوق اإلنـسان، يف             رئيس رابطة محاية حقوق ا    
أبريـل إىل  / نيـسان ٩ و ٤وبعث وزيـر الداخليـة برسـالتني يف      . ٢٠١٢ عام   يفمناسبات عديدة   

منظمتني رئيـسيتني مـن منظمـات اجملتمـع املـدين هـدد فيهمـا بإلغـاء ترخيـصيهما إذا اسـتمرا يف                       
. “مركزيهمـا كمنظمـتني مـن منظمـات اجملتمـع املـدين           تتنـاىف و  ” أهنا   ُيزعماملشاركة يف أنشطة    

إال أن مناقــشات أجريــت بعــد ذلــك بــني الــسلطات واجملتمــع املــدين والنقابــات لبحــث مــسألة  
ارتفـــاع تكلفـــة املعيـــشة يف بورونـــدي واعتمـــدت احلكومـــة يف وقـــت الحـــق بعـــض التـــدابري  

دين لــرتع فتيــل تــوترات  العالجيــة، وهــو اجتــاه إجيــايب لتعــاون احلكومــة ومنظمــات اجملتمــع املــ   
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وقامت وزارة الداخلية، مبساعدة من األمم املتحـدة، بتـشكيل جلنـة تقنيـة لوضـع إطـار                  . حمتملة
  .أكثر دميومة للحوار بشأن القضايا ذات االهتمام املشترك

 بــشأن وســائط ايونيــه، اعتمــد جملــس الــوزراء مــشروع قــانون جديــد / حزيــران٧ويف   - ٣٨
جـديرة بالترحيـب، منـها إلغـاء أحكـام بالـسجن يف بعـض               أحكامـا    ويتـضمن القـانون   . اإلعالم

ــصر إدارة      ــاء حكــم ســابق يق ــصحفية، وإلغ ــات ال ــواطنني   الوســائط املخالف ــى امل ــة عل اإلعالمي
 ميكـن  اإال أن مشروع القانون هذا قـد انُتقـد يف بعـض األوسـاط لتـضمنه أحكامـ       . البورونديني

بــصورة مفرطــة علــى ا عامــة هم، وقيــودمبوجبــها إرغــام الــصحفيني علــى الكــشف عــن مــصادر
وتنظـر  .  على جمموعة كبرية من املخالفـات الـصحفية األخـرى          شديدةحرية التعبري، وعقوبات    

اجلمعية الوطنية حاليا يف مشروع القـانون هـذا، وتقـوم يف إطـار ذلـك بالتـشاور مـع صـحفيني                      
نـوفمرب، أشـار   /الثـاين  تـشرين  ١٩يف . ومنظمات اجملتمـع املـدين واألحـزاب الـسياسية املعارضـة         

 إىل احلكومـة واجلمعيـة الوطنيـة وجملـس          هايف تعليقات قدم  ،  مكتب األمم املتحدة يف بوروندي    
ــشيوخ ــد    ،ال ــو اعتم ــانون، ل ــشروع الق ــشكله إىل أن م ــات    ب ــضا اللتزام  احلــايل، ســيكون مناق

  .بوروندي يف جمال حقوق اإلنسان
  

  التكامل اإلقليمي    
.  اسـتمرار جهـود بورونـدي لتعميـق تكاملـها اإلقليمـي            ٢٠١٢بوجه عام، شـهد عـام         - ٣٩

وحـىت تـنجح هـذه اجلهـود، سـيكون مـن الـضروري حتديـد رؤيـة واضـحة للـدور الـذي ميكــن             
وينبغي أن يضطلع به البلد يف املنطقة وحتديد األولويات من حيث اهلياكـل واجملـاالت املختـارة                 

 شـاركت هبـا     يت أفـضل الـسبل الـ      مـارس دراسـة عـن     /وقد اسـُتكملت يف آذار    . لتحقيق التكامل 
بورونــدي يف أطــر خمتلفــة للتكامــل اإلقليمــي، بــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ويف  

ــه /متــوز ، بــدأت وزارة التكامــل اإلقليمــي يف وضــع اســتراتيجية وطنيــة بــدعم مــن    ٢٠١٢يولي
ــدل مــشاركة بورونــدي النــشطة يف هــذه املبــ   . مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي   ادرات وت

ــدعم املقــدم مــن األمــم       ــة، اســتنادا إىل ال ــة اإلقليمي ــزام البلــد باهليكل ــة الت والتــشكيالت اإلقليمي
  .املتحدة والشركاء اآلخرين

ــن      - ٤٠ ــرة م ــدي يف الفت ــار١٨ إىل ١٤وقامــت بورون ــع    / أي ــاع رفي ــضافة اجتم ــايو باست م
ألمـن يف وسـط أفريقيـا، ضـم         املستوى للجنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنيـة مبـسائل ا          

الدول األعضاء اإلحدى عشرة ملناقشة احلالـة األمنيـة والتحـديات الـيت تواجـه الـسالم يف هـذه                    
وأعلنت الدول األعضاء يف مجلـة أمـور التزامهـا بالتعـاون يف بـذل مزيـد               . املنطقة دون اإلقليمية  

  .من اجلهود الستئصال القوى السلبية من املنطقة
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ملـــؤمتر الـــدويل املعـــين مبنطقـــة  ا قامـــت الـــدول األعـــضاء يفيونيـــه، /ان حزيـــر٣٠ويف   - ٤١
مركز جتميع املعلومات الذي يهدف إىل مجع وحتليـل معلومـات مـن              بافتتاح   البحريات الكربى 

أجــل مواصــلة اجلهــود الراميــة إىل استئــصال اجلماعــات املــسلحة احملليــة واألجنبيــة، يف غومــا،    
ضور رؤســـاء األجهـــزة األمنيـــة جلميـــع الـــدول األعـــضاء مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، حبـــ

  .عشرة اإلحدى
ــن    - ٤٢ ــرة م ــسطس إىل / آب٢٧ويف الفت ــول١أغ ــاع اخلــامس    / أيل ــد االجتم ــبتمرب، عق س

والعشرون جمللس وزراء مجاعة شرق أفريقيا يف بومجبـورا ملناقـشة جمموعـة مـن القـضايا املتعلقـة           
وركـز االجتمـاع أساسـا علـى التقـدم          . شرق أفريقيـا  بالتكامل اإلقليمي وعملية التنمية جلماعة      

احملــرز يف تنفيــذ بروتوكــول الــسوق املــشتركة واملفاوضــات بــشأن االحتــاد النقــدي، وكــذلك     
وقــد . فريقيــاأىل مجاعــة شــرق إالطلبــات املقدمــة مــن جنــوب الــسودان والــصومال لالنــضمام   

األعــضاء يف املــؤمتر شــاركت بورونــدي أيــضا بنــشاط يف عــدة مــؤمترات قمــة لرؤســاء الــدول   
ِصـصت ملناقـشة احلالـة يف شـرق مجهوريـة الكونغــو      الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى خُ     

الدميقراطيــة وكــررت تأكيــدها يف عــدة مناســبات علــى التزامهــا باســتعادة الــسالم يف مجهوريــة 
  .الكونغو الدميقراطية

  
  التنمية االقتصادية واالجتماعية  -زاي   

شجع، مت وضع الصيغة النهائية لورقة اسـتراتيجية بورونـدي اجلديـدة للحـد        يف تطور م    - ٤٣
   يف اجتمــــاع للمحفــــل الــــسياسي٢٠١٢ينــــاير /مــــن الفقــــر واعتمادهــــا يف كــــانون الثــــاين 

)Forum Politique (  ــرئيس ــاين للـ ــه النائـــب الثـ ــة بور . ترأسـ ــومي  وونظمـــت حكومـ ــدي يـ نـ
ــشرين األول٣٠ و ٢٩ ــة يف  / تـ ــركاء التنميـ ــؤمتر شـ ــوبر مـ ــة   أكتـ ــدعم لورقـ ــشد الـ  جنيـــف حلـ

 وفـدا متثـل الـشركاء    ١٢٠وشـارك يف املـؤمتر أكثـر مـن      . االستراتيجية اجلديدة للحد من الفقـر     
وأثـــىن املتكلمـــون علـــى . الثنـــائيني ومتعـــددي األطـــراف، واجملتمـــع املـــدين، والقطـــاع اخلـــاص

يف ذلـك   بوروندي لإلصالحات اليت قامت هبا وشجعوا احلكومـة علـى مواصـلة جهودهـا، مبـا                 
يف جمال احلوكمة، من أجل تعزيـز احلـوار الـسياسي، وحتـسني حالـة حقـوق اإلنـسان، وحماربـة           

وبوجه عام، كانت املناقشات بنـاءة، وأعـرب اجملتمـع املـدين الـذي كـان َممـثَّال بـشكل            . الفساد
ووفقـا لألرقـام الـصادرة    . جيد، عن دعمه الصريح للجهود اليت تبذهلا احلكومـة جلمـع األمـوال      

.  بليــون دوالر٢,٦ن حكومــة بورونــدي، تعهــد الــشركاء خــالل املــؤمتر بتقــدمي أكثــر مــن   عــ
ــسيق    وويواصــل مكتــب األمــم املتحــدة يف بور   ــق بتن ــا يتعل ــة يف م ــدعم للحكوم ــدي تقــدمي ال ن

يف بوجومبـورا، وذلـك   املمـثلني  ندي الـدوليني،  واملعونة، ويقيم اتصاالت وثيقة مع شركاء بور      
  .يف مؤمتر جنيفاملعلنة املنسقة لاللتزامات من أجل ضمان املتابعة 
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ديسمرب، اعتمدت اجلهات املعنية الوطنية والدوليـة إطـار عمـل           / كانون األول  ١٠ويف    - ٤٤
األمم املتحدة اجلديد للمـساعدة اإلمنائيـة، وسـتدعم منظومـة األمـم املتحـدة مـن خاللـه جهـود                   

 تنفيـذ ورقـة اسـتراتيجية بورونـدي     التنمية اليت تبذهلا بوروندي مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى        
  .اجلديدة للحد من الفقر

 شـخص مـن   ٣٥ ٠٠٠إىل إعادة املتحدة ترتانيا مجهورية  وأدى إغالق خميم متابيال يف        - ٤٥
أكتــوبر إىل كــانون /الالجــئني البورونــديني الــسابقني إىل أوطــاهنم يف الفتــرة مــن تــشرين األول  

أكتـــوبر / تـــشرين األول٨ع يف وقـــلثالثـــي امل، وذلـــك وفقـــا لالتفـــاق ا٢٠١٢ديـــسمرب /األول
 ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون املتحــدةترتانيــا مجهوريــة  بــني حكــوميت بورونــدي و٢٠١٢
وخالل عملية العودة، جتلـى التعـاون النمـوذجي بـني حكومـة بورونـدي ووكـاالت                 . الالجئني

 إدمـاج العائـدين     ولكـن إعـادة   . األمم املتحدة وشركاء الطرفني، وجرت العـودة بـشكل مـنظم          
. مـدى، وتتطلـب مراقبـة عـن كثـب        بشكل كامل يف جمتمعاهتم األصلية سـتكون عمليـة أطـول          

األراضي أو االنتماء السياسي، وضـعف احتمـاالت        على  وقد تنشأ صعوبات بسبب املنازعات      
 ومل يعيـشوا قـط يف     املتحدة  ترتانيا  مجهورية  غالبية العائدين ولدوا يف     بسبب أن   إدرار الدخل، و  

، حيـــث قـــاَرب عـــددهم ٢٠١٢وظـــل عـــدد املـــشردين داخليـــا مـــستقرا يف عـــام . بورونـــدي
ــة  .  شــخص٨٠ ٠٠٠ ــدأت احلكوم ــال التحــضريية  وب ــا    األعم ــشردين داخلي ــل للم ــة عم خلط

 تعزيز قدرة احلكومة على حتسني حالة هـؤالء         هبدفبالتعاون مع فريق األمم املتحدة القطري،       
  .ئمةاملشردين، وتسريع البحث عن حلول دا

، وهي اهليئة املكلفـة بالتعامـل مـع قـضايا رد             األخرى جلنة األراضي واألصول   واصلت  - ٤٦
ــام        ــها خــالل ع ــام بعمل ــى األراضــي، القي ــصل بالرتاعــات عل ــا يت ــة يف م وحــىت . ٢٠١٢امللكي

ــران ــه /حزي ــة  ٢٠١٢يوني وتركــز .  نزاعــا٩٢٧ نزاعــا وتعاملــت مــع  ١ ٨٦٤، ســجلت اللجن
 املتمثلة يف الوساطة بني املقـيمني والعائـدين الـذين يـسعون السـتعادة               اللجنة على املهمة الصعبة   

ونظـرا حلـساسية املوضـوع، فقـد ثـار الكـثري           . أراضيهم والتوصل إىل تسويات غري ملزمة بينهم      
 ، حيث اختذت الفئات املعنية املختلفة مواقـفَ      ٢٠١٢من اجلدل لدى مناقشة عمل اللجنة عام        

مــن دون زيــادة  مــن أجــل التوصــل إىل تــسويات دائمــة ازم اتباعهــمتباينــة جتــاه النــهج الــيت ســيل
  .التوتر حدة
وال يــزال انعــدام األمــن الغــذائي خطــريا يف بورونــدي، حيــث تعــاين نــسبة تــصل إىل       - ٤٧
يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة من سوء التغذية املزمن وفقا للدراسة االستقـصائية                ٥٨

ــام    ــة لع ــصحية الدميغرافي ــام    . ٢٠١٠ال ــن ع ــستة األوىل م ، ازدادت ٢٠١٢وخــالل األشــهر ال
 يف املائـة، األمـر      ٢٥ و ٢٠تتراوح بـني    أسعار املنتجات األساسية وبعض املواد الغذائية بنسب        

ويزيـد مـن حـدة انعـدام     . مـارس / آذار٢٧الذي أدى إىل سخط شعيب ويوم من املظـاهرات يف    
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تــأثري ارتفــاع معــدل املواليــد وعــودة الالجــئني األمــن الغــذائي يف البلــد ازديــاد نــدرة األراضــي ب
  .العائدين واقتران ذلك بتدهور األراضي

واستمرارا لالجتاهات املاضـية ظلـت بطالـة الـشباب علـى مـستوى مرتفـع خـالل عـام                      - ٤٨
فـرص عمـل    خلـق   بـرامج   تنفيـذ    ٢٠١٣بدأ يف وقـت مبكـر مـن عـام           يأن  من املقرر   و. ٢٠١٢

ألنـه إذا مل حيـصل      . ٢٠٢٥ا أساسيا من رؤيـة احلكومـة لعـام          جزءهذه الربامج   متثل  وللشباب،  
يف ميليـشيات  جمـددا  لتجنيـد  لالشباب يف بوروندي على فرص عمـل ودخـل، سـيظلون عرضـة              

  .الشباب، ويشكل هذا خطرا واضحا على السالم واالستقرار
    

  املسائل الشاملة  -ثالثا   
  الشؤون اجلنسانية  -ألف   

للعمـل  مخـسية   ، اعُتمـَدت خطـة      )٢٠٠٠ (١٣٢٥س األمـن    من أجـل تنفيـذ قـرار جملـ          - ٤٩
ــوطين  ــوطين  وتقــرر يف إطــار . ٢٠١١ديــسمرب /ولأليف كــانون ا) ٢٠١٦-٢٠١٢(ال ــوم ال  الي

، أن )٢٠٠٠ (١٣٢٥ قــرار جملــس األمــن بــشأنســبتمرب، / أيلــول٢٧ يف نظــماملفتــوح، الــذي 
ــشكل  ــرأة يف ت ــشاركة امل ــه     م ــة من ــساين واحلماي ــسي واجلن ــف اجلن ــع العن ــة  ويف ما،من احلوكم

وجـرى حتديـد الـصعوبات الـيت حتـول دون      . ، إحدى األولويـات القائمـة  واالنتعاش االقتصادي 
عدم الوصـول إىل األراضـي بـسبب قـانون اإلرث       ) أ(: حتقيق هذه األولويات على النحو التايل     

؛ بالعنـف ضـد املـرأة وإفـالت مرتكبيـه مـن العقـا             ) ب(؛  الوطين الذي حيرم املـرأة مـن املـرياث        
ولكن بوروندي ال تـزال تفخـر       . اخنفاض متثيل النساء يف قوات األمن ويف احلكومة احمللية        ) ج(

مبستوى عال لتمثيل اإلناث يف السلطات التنفيذيـة والتـشريعية واإلداريـة علـى الـصعيد الـوطين                
  ).انظر املرفق(

ــضائية واالجتماعيــة إىل        - ٥٠ ــدِّمت املــساعدة النفــسية والطبيــة والق  مــن ضــحايا  ٤٥٠وقُ
العنـف اجلنـسي واجلنـساين عــن طريـق مركـز هومـورا الــذي تدعمـه األمـم املتحـدة يف غيتيغــا،          

والتقـت وزارات العــدل واملــساواة بــني  . لتقـدمي الرعايــة الــشاملة للنـاجني مــن العنــف اجلنــساين  
 يف   دولة من الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقـة الـبحريات الكـربى              ١١اجلنسني من   

يوليه يف كينشاسا مـن أجـل االتفـاق علـى آليـات مـشتركة لتنفيـذ                 / متوز ٢٨ إىل   ٢٥الفترة من   
 املتعلق مبكافحة اإلفالت من العقاب على ارتكاب العنـف اجلنـسي            ٢٠١١إعالن كمباال لعام    

 إلهناء العنف اجلنـسي، انـضم أكثـر         وااحتدمحلة  ودعما حلملة األمني العام للتوعية و     . واجلنساين
 بتــسلقهم ألعلــى “تــسلق كيليمنجــارو” مــن البورونــديني إىل املبــادرة األفريقيــة  ٣ ٠٠٠ مــن

  .جبل يف بوروندي
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  محاية الطفل  –باء   
ــة الطفــل يف بورونــدي،  ل ٢٠١١يف أعقــاب احلــصر الــذي أجــري يف عــام     - ٥١ نظــام محاي

طـار القـانوين     الـدعم للحكومـة يف تعزيـز اإل        )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     قدمت  
والــسياسايت حلمايــة الطفــل عــن طريــق صــياغة مدونــة محايــة الطفــل ووضــع الــسياسة الوطنيــة    

وستــساهم هاتــان الوثيقتــان الرئيــسيتان إىل جانــب     . ٢٠١٦-٢٠١٢ حلمايــة الطفــل للفتــرة  
ــق        ــا يتعل ــايري احلــد األدىن يف م ــشوارع ومع ــال ال ــصدي لظــاهرة أطف ــة للت االســتراتيجية الوطني

لــذين يعيــشون يف مؤســسات أو احملــرومني مــن الرعايــة األســرية، يف إعمــال حقــوق باألطفــال ا
 وتعمل األمم املتحـدة علـى تـشجيع اعتمادمهـا، وذلـك علـى               .الطفل يف اجملاالت ذات األولوية    

  .سبيل األولوية
ــوم الرئاســــي    و  - ٥٢ ــال باملرســ ــشاء حمفــــل األطفــ ــرار إنــ ــة بورونــــدي قــ اختــــذت حكومــ
، وميكـــن هلـــذا احملفـــل أن يعـــزز ٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران٥يخ  الـــصادر بتـــار١٠٠/١٠٧ رقـــم

مشاركة األطفال بطـرح أفكـارهم وآرائهـم حـول مجيـع القـضايا املتعلقـة حبمايتـهم ورفـاههم،             
  . من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل١٢املادة ألحكام وذلك وفقا 

نية دعــم محايــة وتواصــل وزارة التــضامن الــوطين وحقــوق اإلنــسان والــشؤون اجلنــسا    - ٥٣
وهنـاك حاليـا أكثـر مـن     . الطفل على مستوى اجملتمع احمللي، وذلك بإنشاء جلان حلمايـة الطفـل     

 من األيتام وغريهم من األطفال الـضعفاء،        ٨ ٠٠٠ جلنة عاملة توفر الرعاية ملا يزيد على         ٧٥٠
 تـدريب  وبالتعاون مع وزارة العـدل، مت . وذلك بدعم من اليونيسيف واملنظمات غري احلكومية      

ن وقــوات ومبـا يف ذلــك القـضاة واحملـام   ( مــن املختـصني التـابعني لنظــام العدالـة    ٥٠٠أكثـر مـن   
يف جمال محاية الطفل وحقـوق األطفـال األطـراف يف قـضايا             ) نون االجتماعي والشرطة واملرشد 

  .قانونية كجناة أو شهود أو ضحايا
  

  األنشطة املتصلة بلجنة بناء السالم  -جيم   
ئيس تشكيلة بوروندي يف جلنة بناء السالم، السفري بول سـيغر مـن سويـسرا،               واصل ر   - ٥٤

ويف . عمله مع حكومـة بورونـدي واجلهـات املعنيـة الوطنيـة والدوليـة يف نيويـورك وبورونـدي                   
ــسان ــل /ني ــدي     ٢٠١٢أبري ــة اســتراتيجية بورون ــدي ورق ــرئيس بورون ــاين ل ، عــرض النائــب الث

رونـدي يف اللجنـة يف نيويـورك ودعـا إىل تـوفري دعـم          اجلديدة للحد من الفقـر علـى تـشكيلة بو         
أبريل، قام رئيس التشكيلة بزيـارة لبورونـدي لبحـث     / نيسان ٢٥ إىل   ١٨ويف الفترة من    . دويل

ســبل مواصــلة دعــم البلــد يف جمــال توطيــد الــسالم، وخباصــة تعبئــة املــوارد لورقــة االســتراتيجية  
  .روندياجلديدة، واستعراض عمل جلنة بناء السالم مع بو



S/2013/36  
 

13-20553 19 
 

وأجري هذا االستعراض الحقا على أساس الوثيقة اخلتامية السابقة، ووضـعت صـيغته               - ٥٥
يونيـه، حيـث هنـأ    / حزيران٨النهائية يف بوجومبورا يف إطار احملفل السياسي الذي عقد بتاريخ         

تقـدم يف جمـال توطيـد الـسالم، ولكنـهم أثـاروا أيـضا         على مواصـلتها إحـراز      السفراء بوروندي   
من الشواغل، مبا يف ذلـك انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، والعدالـة االنتقاليـة، وأمهيـة إجيـاد                    عددا  
يوليــه، اعتمــد أعــضاء جلنــة بنــاء الــسالم  / متــوز١٨ويف . للحــوار مــع أحــزاب املعارضــة فــضاء 

  . االستنتاجات والتوصيات الواردة يف االستعراض
 لتقـدمي املـشورة والـدعم إىل        وواصل رئـيس التـشكيلة العمـل مـع ممثلـي اخلـاص ونائبـه                - ٥٦

وخالل زيارة قـام هبـا ممثلـي اخلـاص     . أكتوبر يف جنيف /مؤمتر الشركاء املنعقد يف تشرين األول     
 تــشرين ١٦إىل نيويــورك، ُعِقــد اجتمــاع متابعــة لتــشكيلة بورونــدي يف جلنــة بنــاء الــسالم يف    

. رئيس خطابـا يف بوجومبـورا  نوفمرب، وأثناء انعقاد هذا االجتمـاع ألقـى النائـب الثـاين للـ          /الثاين
وبعد ذلك أصدر الشركاء الرئيسيون، مبا يف ذلك البنك الـدويل، ومـصرف التنميـة األفريقـي،                 

علـى التـزامهم    أكـدوا فيـه     واالحتاد األورويب وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، إعالنـا مـشتركا              
  .قرباملساعدة يف تنفيذ ورقة استراتيجية بوروندي اجلديدة للحد من الف

أكتــوبر /وقــام األمــني العــام املــساعد لبنــاء الــسالم بزيــارة لبورونــدي يف تــشرين األول   - ٥٧
 مليـون   ٣٥الـذي تبلـغ قيمتـه        مشروعا متوَّل عن طريق القـسط األول         ١٨ولتقييم أثر   . ٢٠١٢

ــستفيدين وأصــحاب         ــع امل ــساعد م ــام امل ــسالم، اجتمــع األمــني الع ــاء ال دوالر مــن صــندوق بن
ولوحظ إحـراز تقـدم كـبري يف احلفـاظ علـى            . يف مقاطعة بوبانزا  وصعيد الوطين   املصلحة على ال  

على مدى سنوات، ويشمل ذلك املكاسب الـيت حتققـت بإنـشاء اللجنـة              اليت حتققت   املكاسب  
وقـد أدى   . الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان واملؤسسات اجلديدة املعنية مبكافحـة الفـساد           

 إىل حتسني أحـوال اجلـيش، وإىل النـهوض مبـستوى االلتـزام بالقـانون                جتديد الثكنات العسكرية  
وعلى مستوى املقاطعـات يتعـايش املقـاتلون        . وحتسني العالقات بني القوات املسلحة والسكان     

الــسابقون والالجئــون واملــشردون داخليــا بــشكل ســلمي، ويــستفيدون مــن مــشاريع لكــسب    
وأعربت عـدة مجعيـات نـسائية عـن ارتياحهـا           . نالرزق يف الزراعة وصيد السمك وتربية احليوا      

ألن القروض االئتمانية الصغرى ساعدت بشكل كبري على تلبية االحتياجات الفورية وحتـسني             
  .مستوى معيشة النساء بشكل عام

وأخريا، تعمـل الربجمـة اجلاريـة إلعـادة اإلدمـاج الـيت ينفـذها مكتـب األمـم املتحـدة يف                        - ٥٨
تحدة القطري، وميوهلا صندوق بناء السالم، علـى اسـتهداف الفئـات            بوروندي وفريق األمم امل   

بوبـــانزا وســـيبيتوكي وريـــف (الـــسكانية املهمَّـــشة واملتـــضررة بـــاحلرب يف ثـــالث مقاطعـــات  
ــورا ــال   )بوجومب ــساء واألطف ــشكل خــاص بالن ــع االهتمــام ب ــدعم مــن   . ، م ــستمر ب وكــذلك ي
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ليت أنشئت يف مراكـز الـشرطة مـن خـالل           احلكومة تشغيل الوحدات املعنية باملسائل اجلنسانية ا      
وترمي جهود إعـادة اإلدمـاج، الـيت بـدأت يف إطـار      . مشروع سابق دعمه صندوق بناء السالم  

  قيمتــهبلــغتالقــسط األول مــن صــندوق بنــاء الــسالم وحيــافظ علــى اســتمرارها قــسط ثــان         
ك االجتمـاعي،   ماليني دوالر، إىل احملافظة علـى اسـتمرار إعـادة اإلدمـاج وتعزيـز التماسـ                ٩,٢

وذلك عن طريق تشجيع احلوكمة احملليـة وإنعـاش األنـشطة املنتجـة وتـشجيع مباشـرة األعمـال          
  .احلرة على الصعيد احمللي

  
  مالحظات   -ثالثا   

وقـد حتـسن    . واصلت بوروندي إحـراز تقـدم صـوب توطيـد الـسالم واالسـتقرار فيهـا                 - ٥٩
وأتـاح مـؤمتر جنيـف لـشركاء       . نـسان بـشأن حقـوق اإل    شـواغل   الوضع رغم أنه ال تـزال هنـاك         

، ويـربهن اسـتعداد الـشركاء الـدوليني لالسـتثمار يف            ‘‘بوروندي جديـدة  ’’التنمية فرصة لتقدمي    
 انكماشـا مـثريا     ٢٠١٢ولكـن شـهدت سـنة       . هذا البلد علـى النجـاح الـذي حققتـه بورونـدي           

م منــذ إبــرام الــسياسي ويف روح التوافــق الــيت حّركــت عمليــة توطيــد الــسال  الفــضاء للقلــق يف 
االســـتقرار علـــى املـــدى البعيـــد يف بورونـــدي، وجنـــاح تنظـــيم   وســـيتوقف . اتفاقـــات أروشـــا

وال يـزل   .  يف املستقبل القريب، على احلفاظ على هـذين العنـصرين          ٢٠١٥االنتخابات يف عام    
ــة الــيت       ــذ االنتخابــات العام ــذي أصــبح ســائدا من ــاخ عــدم الثقــة ال ، ٢٠١٠يف عــام جــرت من

وواصل النشطاء من املعارضة ومن اجملتمـع املـدين   . رضة، يزيد من حدة التوترات    وقاطعتها املعا 
الـسياسي، ومـن حظـر أو تعطيـل اجتماعـات أحـزاب املعارضـة               الفـضاء   التحذير مـن انكمـاش      

. املتكرر، ومن سّن قـوانني جديـدة بـشأن مركـز املعارضـة، ووسـائل اإلعـالم، واجملتمـع املـدين                    
جلــانبني، حيــث اســتغلت احلكومــة امتيازاهتــا وهيمنتــها علــى وقــد أدى ذلــك إىل تطــرف كــال ا

الــسياسي، وأخــذت  الفــضاء الربملــان لــسن قــوانني أكثــر صــرامة، أدت إىل زيــادة انكمــاش       
ــة    ــة احلكوم ــها خطــوات ملواجه ــاجل وإذا . املعارضــة مــن جانب ــذا الوضــع مل يع ــايف لــ ه روح  املن

 رغـم انطـالق التحـضريات النتخابـات         اتفاقات أروشا، فقد يقوض إرساء الدميقراطية يف البلـد        
  .٢٠١٥عام 
وتوفّر النقاط املرجعيـة املعروضـة علـى جملـس األمـن إطـارا مفيـدا لتقيـيم التقـّدم احملـرز                        - ٦٠

ــدميقراطي، فــرغم تواصــل تعزيــز العديــد مــن        . والتحــديات املتبقيــة  ويف مــا يتعلــق باملــسار ال
ت أشعُر بـالقلق مـن اآلثـار املتبقيـة          زلفما  ،  ٢٠٠٥املؤسسات اليت أنشئت مبوجب دستور عام       

 ممـا أدى إىل نـشأة       ٢٠١٠يف عـام    جـرت   ملقاطعة أحـزاب املعارضـة الرئيـسية االنتخابـات الـيت            
مشهد سياسي غري متكافئ منع بورونـدي مـن االسـتفادة بـشكل تـام مـن الـضوابط واملـوازين                     

 محايــة حريــة وجيــب أن تكفــل بورونــدي. الــيت تــشكّل عنــصرا حيويــا يف أي نظــام دميقراطــي 
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ــار         ــات هــي أســاس ازده ــا، فهــذه احلري ــشطة سياســية فيه ــام بأن ــة التجمــع والقي ــبري وحري التع
وقد أثارت بعض القوانني املعتَمدة ومشاريع القوانني اليت قام الربملان باستعراضـها            . الدميقراطية

لكـثري مـن     ا -  مثـل تلـك املتعلقـة مبركـز املعارضـة واجملتمـع املـدين، ووسـائل اإلعـالم                  -مؤخرا  
وجيــب علــى كــل مــن املعارضــة واحلكومــة االضــطالع بالــدور املُوكَــل إليهمــا لكفالــة  . اجلــدل

وقبـل سـنتني مـن انطـالق احلملـة االنتخابيـة            . استمرار النهج التوافقي من أجـل توطيـد الـسالم         
، أدعو مجيع األطراف إىل تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل اسـتئناف              ٢٠١٥املزَمع إجراؤها يف عام     

حلوار وتطبيع العالقات وضمان وضع أسس محلة انتخابية سـلمّية وقائمـة علـى املـشاركة مـن                  ا
ــك  . اآلن ــيتطلب ذل ــن اوس ــدويل مواصــلة     م ــع ال ــم املتحــدة واجملتم ــساعيهما ألم ــسياسيةم . ال

 كـي   وستواصل األمم املتحدة القيام مبساعيها احلميدة من أجل هتيئـة بيئـة مواتيـة وأكثـر مشـوال                 
  . يف زيادة تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون٢٠١٥ عام  انتخاباتتسهم
إال أن  . ورغم التحديات السياسية، ال تزال بوروندي تتمتع باألمن واالسـتقرار نـسبيا             - ٦١

استمرار الغارات اليت تشنها مجاعات مسلحة واالشتباكات اليت تعقبـها مـع القـوات احلكوميـة                
ين أدين بـشدة أي جلـوء إىل العنـف لتحقيـق أهـداف      وإن. ميكن أن يكون هشا الوضع تظهر أن 
، وبعـد اكتمـال معظـم املهـام املتعلقـة            والعدالـة  ما يتعلق بإصـالح قطـاع األمـن        أما يف . سياسية

بإدماج عناصر قوات األمـن وبلوغهـا احلجـم املناسـب، فينبغـي حتويـل مركـز التركيـز إىل بنـاء                      
 اآلخرين، ستواصل األمم املتحـدة تقـدمي الـدعم          وبالتعاون مع الشركاء الدوليني   . الرقابة املدنية 

  .  فيهاعامة اجلمهور ثقة وبناءالالزم لتعزيز احتراف ومساءلة قوات األمن 
هـو  التـوأمني   املـصاحلة والعدالـة     حتقق هديف   عملية العدالة االنتقالية اليت     تنفيذ  وال يزال     - ٦٢

شـادة باحلكومـة علـى التزامهـا املـستمر          وجتـدر اإل  . اتفاقـات أروشـا   من  املهمة األساسية املتبقية    
ويبـدو أن مـشروع القـانون بـصيغته         . ديد بشأن جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة     اجلقانون  البسن  

احلالية يعكـس ميـل املـشرِّعني إىل زيـادة التركيـز علـى املـصاحلة، وهـي شـرط رئيـسي لتحقيـق                        
 العدالــة ودون تــوفر إرادة إال أنــه دون حتقيــق. الــسالم واالســتقرار بــشكل دائــم يف بورونــدي 
املصاحلة ال تكفي وحـدها للمـساعدة علـى         فإن  سياسية قوية لوضع حد لإلفالت من العقاب،        

ويتعني على مجيع أصـحاب     . االنقسامات العميقة اليت فّرقت شعب بوروندي يف املاضي       جتاوز  
عـات الدوليـة   لتوقا واتفاقهـا مـع  املصلحة السعي لضمان إنـشاء جلنـة تقـصي احلقـائق واملـصاحلة             

مـــستقلة وشـــرعية وذات مـــصداقية يف أعـــني مجيـــع     اللجنـــة  أن تكـــون وكفالـــةوالوطنيـــة، 
وســيتمثل أكــرب اختبــار ســيواجهه إنــشاء هــذه اللجنــة يف اختيــار أعــضائها، وأنــا  . البورونــديني

أحثُّ مجيع األطـراف املعنيـة علـى كفالـة أن ترقـى عمليـة االختيـار إىل مـستوى الـشروط الـيت                        
مشروع القانون بأن ُيبدي أعضاء اللجنة القدرة على جتاوز االنقـسامات مهمـا كـان               يتضمنها  
ــة       . نوعهــا ــها حنــو العدال ــة رحلت ــذ بداي ــدي يف مــسارها من ــم املتحــدة بورون ــد رافقــت األم وق
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االنتقالية، ومكتب األمم املتحدة يف بوروندي ومفوضية حقوق اإلنسان علـى اسـتعداد لتقـدمي             
ــة لتقــ  ــدعم إىل أي جلن ــادئ والطموحــات    ال ــوفرت فيهــا هــذه املب صي احلقــائق واملــصاحلة إذا ت

وإضافة إىل عملية العدالة االنتقالية، أنا مقتنع بضرورة القيام حبملة شـاملة وشـفافة              . بشكل تام 
  . أكثر عمقا لعملية املصاحلةالتعزيز ثقافة السالم باعتبارها أساس

ــاء املؤســـسات، في    - ٦٣ ــة وبنـ ــا خيـــص احلوكمـ ــا يف مـ ــادة ببورونـــدي علـــى  أمـ نبغـــي اإلشـ
وال ختفى علـى    . التحسينات املستمرة اليت أدخلتها على آليات مكافحة الفساد وفرض املساءلة         

أحد اإلجنازات اليت حققتها بوروندي واليت تتـضح مـن خـالل تواصـل التحـسن الـذي سـجلته            
اإليرادات الـيت جناهـا     املؤشرات العاملية للحوكمة ومن زيادة      التقيد ب  يفبوروندي للسنة الثانية    

جيـب علـى بورونـدي أن تكثّـف خـالل الـسنة املقبلـة               و.  الـضريبية  لإليراداتبوروندي   مكتب
وجمـددا، ستواصـل األمـم      . جهودها الراميـة إىل ضـمان تعزيـز احتـراف وشـفافية اإلدارة العامـة              

  .املتحدة تقدمي الدعم احليوي الذي حتتاجه بوروندي
ود املبــذول لبلــورة االســتراتيجية القطاعيــة لــوزارة العــدل،      أود أن أثــين علــى اجملهــ  و  - ٦٤
وسيواصـل مكتـب األمـم املتحـدة يف بورونـدي ومنظومـة             . التحضري للمجالس العامـة للعـدل     و

نظام العدالـة   إضفاء الطابع احلريف على     واصلة  ملاألمم املتحدة دعم اجلهود اليت تبذهلا بوروندي        
، ٢٠١٢ التقدم احملرز يف هذا الـصدد بطيئـا خـالل عـام              وكان. فيها وتعزيز استقالله ومساءلته   

كما مل تتم مالحقة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان تقريَبا مع أهنا كانـت تـشكل     
وأشـعُر بـالقلق أيـضا ألن مقاضـاة بعـض      . مصدر قلـق بـالغ جمللـس األمـن يف الـسنوات األخـرية       

ــارزة واالســتخدامات األخــرى للنظــام    ــاع يف بعــض   الشخــصيات الب ــضائي، تعطــي االنطب  الق
وجيـب مواصـلة بـذل اجلهـود مـن أجـل ضـمان              . األحيان، بأن العدالة تستخَدم ألغراض معينـة      

ــتقالل       ــرام اســ ــز احتــ ــلة تعزيــ ــضايا، وجيــــب مواصــ ــع القــ ــرة يف مجيــ ــات حــ ــراء حماكمــ إجــ
  . القضائية السلطة
 مقارنـة  ٢٠١٢ ومع ذلك تبعـث عالمـات التحـّسن يف حالـة حقـوق اإلنـسان يف عـام                 - ٦٥

ويبـدو أن عـدد حـاالت اإلعـدام خـارج نطـاق القـضاء قـد                 . بالسنتني الـسابقتني علـى التفـاؤل      
غــري أنــه ينبغــي تكثيــف اجلهــود مــن أجــل ضــمان التحقيــق جبديــة يف كافــة انتــهاكات  . تراجــع

وباملثل، جيـب بـذل     . حقوق اإلنسان اخلطرية وجيب إلقاء القبض على املشتبه فيهم وحماكمتهم         
وأنـا أشـعر    . يد من اجلهـود لـضمان تعزيـز االنـضباط واالحتـراف يف صـفوف قـوات األمـن                  املز

بــالقلق أيــضا بــسبب الــضلوع اجللــي حلركــات الــشباب التابعــة لألحــزاب الــسياسية يف أعمــال 
عنف وانتهاكات حلقوق اإلنسان، وأنا أدعـو اجلهـات الـيت لـديها سـلطة علـى هـذه احلركـات                  

كمـا أن وجـود جمتمـع       . وتقـّدم املـسؤولني عنـها إىل العدالـة        بأن تـضمن وقـف هـذه األعمـال،          
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. وسائل إعالم مستقلة من مكتسبات اجملتمـع البورونـدي اجلـديرة بالثنـاء            ومدين مفعم باحليوية    
وال يــزال . وجيــب تــشجيع هــذه اجلهــات ومحايتــها، وجيــب تكــريس هــذه املبــادئ يف القــانون  

ــزمني  اإلنــسان مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي ومفوضــية حقــوق    معــا بالتحــاور مــع  ملت
  . احلكومة وقوات األمن لضمان استمرار حتسن مناخ احترام حقوق اإلنسان

وال يزال ترسيخ التكامل اإلقليمي عنصرا أساسيا إلخراج بورونـدي مـن شـرك الفقـر                  - ٦٦
تــضع هــذا تــزال وتــسعدين اإلشــارة إىل أن حكومــة بورونــدي ال  . يف مرحلــة مــا بعــد الــرتاع 

وأغتـنم هـذه الفرصـة جمـددا ألحّيـي اإلسـهام الكـبري الـذي تقدمـه                  . دف على قائمة أولوياهتا   اهل
 حفـظ الـسالم يف الـصومال    جهـود القوات املسلحة البوروندية وقـوات الـشرطة البورونديـة يف         

وهذا مؤشر صـحي هـام علـى عـودة          . مع بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ويف أماكن أخرى        
إال أن اســتمرار عــدم االســتقرار يف شــرق مجهوريــة . ر الــسالم واالســتقراربورونــدي إىل مــسا

ويكتسي حتقيـق   . الكونغو الدميقراطية يشكّل هتديدا خطريا يف مجيع أحناء املنطقة دون اإلقليمية          
نظـرا إىل  االستقرار يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية أمهية بالغة أيـضا بالنـسبة لبورونـدي        

وال يزال تنفيـذ ميثـاق األمـن واالسـتقرار والتنميـة يف             . لصالهتا عرب احلدود  واع  بعد الرت حالتها  
ــام    ــربى لعـ ــبحريات الكـ ــة الـ ــرها،   ٢٠٠٦منطقـ ــة بأسـ ــا للمنطقـ ــدفا هامـ ــل هـ ــصوصا  ميثِّـ وخـ

  . بورونديل
االبتعـاد عـن   بوأخريا، أالحظ أنه رغم التقدم الباهر الذي أحـرزه الـشعب البورونـدي         - ٦٧

ي شــهده خــالل العقــود الــسابقة، ال تــزال بورونــدي مــن أفقــر البلــدان يف العنــف والــرتاع الــذ
وال تـشكّل   . ‘‘شرك الفقر عقب الرتاعـات    ’’أفريقيا، ويتمثل أبرز هتديد تواجهه يف الوقوع يف         

الــصعوبات االجتماعيــة واالقتــصادية الــيت يواجههــا الــشعب البورونــدي مــشكلة يف حــد ذاهتــا  
وهلذا ينبغـي الترحيـب     .  إىل زيادة احتمال عودة أعمال العنف      فقط وإمنا هي تعّرض البلد أيضا     

وجيب مواصـلة تقـدمي الـدعم     . بشكل خاص بالنجاح الذي حققه مؤمتر جنيف لشركاء التنمية        
الدويل خالل السنوات املقبلة، وجيـب أالّ يتراجـع االلتـزام اجلمـاعي للـشركاء يف هـذه املرحلـة                    

  .  التامة إىل السالم واالستقراراحلرجة من مسار بوروندي باجتاه العودة
، حرصــت جلنــة بنــاء الــسالم ومكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي،  ٢٠١٢ويف عــام   - ٦٨

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، واالحتاد األورويب، ومصرف التنميـة األفريقـي             
ن حـشد هـذا االلتـزام       والعديد من الشركاء اآلخرين الثنـائيني واملتعـددي األطـراف علـى ضـما             

وأنـا ممـنت بـشكل      . لدعم تنفيذ ورقة استراتيجية احلد من الفقر اجلديدة الـيت بلورهتـا بورونـدي             
خاص للجنة بناء السالم للدور الذي اضطلعت به يف التحضريات لعقد مؤمتر جنيـف لـشركاء                
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وذلـك  سالم يف بورونـدي  الـ التنمية، وللدعم الذي قدمته علـى نطـاق أوسـع مـن أجـل توطيـد              
  .بالتعاون مع صندوق بناء السالم

ويشار إىل أن مكتب األمم املتحدة يف بوروندي هو آخر تشكيلة طويلة األجـل تابعـة             - ٦٩
وقـد  . لألمم املتحدة من التشكيالت الـسياسية أو بعثـات حفـظ الـسالم املوفـدة إىل بورونـدي                  

وهلـذا، أهيـب    . تحـديات قطعت بوروندي شوطا طويال، ولكنها ال تـزال تواجـه العديـد مـن ال              
حبكومة بورونـدي اإلسـراع يف بـذل اجلهـود الالزمـة مـن أجـل بلـوغ النقـاط املرجعيـة احملـددة                        

. للشروع يف االنتقال مـن تـشكيلة مكتـب األمـم املتحـدة يف بورونـدي يف أقـرب وقـت ممكـن                      
ربـت  ويف نفس الوقت، أوصي بتمديد والية املكتب ملـدة سـنة، مبـا يتماشـى مـع اآلراء الـيت أع                    

 . املوجهـة إيلّ   ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٤ الـشفوية املؤرخـة      هتاعنها احلكومة يف مـذكر    
وخالل هذه السنة، أعتزم إيفاد بعثة تقيـيم اسـتراتيجي بـشأن مـستقبل عمـل األمـم املتحـدة يف                

إلعـداد تقريـري املقبـل الـذي سـأقّدمه إىل           إليهـا   بوروندي، وسأسترشد بالنتائج اليت ستتوصـل       
ونظــرا إىل أن هــدفنا يتمثــل يف االنتقــال مــن مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي إىل   . ساجمللــ

وجـود علــى شـكل فريــق قطـري تــابع لألمـم املتحــدة حاملـا تــسمح الظـروف بــذلك، وّجهــُت       
تعليمات إىل ممثلي اخلـاص مبواصـلة بـذل جهـوده مـن أجـل مـساعدة حكومـة بورونـدي علـى                       

  .ها هذا اجمللس، واألهم من ذلك الشعب البورونديحتقيق النقاط املرجعية اليت يتوقع
 أنيانغا، الذي تـوىل     -وأود أن أعرب عن خالص امتناين ملمثلي اخلاص، بارفيه أونانغا             - ٧٠

، ومن سبقته يف هذا املنصب، كارين الندغرين، على دورمهـا           ٢٠١٢أغسطس  /منصبه يف آب  
تعاوهنم يف تنفيـذ الواليـة املـشتركة بـني          القيادي؛ وجلميع موظفي األمم املتحدة على مثابرهتم و       

مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي وفريــق األمــم املتحــدة القطــري لــدعم توطيــد الــسالم يف    
  .بوروندي؛ وجلميع الشركاء الدوليني على مشاركتهم ودعمهم املستمرين يف بوروندي
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  مرفق
  معايري ومؤشرات إحراز التقدم

  
  العملية الدميقراطية  -أوال   

  مواصلة التقدم يف تعزيز الدميقراطية وحل اخلالفات السياسية عن طريق احلوار: املعيار
  

ــسلطة دعامــة اتفاقــات أروشــا للــسالم    : ٢٠١١خــط األســاس خــالل عــام    ،٢٠٠٠عــام  شــكلت روح احلــوار وتقاســم ال
ن املراقبـون أن انتخابـاتوأعلـ  .٢٠٠٥، ويف تشكيل احلكومة بعد انتخابات عام        ٢٠٠٥وتكرست يف دستور بوروندي لعام      

 قاطعها عدد من أحزاب املعارضة اليت انتقل بعض قادهتـا يف وقـت الحـقولكن قد أجريت طبقاً للمعايري الدولية،      ٢٠١٠عام  
، وتفاقمت حـدة التـوترات بـني٢٠١١وظلت املقاطعة ترخي بظالهلا على احلياة السياسية يف بوروندي عام            .للعيش يف املنفى  
ومـع أن . إيكيبريي الذي يـضم أحـزاب معارضـة غـري ممثلـة يف الربملـان               -ع التحالف الدميقراطي من أجل التغيري       احلكومة وجتم 

، ومل تعقـد أي اجتماعـات رمسيـة بـني٢٠١١اجلانبني أكدا استعدادمها للتعاون، فقد ظل احلـوار الـسياسي معطـالً طـوال عـام                 
  .احلكومة وأحزاب املعارضة غري املمثلة يف الربملان

   ٢٠١٢التقييمات لعام   مؤشرات إحراز التقدم
ــة    ١-١ ــة مؤســسات الدول تزايــد دميقراطي

ــة   ــفتها التمثيليـ وخـــضوعها للمـــساءلة وصـ
  وفعاليتها

 من جانب عدد من األحـزاب الـسياسية         ٢٠١٠ظلت مقاطعة انتخابات عام       •
اجمللـس الـوطين    (تؤثر سلباً على الربملان الذي يتـألف مـن ثالثـة أحـزاب فقـط                

ــ ــة  لل ــدم     -دفاع عــن الدميقراطي ــة، واحتــاد التق ــدفاع عــن الدميقراطي ــة ال  جبه
، وخيـضع إىل  ) نيـاكوري  -الوطين، واجلبهة البوروندية مـن أجـل الدميقراطيـة          

 جبهــة الــدفاع -حــد كــبري لــسيطرة اجمللــس الــوطين للــدفاع عــن الدميقراطيــة 
  الدميقراطية  عن

 مــع أعــضاء احلكومــة يف  اخنفــض عــدد جلــسات األســئلة واألجوبــة املعقــودة    •
  )٢٠١٢عام يف  جلسة ٢٤  إىل٢٠١١عام يف  جلسة ٣٥من (الربملان 

ــزاب     ٢-١ ــني األحــ ــوار بــ ــلة احلــ مواصــ
  السياسية واحلكومة

   معطالً“املنتدى الدائم لألحزاب السياسية”ظل   •
عقدت ست جلسات حوارية رمسية بني األحزاب يف السلطة واملعارضـة غـري               •

  اناملمثلة يف الربمل
ــام    • ــوال عـ ــزاب    ٢٠١٢طـ ــة لألحـ ــات متنوعـ ــسلطات اجتماعـ ــرت الـ ، حظـ

جناحا احتاد التقدم الوطين ومهـا      : ومن األحزاب اليت تأثرت بذلك    . السياسية
مانوانغاري واحلركة من أجل إصـالح حـزب احتـاد التقـدم الـوطين، واجمللـس                

طيــة، الــوطين للــدفاع عــن الدميقراطيــة، واجلبهــة البورونديــة مــن أجــل الدميقرا
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 زيغاميبانغــا، إىل جانــب التحــالف -واالحتــاد مــن أجــل الدميقراطيــة والتنميــة 
 إيكيبريي وهو ائتالف ألحـزاب املعارضـة غـري          -الدميقراطي من أجل التغيري     

  املمثلة يف الربملان
ــانوين إلدارة    ٣-١ ــار القـــ حتـــــسني اإلطـــ

  العملية االنتخابية
  ٢٠١٢مل حيرز تقدم يذكر عام   •

ــادة ا٤-١ ــدرات املؤســسية للمــضي    زي لق
 مـع تـوافر     ٢٠١٥قدماً حنو انتخابات عـام      

  الدعم املايل والتقين الدويل املناسب

ديــسمرب جلنــة انتخابيــة جديــدة، عقــب انتــهاء مــدة  /أنــشئت يف كــانون األول  •
  واليتها، وسجلت اعتراضات من أحزاب املعارضة يف ما يتعلق بتشكيلها

يــــة زيــــادة امللكيــــة الوطنيــــة للعمل    ٥-١
  االنتخابية

 مـن   ٢٠١٥مل تعقد احلكومة بعد مناقشات بشأن احتياجات انتخابـات عـام              •
  التمويل

التوصل إىل توافق آراء سياسي بـني         ٦-١
مجيع أصحاب املـصلحة بـشأن التقـدم حنـو         

  .٢٠١٥انتخابات 

مل يــتم التوصــل يف مــا يبــدو إىل توافــق آراء سياســي بــني األطــراف الــسياسية    •
  ٢٠١٥ يتعلق بانتخابات عام الفاعلة يف ما

ــائي        • ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــدي وبرن ــم املتحــدة يف بورون أعــد مكتــب األم
، هبــدف تيــسري صــياغة خريطــة ٢٠١٣دراســية ســتعقد يف مطلــع عــام  حلقــة
علــى أســاس الــدروس املــستفادة مــن   ٢٠١٥توافقيــة النتخابــات عــام  طريــق
  ٢٠١٠ عام

لـذين  زيادة النـسبة املئويـة للـسكان ا         ٧-١
  يؤمنون مبصداقية االنتخابات

وفقاً الستطالع املسارات العاملي الذي أجرته مؤسـسة غـالوب، زادت نـسبة               •
 يف املائــــة ٦٦الثقــــة الــــشعبية يف العمليــــات االنتخابيــــة يف بورونــــدي مــــن  

  ٢٠١١ يف املائة عام ٨٣ إىل ٢٠٠٩ عام
  
  األمن واالستقرار   -ثانيا   

ن بوروندي من االستجابة علـى حنـو فعـال للـشواغل األمنيـة احملليـة        وقابل لالستدامة ميكِّتهتزداد قوهيكل أمين   : املعيار
  والدولية وحيترم املعايري واحلقوق العاملية يف الوقت نفسه

  
 أسـرة معيـشية وفقـاً للدراسـة االستقـصائية عـن       ١٠٠ ٠٠٠(ظل عدد كبري من األسلحة الصغرية يف التـداول          : خط األساس 
 مـسدساً   ٣٨٩ بندقيـة، و     ٢ ١٨٦، و  يدويـة   قنبلـة  ١٢ ٢٨٠، علـى الـرغم مـن مجـع وتـدمري            )٢٠٠٧غرية عـام    األسلحة الـص  

 واجلهـــود املبذولـــة مـــن خـــالل برنـــامج نـــزع الـــسالح والتـــسريح  ٢٠٠٩أثنـــاء احلملـــة األوىل لـــرتع ســـالح املـــدنيني عـــام 
  اإلدماج وإعادة
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وخـالل الـسنوات الالحقـة، أسـهم اسـتكمال          . ت أروشـا للـسالم    وكان إصالح القطـاع األمـين مـن الركـائز األساسـية التفاقـا               
، واحتـرام مبـدأ التناسـب اإلثـين         يهمـا إدماج املقاتلني السابقني يف القوات املسلحة وقوات الـشرطة، وحتديـد احلجـم الـصحيح لكلت               

هذه القوات يف انتـهاكات     من  أفراد  إال أن تورط    . فيهما، إسهاماً كبرياً يف حتقيق االستقرار العام وإدخال حتسينات يف جمال األمن           
  . سلط الضوء على ضرورة مواصلة تأهيلها املهين وتعزيز الرقابة املدنية عليها٢٠١١ وعام ٢٠١٠حلقوق اإلنسان عام 

  التقييمات   مؤشرات إحراز التقدم
 إحراز تقدم يف نـزع سـالح املـدنيني          ١-٢

ــصغرية    ــلحة الـــ ــة األســـ ويف إدارة ومراقبـــ
  واألسلحة اخلفيفة

ــام    • ــر عـ ــول أواخـ ــة   ٢٠١٢حبلـ ــشرطة الوطنيـ ــلحة الـ ــجلت وُومســـت أسـ ، ُسـ
ــسبة   ــة بنـ ــوطين     ٦٠البورونديـ ــدفاع الـ ــوة الـ ــلحة قـ ــجلت أسـ ــة وسـ  يف املائـ
 يف املائــة ٤٠ يف املائــة و ٥٠باملقارنــة مــع ( يف املائــة ١٠٠البورونديــة بنــسبة 

  )، على التوايل٢٠١١عام 
مج األمم املتحـدة اإلمنـائي محلـة        أعد مكتب األمم املتحدة يف بوروندي وبرنا        •

  ٢٠١٣وطنية ثانية لرتع السالح الطوعي، من املتوقع أن تبدأ عام 
ــم     ٢-٢ ــد احلجــ ــدم يف حتديــ ــراز تقــ إحــ

  الصحيح لقوات األمن والدفاع
 فرداً وعدد أفراد الشرطة الوطنيـة   ٢٢٨اخنفض عدد أفراد قوة الدفاع الوطين         •

الـرقم  ( فـرداً    ٢٧ ٨٨٩اإلمجالية إىل    فرداً فوصلت أعدادهم     ١٨٨البوروندية  
ــستهدف  ــرد١٦ ٢٧٦ و) ٢٥ ٠٠٠املـ ــستهدف (اً  فـ ــرقم املـ ، )١٥ ٠٠٠الـ

  التوايل على
زيـــادة الرقابـــة املدنيـــة علـــى قـــوات   ٣-٢

األمن والـدفاع امتثـاالً للدسـتور والقـوانني         
  واألنظمة احلالية

قابـة املدنيـة    واصل مكتب األمم املتحدة يف بوروندي تقدمي الدعم آلليـات الر            •
  من خالل عقد حلقيت عمل للجان الرقابة الربملانية

 واجتمعـت   ٢٠١٢مـايو   /أنشئت األمانة الدائمة جمللس األمـن الـوطين يف أيـار            •
  ٢٠١٢أربع مرات عام 

زيــادة التأهيــل املهــين لقــوات األمــن   ٤-٢
  .والدفاع

ــة واخل        • ــوطين البوروندي ــدفاع ال ــوة ال ــدفاع لق ــتعراض ال ــداد اس ــة جــرى إع ط
ــه      ــهما تقــدمي التوجي ــة، والغــرض من ــة البوروندي ــشرطة الوطني االســتراتيجية لل

ــام    ــا املؤســستني، يف ع ــع إجنازمهــا يف    (٢٠١٢االســتراتيجي لكلت ــن املتوق وم
  )٢٠١٣مطلع عام 

أكتــوبر /أعــدت املــسودة األوىل الســتراتيجية األمــن الوطنيــة يف تــشرين األول  •
  ٢٠١٢نوفمرب /وتشرين الثاين
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 مــن أفــراد قــوة  ٢٧٠فــر مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي تــدريباً مشــل   و  •
ــة      ــة الوطني ــة والوكال ــة البوروندي ــشرطة الوطني ــة وال ــوطين البوروندي ــدفاع ال ال

  ٢٠١٢عام يف لالستخبارات 
ــام قــوات     ٥-٢ ــادة ثقــة الــسكان يف قي زي

  األمن والدفاع بتقدمي خدماهتا
ي أجرته مؤسـسة غـالوب، زادت نـسبة         وفقاً الستطالع املسارات العاملي الذ      •

ــن      ــدي م ــة يف بورون ــات االنتخابي ــشعبية يف العملي ــة ال ــام  ٨٩الثق ــة ع  يف املائ
وزادت نـسبة الثقـة بقـوة الـشرطة مـن           . ٢٠١١ يف املائة عام     ٩١ إىل   ٢٠٠٩

  ٢٠١١عام يف  يف املائة ٨٣ إىل ٢٠٠٩عام يف  يف املائة ٨٢
ك يف إعدادها مركز اإلنذار ودرء الرتاعات       وفقاً لدراسة مقترنة بتغطية وطنية اشتر       •

، ذكـر   ٢٠١٢ومركز البحـوث والدراسـات والتوثيـق يف العلـوم االجتماعيـة عـام               
مـا قـال    بين يف املائة من اجمليبني أهنم يثقون بقـوة الـدفاع الـوطين البورونديـة                ٧٨,٣
  هنم يثقون بالشرطة الوطنية البورونديةإ يف املائة منهم ٥٠

  
  لة االنتقاليةالعدا  -ثالثا 
حتقيــق مواصــلة التقــدم يف جمــال العدالــة االنتقاليــة لتعزيــز حقــوق الــضحايا ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب و    : املعيــار
  الوطنية املصاحلة

  
وعقـب إجـراء    .العدالة االنتقالية هي السمة الرئيسية املتبقية التفاقـات أروشـا الـيت تـأخر تنفيـذها عـن موعـده             : خط األساس 

 -، واألعمال املكثفـة الـيت اضـطلعت هبـا اللجنـة التقنيـة احلكوميـة                 ٢٠١٠ وعام   ٢٠٠٩وطنية واسعة النطاق عام     مشاورات  
قـانون جديـد متعلـق        مـشروع  ٢٠١١أكتـوبر   / عرض على الربملان يف تـشرين األول       -ومجيعها بدعم وثيق من األمم املتحدة       

ــة تقــصي احلقــائق واملــصاحلة   ة، يف مــسعى مــشترك ملكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي   وقــدمت األمــم املتحــد  .بإنــشاء جلن
، تعليقـات مستفيـضة علـى        باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة        ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومكتب الشؤون القانونيـة        

ــانون يف كــانون األول  ــسمرب /مــشروع الق ــة و  ٢٠١١دي ــايري الدولي ــق باملع ــا يتعل ء، املمارســات علــى حــد ســوا  أفــضل ، يف م
  .والتوقعات الوطنية على النحو املبني يف تقرير املشاورات الوطنية بشأن آليات العدالة االنتقالية

  التقييمات  مؤشرات إحراز التقدم
إنــــــشاء جلنــــــة تقــــــصي احلقــــــائق   ١-٣

واملــصاحلة وفقــاً للمــشاورات الوطنيــة الــيت 
ــام   ــرت يف عـ ــل اللجنـــة  ٢٠٠٩جـ ، وعمـ
لدوليــة ، واملعــايري ا٢٠١١التقنيــة يف عــام  

  والصكوك القانونية الدولية املنطبقة

واملـصاحلة إىل    قدم مشروع قانون مـنقح متعلـق بإنـشاء جلنـة لتقـصي احلقـائق                •
  ٢٠١٢ديسمرب /الربملان يف كانون األول

ــانون ا٢٦ويف   • ــسمرب /ولأل كـ ــدة يف   ٢٠١٢ديـ ــم املتحـ ــب األمـ ــدم مكتـ ، قـ
  بوروندي تعليقات على القانون إىل اجلمعية الوطنية
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واصل مكتب األمم املتحدة يف بورونـدي تقـدمي الـدعم إىل العدالـة االنتقاليـة                  •
ــذين يتولــون االتــصال      مــن خــالل العمــل مــع املنتــدى الــوطين للمتطــوعني ال
  باجملتمعات احمللية يف جمال العدالة االنتقالية لتوعية السكان بشأن هذه العملية

ــاً     ٢-٣ ــة وفقـــ ــة اخلاصـــ ــشاء احملكمـــ إنـــ
طنيـــــة الـــــيت جـــــرت يف للمـــــشاورات الو

، وعمـــل اللجنـــة التقنيـــة يف   ٢٠٠٩ عـــام
، واملعــايري الدوليــة والــصكوك ٢٠١١ عــام

  القانونية الدولية املنطبقة

  .٢٠١٢مل حيرز تقدم يف عام   •

وجود آليـة متابعـة لتنفيـذ توصـيات           ٣-٣
  جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة

  ٢٠١٢مل حيرز تقدم يف عام   •

الــسياسية علــى زيــادة قــدرة القيــادة   ٤-٣
ــرت    ــحايا ومـ ــني ضـ ــصاحلة بـ ــق املـ كيب حتقيـ

  اجلرائم اليت وقعت يف املاضي

  ٢٠١٢مل حيرز تقدم يف عام   •

ــادة مــستوى الرضــا عــن عمليــة       ٥-٣ زي
  العدالة االنتقالية

  ٢٠١٢ال ينطبق يف عام   •

زيادة النـسبة املئويـة للـسكان الـذين           ٦-٣
  .يعتقدون أن املصاحلة حتققت

  ٢٠١٢نات يف عام مل تتوافر بيا  •

  
    احلوكمة وبناء املؤسسات  -رابعا 

  زيادة سلطة الدولة من خالل مؤسسات شرعية ودميقراطية وفعالة وخاضعة للمساءلة: املعيار
  

 كـان مقـررا إنـشاؤها،     مؤسـسات رئيـسية جديـدة       بـشكل متالحـق     ، أنـشئت    ٢٠٠٥عقب إقرار دستور عـام      : خط األساس 
، )٢٠٠٧(، واجمللـس الـوطين لالتـصاالت      )٢٠٠٦(وحمكمـة مكافحـة الفـساد       ) ٢٠٠٦(اد  يف ذلك وحدة مكافحـة الفـس       مبا

، واللجنة الوطنيـة املـستقلة حلقـوق        )٢٠١٠(، واملنتدى الدائم للحوار بني األحزاب السياسية        )٢٠٠٨(وجملس األمن الوطين    
رونـدي عـدداً مـن االسـتراتيجيات     ، ومبساعدة األمم املتحدة وشركاء آخرين، أعدت بو    ٢٠١١ويف عام    ).٢٠١١(اإلنسان  

ومـن التطـورات    .اهلامة اليت تعكس أولويات احلكم الوطنية، ومنـها االسـتراتيجية الوطنيـة للحكـم الرشـيد ومكافحـة الفـساد             
املؤسسية اهلامة لتعزيز كفاءة احلكومة ومـساءلتها إنـشاء وحـدة مكافحـة الفـساد وحمكمـة مكافحـة الفـساد، وإنـشاء مكتـب                      

ــرادات ل ومكتــب بورونــدي) ٢٠١١ (أمــني املظــامل  مــن الــشواغل ال يــزال أن الفــساد رغــمو .٢٠١١ عــام الــضريبية يفإلي
  ك بوادر حتسن مطرد تلوح يف األفقهنافإن اخلطرية، 



S/2013/36
 

30 13-20553 
 

  التقييمات   مؤشرات إحراز التقدم
زيـــادة نـــسبة املقاعـــد الـــيت تـــشغلها   ١-٤

املـــرأة يف الربملـــان، ويف اهليئـــات املنتخبـــة    
  ى مجيع املستوياتواملعينة عل

ــرأة   ٢٠١٢يف أواخــر عــام    • ــل امل ــسبة متثي ــة٣٢، بلغــت ن مــن أعــضاء    يف املائ
 يف املائـة  ٣٥ مـن أعـضاء جملـس الـشيوخ، و          يف املائـة   ٤٦ اجلمعية الوطنية، و  

ــوزراء، و  ــة مــن والة املقاطعــات، و ٥,٨ مــن ال ــة مــن  ٣٢,٥  يف املائ  يف املائ
ــة   ــالس احمللي ــاء اجمل ــدره و ( رؤس ــاض ق ــن والة    باخنف ــان م ــرة واحــدة وواليت زي

  )٢٠١١ملقاطعات باملقارنة مع عام ا
اخنفاض حجم الفـساد يف القطـاعني         ٢-٤

  العام واخلاص
وفقاً ملؤشر الرشوة يف شرق أفريقيـا الـذي تـصدره منظمـة الـشفافية الدوليـة،                   •

انتقلت بوروندي من املرتبة األخرية بني بلدان شرق أفريقيا إىل املرتبـة الثانيـة              
ــر مـــن  ( ــذا املؤشـ ــام ٣٧اخنفـــض هـ ــة عـ ــة ١٨,٨ إىل ٢٠١١ يف املائـ  يف املائـ

  )٢٠١٢ عام
إال أن منظمة الشفافية الدولية صنفت بوروندي تاسع أكثر البلدان فـساداً يف               •

  مؤشرها العاملي
 شكوى تتعلق بالفساد إىل املدعي العـام        ١٥٦أحالت وحدة مكافحة الفساد       •

 شــكوى عــام ٢٥٢اءات، باملقارنــة مــع  الختــاذ مزيــد مــن اإلجــر٢٠١٢عــام 
   يف املائة٤٨، مما يعين اخنفاضاً بنسبة ٢٠١١

 قـــضية فـــساد حـــىت هنايـــة تـــشرين ٢٨٥ســـجلت حمكمـــة مكافحـــة الفـــساد   •
 ٢١٨وبتــت احملكمــة يف ). ٢٠١١ قــضية عــام ٢٧٦ (٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين

 يف قـضية    ٢١٣باملقارنـة مـع      (٢٠١٢نـوفمرب   /قضية حىت هنايـة تـشرين الثـاين       
  )٢٠١١ عام

تزايــد شـــفافية املؤســسات الوطنيـــة     ٣-٤
  وخضوعها للمساءلة وكفاءهتا

ديــسمرب / شــكوى حبلــول منتــصف كــانون األول   ١٩٥تلقــى أمــني املظــامل     •
ة عـام   قـضي  ٨٣(ة  قـضي  ١٢٣ ونظـر يف  ) ٢٠١١ شكوى عام    ١٨٧ (٢٠١٢
 ٤٨يف عدد الـشكاوى وبنـسبة         يف املائة  ٤ وميثل ذلك زيادة بنسبة      ،)٢٠١١

  ٢٠١١ا هنائياً باملقارنة مع عام  اليت مت البت فيهلقضاياا  املائة يفيف
إحـــــراز تقـــــدم يف نوعيـــــة اإلدارة     ٤-٤

  .العامة
الـضريبية  إليـرادات   ل مكتـب بورونـدي   بلغت اإليرادات الضريبية الـيت مجعهـا          •

شـهرا  حـد عـشر     ألاخـالل     بليون فرنك من الفرنكات البورونديـة      ٤٨٦,٤٧
يف  يف املائـة مقارنـة بـالفترة نفـسها       ١٢بزيادة بلغـت     (٢٠١٢األوىل من عام    

  )٢٠١١عام 
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     سيادة القانون-خامسا 

  قوق اإلنسانحل هعمد و،عدالة وإمكانية اللجوء إليه وموثوقيتهازدياد استقاللية نظام ال: عيارامل
ولويــات الرئيـسية يف إضـفاء مســة   ، متثلـت إحـدى األ  ٢٠٠٥ منـذ هنايــة الفتـرة االنتقاليـة يف بورونــدي يف عـام     :خـط األسـاس  

 لتنمية الـسياسة القطاعيـة املتعلقـة بـوزارة         ٢٠١١وقد كُرس عام    . االحتراف على عمل قطاع العدل وتعزيز استقالله الكامل       
، اليت أكدت احلكومة فيها جمدداً التزامها بتعزيـز اسـتقالل القـضاء واحلوكمـة الرشـيدة لقطـاع                   ٢٠١٥-٢٠١١العدل للفترة   

تأخـذ يف االعتبـار عـدة إصـالحات الزمـة       لكن الوثيقة ذات الصلة مل. إتاحة العدالة للجميع وحتسني العدالة اجلنائية   العدل، و 
  .تتعلق مبركز القضاة، وباجمللس األعلى للقضاة على وجه اخلصوص

  التقييمات  مؤشرات التقدم
ــ  -١-٥ اض نـــــسبة احملتجـــــزين قبـــــلاخنفـــ

  احملاكمة إىل العدد الكلي للسجناء
ــام   • ــدار   ، اخنفـــض ٢٠١٢يف عـ ــة مبقـ ــل احملاكمـ ــزين قبـ ــدد احملتجـ  ١ ٣١١عـ

لمحتجــزين ل العــدد اإلمجــايل بــات وبــذلك ، يف املائــة٢٢، أي بنــسبة حمتجــزاً
، وبلغت نسبة احملتجزين قبل احملاكمة إىل العـدد          حمتجزاً ٤ ١٢٥ قبل احملاكمة 

ــدابري حمــددة اختــذها   ٥٧الكلــي للــسجناء  ــة نتيجــةً لت  يف يــر العــدلوز يف املائ
  ٢٠١٢يوليه /متوز

ــادة نــسبة مــوظفي إنفــاذ القــانون  -٢-٥ زي
ــة ــال قواعـــد الـــسلوك املتعلقـ املـــدربني يف جمـ
ــال أو ــوة أو االعتق ــتعمال التناســيب للق باالس

  االستجواب أو االحتجاز أو العقاب

ــام   • ــدي تــدريباً إىل      ٢٠١٢يف ع ــم املتحــدة يف بورون ــب األم ــدم مكت  ٨٩، ق
  الدويل اإلنساين مدرِّبني يف جمال حقوق اإلنسان والقانونموظفاً ليصبحوا 

 ،قــدم املكتــب ثالثــة تــدريبات متخصــصة يف جمــال عمــل الــشرطة العــسكرية    •
 فـرداً   ٢٢ استفاد منـها    وقد  وإدارة مستودعات األسلحة،   ،والشرطة القضائية 

 فــرداً مــن ضــباط الــشرطة القــضائية،  ٤٤ مــن ضــباط الــشرطة العــسكرية، و 
   من مديري مستودعات األسلحة فردا١٩ً و

 إمكانيـــة إطـــالع األشـــخاصزيـــادة  -٣-٥
املأذون هلم على نتائج جلان التحقيق ببـساطة

  .وانتظام

عامــة أُتــيح تقريرهــا لقــد ، كانــت هنــاك جلنــة حتقيــق واحــدة و٢٠١٢يف عــام   •
  )لعامة الناستتوفر مثل هذه التقارير  ، مل٢٠١١يف عام (الناس 

زايــد مــن اجملــرمني إىلتقــدمي عــدد مت  -٤-٥
  .احملاكمة

قـضائية ازديـاداً    العملية  الظهر النسبة املئوية لعدد السجناء الذين يدخلون يف         ُت  •
 يف ٣٤بنــسبة  مقارنــةً ٢٠١١يف املائــة يف عــام  ٣٨: آخــر البيانــات املتــوفرة(

  )٢٠١٠املائة يف عام 
 يف املائــة، لتــصبح هــذه النـــسبة    ٧٦الــسجون مبقـــدار  نـــزالء  هبطــت نــسبة     •حتــــــسني إدارة الــــــسجون هبــــــدف  -٥-٥

ــام   ١٨٣ ــة يف ع ــد  (٢٠١٢يف املائ ــت ق ــام  ٢٥٨ بلغــت وكان ــة يف ع  يف املائ
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ــسا ــوق اإلنــ ــايري حقــ ــال ملعــ ــىاالمتثــ ن علــ
  .أفضل حنو

 ٨٠٠ وُيعـــزى ذلـــك بـــشكل رئيـــسي إىل مـــنح عفـــو رئاســـي إىل  .)٢٠١١
  ٢٠١٢سبتمرب /سجني يف أيلول

  إفـراج مـشروط إىل  ر منح، تقرَّ ٢٠١٢رب  ديسم/ كانون األول  ٢٧اعتباراً من     •
  ستيفائهم املعايري الالزمة نظرا ال سجيناً آخر٩٥٣

 فرداً من مسؤويل السجون تدريباً يف جمال إدارة السجون، وبـذلك            ٨٩تلقى    •
   يف املائة٣٣,٣٤بلغت النسبة املئوية اإلمجالية للموظفني الذين تلقوا تدريباً 

ــاد و   -٦-٥ ــدم يف اعتمــ ــراز تقــ ــذإحــ تنفيــ
إضـفاء الـصفةيف  تشريعات تتعلق بالقضاة، و   

االحترافيــة علــى عمــل القــضاة، وكــذلك يف
  تنظيم وتفعيل اجمللس األعلى للقضاة

ــه مل ُيعتمــد بعــد مــن       • أُعــد مــشروع القــانون املتعلــق بأخالقيــات القــضاء لكن
  جانب جملس الوزراء

،  يف املائـة ٧٣بة  عدد القـضاة الـذين تلقـوا تـدريباً بنـس          ، ارتفع ٢٠١٢يف عام     •
، )شارك العديد مـن القـضاة يف أكثـر مـن تـدريب واحـد              (قاضياً   ٦٨١ ومشل

  ٢٠١١ يف عام قاضياً ٣٩٣ مقابل تدريب
الـصيغة النهائيـة خلطـة اسـتراتيجية        األمـم املتحـدة يف بورونـدي        وضع مكتـب      •

سـلَّمها إىل وزارة العـدل يف تـشرين    قـد    و ، أويل للقضاة  بلتنفيذ برنامج تدري  
ــ ــوفمرب /اينالث ــام . ٢٠١٢ن ــز    ٢٠١٢ويف ع ــن تعزي ــة ع ــب دراس ــد املكت ، أع

  )٢٠١٣سيجري نشرها يف عام (وإصالح اجمللس األعلى للقضاة 

حاليــاً، ال جيــري اســتقدام القــضاة عــن طريــق امتحــان تنافــسي علــى حنــو            •  إحراز تقدم يف استقالل القضاء  -٧-٥
  )ية كسبب رئيسي لذلكامليزان قيودباحلكومة ـتذرع ت(يتوخاه القانون  ما

اضطلعت احلكومة، إىل جانب مكتب األمـم املتحـدة يف بورونـدي وبرنـامج                •
إلصـالحات  لاألمم املتحدة اإلمنائي، باألعمال التحـضريية لعقـد مـؤمتر وطـين             

  القضائية يهدف إىل تعزيز استقالل القضاء
تزايــد النــسبة املئويــة للــسكان الــذي  -٨-٥

  القضائيالنظام بيعربون عن ثقتهم 
 Gallup)استطالع املسارات العاملي الذي أجرته مؤسسة غـالوب  استناداً إىل   •

World Path Survey) ،  ــشعبية ــة ال ــسبة   بازدادت الثق النظــام القــضائي مــن ن
  ٢٠١١ يف املائة يف عام ٥٧ إىل ٢٠٠٩يف املائة يف عام  ٥٠
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  حقوق اإلنسان -سادساً 
  حقوق اإلنسان يف بورونديتعميق ثقافة محاية وتعزيز : عيارامل
  

.  زيـادة واضـحة يف االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان             ٢٠١٠ شهدت الفترة اليت أعقبت انتخابـات عـام          :خط األساس 
 مـن حـاالت اإلعـدام       ٤٠، وثَّق مكتب األمم املتحدة يف بوروندي ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان              ٢٠١٠ويف عام   

 مـن   ٣٠ أو أعمال القتـل املدفوعـة بـدوافع سياسـية، و          /ام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة و     خارج نطاق القضاء واإلعد   
 ٦١، سجَّل املكتب واملفوضية عدداً أعلى من االنتهاكات حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك                  ٢٠١١ويف عام   . حاالت التعذيب 

أو أعمـال القتـل املدفوعـة بـدوافع     /ات مـوجزة و  من حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراء         
وكـان  .  مـن حـاالت التعـذيب      ٣٦سياسية، وكان معظـم الـضحايا معـروفني بانتـساهبم إىل حـزب سياسـي، وُسـجلت أيـضاً                    

، شـكل إنـشاُء اللجنـة الوطنيـة     ٢٠١١يونيـه  /ويف حزيـران . الكثريون مـن اجلنـاة املزعـومني أفـراداً يف قـوات األمـن أو الـدفاع             
 ألن عـدداً قلـيالً فقـط مـن هـذه            ٢٠١١قلة املعنية حبقوق اإلنـسان خطـوة هامـة، بيـد أن الـشواغل ظلـت قائمـة يف عـام                      املست

  .احلاالت كان موضوع متابعة كافية

  التقييمات  مؤشرات التقدم
ــادة   -١-٦ ــوقزيــ ــهاكات حقــ ــسبة انتــ نــ

 مبـــا يف ذلـــك حـــاالت االختفـــاء-اإلنـــسان
ــ الــيت-والقتــل خــارج نطــاق القــضاء    ق حيقِّ

ــذين ُيلقـــى ــاة الـ ــسبة اجلنـ ــا القـــضاء، ونـ فيهـ
أو/القــبض علــيهم وتــصدر أحكــام علــيهم و

  ينفذون أحكاماً

حالة موثَّقـة مـن حـاالت     ٣٠ من أصل  ١٥حقق القضاء يف    ،  ٢٠١٢يف عام     •
ــضاء    ــات مــ (اإلعــدام خــارج نطــاق الق ــسمرب/ كــانون األول١٨ـن بيان ، )دي

مـن حـاالت    حالـة    ٦١ (٢٠١١بعام  يدل على عدم حدوث تغيري مقارنةً        مما
  ) حالة جرى التحقيق فيها٣١ اإلعدام خارج نطاق القضاء و

 حالـة موثَّقـة مـن حـاالت         ١٦ مـن أصـل      ٦حقق القضاء يف    ،  ٢٠١٢يف عام     •
 زيـادة بنـسبة     يـشري إىل  ، مما   )ديسمرب/كانون األول  ١٨ـن  بيانات م (التعذيب  

حـاالت التعـذيب وحالتـان      مـن   حالـة    ٣٦ (٢٠١١ يف املائة مقارنةً بعـام       ٣٢
  )جرى التحقيق فيهما

ــدمي  -٢-٦ ــة توقيـــت تقـ ــواتر ودقـ ــادة تـ زيـ
  التقارير إىل اهليئات املعنية

رهــن حقــوق اإلنــسان عــن مخــسة تقــارير  هنــاك ، كــان٢٠١٢يف هنايــة عــام   •
  )٢٠١١بزيادة تقريرين مقارنةً بعام (التقدمي 

اخنفاض حاالت التعذيب وغريه مـن  -٣-٦
ملــــة أو العقوبــــة القاســــية أوضــــروب املعا

ثـــلالالإنـــسانية أو املهينـــة الـــيت يرتكبـــها مم
للدولة أو أي شخص آخر يتـصرف مبوجـب

  سلطة احلكومة أو بالتواطؤ معها

مـن حـاالت اإلعـدام خـارج نطـاق القـضاء، ممـا يـدل                حالة   ٣٠وثَّق املكتب     •
  ) حالة موثَّقة٦١ (٢٠١١ مقارنةً بعام تراجععلى 

 مقارنـةً   تراجـع يـدل علـى      مـن حـاالت التعـذيب، ممـا       حالـة    ١٦ وثَّق املكتـب    •
  ) حالة موثَّقة٣٦ (٢٠١١بعام 
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يدل على زيادة مقارنـةً      من حاالت املعاملة السيئة، مما    حالة   ٥٧وثَّق املكتب     •
  ) حالة موثَّقة٣٧ (٢٠١١بعام 

زيادة فعالية اللجنـة الوطنيـة املـستقلة  -٤-٦
يف ذلـــك مـــناملعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان، مبـــا  

خــالل قيــام منظمــات اجملتمــع املــدين بإنــشاء
شبكة رصد يف جمـال حقـوق اإلنـسان، وهـو

  ما يسهم يف أنشطة اللجنة

 حالـة مقارنـةً   ٤٨٠حققت اللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف           •
). نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠اعتبــاراً مــن  (٢٠١١ حــاالت يف عــام ١٠٧ بـــ

   من هذه احلاالت١١٧حقيقات يف وأُهنيت الت
، ٢٠١٢أكتـــوبر /أنـــشأت اللجنـــة ثالثـــة مكاتـــب إقليميـــة يف تـــشرين األول   •

  يعزز تأثريها وكفاءهتا مما
مل جيرِ إنشاء شبكات رصد جديدة يف جمـال حقـوق اإلنـسان؛ وقـدم املكتـب          •

  الدعم يف جمال بناء القدرات للشبكتني القائمتني اللتني لديهما متثيل وطين
االعتمــاد املتــوايل لــصكوك حقــوق  -٥-٦

ــة، ــة ذات األولوي ــة واإلقليمي ــسان الدولي اإلن
وزيـــادة تـــواؤم صـــكوك حقـــوق اإلنـــسان
ــة ــة واإلقليميـ ــصكوك الدوليـ ــع الـ ــة مـ الوطنيـ

  الصلة ذات

، بالتـصديق علـى اتفاقيـة األمـم         ٢٠١٢أبريل  /قيام اجلمعية الوطنية، يف نيسان      •
   عرب الوطنية وبروتوكوالهتا اإلضافية الثالثةاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة

إقرار مشروع قـانون للتـصديق علـى اتفاقيـة االحتـاد األفريقـي املتعلقـة حبمايـة                    •
أغــسطس /يف آب) اتفاقيــة كمبــاال(املـشردين داخليــاً وتقــدمي املــساعدة إلـيهم   

  )أكتوبر/قُدم إىل الربملان يف تشرين األول (٢٠١٢
علقة حبماية الفئـاتتعزيز اهلياكل املت    -٦-٦
  عرضة لألذىامل

  ُينتظر استعراضهكافحة العنف اجلنساين وملأُعد مشروع قانون   •
وضعت احلكومة وشركاؤها مشروع استراتيجية لتقـدمي املعونـة القانونيـة إىل              •

  لكنه مل ُيعتمد رمسياً بعداملعرضة لألذى الفئات 
إىل دمي الرعايـة الـشاملة      أغسطس، بدأ مركز هومـورا املعـين بتقـ        /يف بداية آب    •

   امرأة٤٥٠يغا، وقدم خدماته إىل  يف جيت عملهضحايا العنف اجلنساين
فوضـــا مـــن  م١٧دم تـــدريب يف جمـــال التعامـــل مـــع العنـــف اجلنـــساين إىل قُـــ  •

شـرطيا   ٣٣ الـشرطة، و  افر  مـن رؤسـاء خمـ     رئيسا   ٤٠ مفوضي املقاطعات، و  
ة للتوعيـــة بـــالعنف يف مثـــاين مقاطعـــات؛ واضـــطلعت الـــشرطة أيـــضاً بأنـــشط 

   مدرسة وأربع بلدات١٦نساين يف اجل
ورونديـة، يف بومجبـورا،     بنـوفمرب، نظمـت الـشرطة الوطنيـة ال        /يف تشرين الثاين    •

  .هناء العنف ضد املرأة والفتاةإلاملؤمتر الدويل الثاين لألجهزة األمنية األفريقية 
نظَّـم  نـوفمرب،  /ينويف تـشرين الثـا  . اعُتمد مرسوم إلنشاء منتدى وطـين للمـرأة       •

بــشأن  قاضــيا ٢٧ لـــبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي دورة تــدريب للمــدرِّبني 
  معاجلة مسائل العنف اجلنساين
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  سريةالقعادة لإل، مل يبلَّغ عن حاالت ٢٠١٢يف عام   •
إحراز تقدم يف كفالة حريـة وسـائط  -٧-٦

  اإلعالم واجملتمع املدين
يف حـني وثَّـق     ت النتـهاك حريـة الـصحافة،         أي حـاال   ٢٠١٢مل توثَّق يف عـام        •

  ٢٠١١ يف عام  من هذه احلاالت١٨ األمم املتحدة يف بوروندي مكتب
  

  لتكامل اإلقليمي ا-سابعاً 
تعميق التكامل اإلقليمي لبوروندي مع املشاركة الكاملـة يف املفاوضـات الـسياسية والتجاريـة اإلقليميـة وغريهـا                 : عيارامل

   تفاعل السلطات البوروندية مع آليات التعاون اإلقليميمن املفاوضات وحتسني
ويف أعقـاب   .  للنمو االقتصادي واالسـتقرار    ا عامل حفزٍ هام   هتزايد باعتبار املقليمي  اإلتكامل  الاحلكومة  تدعـم   :خط األساس 

لراميـة إىل حتـسني   جلهـود بورونـدي ا  كـبريا   ا تكثيفـ ٢٠١١عـام  شهــد  ، ٢٠٠٩انضمام البلد إىل مجاعة شرق أفريقيا يف عـام     
الروابط االقتصادية والسياسية مع شركائها اإلقليميني، وهو ما يتبيَّن من الدور الذي اضطلع به الرئيس نكـورونزيزا كـرئيس                   

، وهـو  ٢٠٢٥وُحدد التكامل اإلقليمي بوصفه إحدى الدعائم الثماين للرؤية اليت أعدها البلد لعـام             . ٢٠١١للجماعة يف عام    
  .زاً يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر اجلديدةحيتل مكاناً بار

  التقييمات  مؤشرات التقدم
زيـــــادة التجـــــارة بـــــني بورونـــــدي  -١-٧

  وشركائها اإلقليميني
اســتناداً إىل مــسؤولني يف مجاعــة شــرق أفريقيــا، زادت بورونــدي مــن حجــم    •

  يف املائـة منـذ انـضمامها   ١٥ بنسبة  املذكورةنشاطها التجاري داخل اجلماعة   
وحـصةُ بورونـدي مـن التجـارة علـى صـعيد       . ٢٠٠٧ التكتل يف عـام      هذا إىل

 ٤,٣إىل  ٢٠١٠يف املائــة يف عــام  ٢,٦ مــن (ازديــاديف مجاعــة شــرق أفريقيــا 
  )٢٠١١املائة يف عام  يف

ــاعالت     -٢-٧ ــادة املفاوضــات والتف زي
السياسية والتجارية مع الدول األعـضاء      

  يف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية

، شاركت بوروندي يف أربعة اجتماعات هامة جلماعـة شـرق           ٢٠١٢يف عام     •
  أفريقيا

زيادة قدرة حكومة بورونـدي علـى  -٣-٧
  املضي قدماً يف عملية التكامل اإلقليمي

وضعت احلكومة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي دراسة أوليـة عـن              •
  الدوليةياكل اإلقليمية واملشاركة االستراتيجية لبوروندي يف خمتلف اهل

، بـدأت احلكومـة، بالتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة               ٢٠١٢يوليه  /يف متوز   •
  جية وطنية بشأن التكامل اإلقليمياإلمنائي، بإعداد استراتي

تزايد إدراك السكان للمنـافع املتأتيـة  -٤-٧
  من التكامل اإلقليمي

 جلماعـة شـرق أفريقيـا يف         ناديـاً  ١٧، أُنـشئ    ٢٠١١ديسمرب  /يف كانون األول    •
املدارس الثانوية على حنو يشمل مجيع املقاطعات، وظلت هذه النوادي تعمـل            

  ٢٠١٢يف عام 
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  التنمية االجتماعية واالقتصادية -ثامناً
وهتيئـة ظـروف    عرضـة لـألذى،     حتسني مستويات معيشة السكان، وتقدمي اخلدمات األساسية إىل الفئات األكثر           : عيارامل
  االقتصادي تعايفال
  

 االقتـصادية يف البلـد،   - على الرغم من اجلهود الكبرية اليت بذلتها احلكومة من أجل حتسني احلالة االجتماعيـة   :خط األساس 
تزال بوروندي تعاين من تفشي الفقر، وقلة األراضي باالقتران مع كثافة سكانية عالية، وانعـدام األمـن الغـذائي، وارتفـاع                      ال

فـضال عـن   ويف ظل الظروف احلالية، يظل هذا البلد أحد أشـد البلـدان فقـراً يف العـامل،             .  سيما بني الشباب   مستوى البطالة ال  
ووفقـاً للبنـك الـدويل، بلغـت نـسبة الفقـراء الـذين يعيـشون عنـد خـط           . السكان الذين يعـانون مـن نقـص التغذيـة    ازدياد عدد   

 ويف حني سجَّل دليل التنمية البشرية لبورونـدي زيـادة مـستمرة             ،٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٦٦,٩الفقر، على الصعيد الوطين،     
 املرتبــة ٢٠١١حيتــل يف عــام ظـــل البلــد فــإن ، )٢٠١١ يف عــام ٠,٣١٦ إىل ٢٠٠٠ يف عــام ٠,٢٤٥مــن  (٢٠٠٠منــذ عــام 

  . بلدا١٨٧ً يف قائمة مؤلفة من ١٨٥

  التقييمات   مؤشرات التقدم
اخنفـــــاض نـــــسبة الـــــسكان الـــــذين  -١-٨

  دوالر يف اليوم١,٢٥ أقل من يعيشون على
ــ يف املائـــة ٦٧معـــدل الفقـــر البـــالغ اســـتعمال ، اســـتمر ٢٠١٢يف عـــام   • اً تبعـ

اسـتناداً إىل خـط الفقـر        (٢٠٠٦للبيانات الصادرة عن البنـك الـدويل يف عـام           
 دوالر  ٠,٦٦ و دوالر   ٠,٥١  بـني احملدد على الصعيد الـوطين الـذي يتـراوح          

تراتيجية يف ورقـة اسـ    علـى سـبيل املثـال        عـدل قـد اسـُتخدم هـذا امل      ، و )يف اليوم 
  احلد من الفقر الثانية

  ٢٠١٢املؤشر العاملي للجوع لعام   قائمةحتتل بوروندي املرتبة األخرية يف  •

ــيم  -٢-٨ ــد يف التعلــ ــسب القيــ ــسني نــ حتــ
  االبتدائي وإمتامه

رس االبتدائيــة ارات إىل اســتمرار الزيــادة يف نــسب القيــد يف املــد يتــشري التقــد  •
تـشري آخـر البيانـات املـسجلة يف الفتـرة          (املرحلـة   هذه  نسب إمتام   تراجع  رغم  

 قــدرها يف املائــة مقابــل نــسبة إمتــام ٩٦ قــدرها إىل نـسبة قيــد  ٢٠١٠/٢٠١١
  ) يف املائة٥١,٣

أحـصت مفوضـية األمـم       (٢٠١٢ظل عدد املشردين داخليـاً مـستقراً يف عـام             •  اخنفاض عدد املشردين داخلياً  -٣-٨
). ٢٠١١مــشرداً داخليــاً يف هنايــة عــام  ٧٨ ٩٤٨ لــشؤون الالجــئني املتحــدة

بالتعـاون  ،   املشردين داخلياً  من أجل وبدأت احلكومة التحضريات خلطة عمل      
   إىل إجياد حلول دائمة، وهتدف اخلطةمع وكاالت األمم املتحدة

زيــادة نــسبة األطفــال الــذين تتــراوح  -٤-٨
 شـــــهرا٢٣ وشـــــهرا  ١٢ بـــــنيأعمـــــارهم

  نني ضد األمراض املعديةاحملص

تــشري آخــر األرقــام املــستمدة مــن الدراســة (ظلــت معــدالت التحــصني عاليــة   •
ــام    ــصحية لعـ ــة والـ ــصائية الدميغرافيـ ــن  ٨٣ إىل أن ٢٠١٠االستقـ ــة مـ  يف املائـ

  )حصلوا على مجيع اللقاحاتاألطفال يف بوروندي 
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زيــادة نــسبة الــسكان الــذين ميكنــهم  -٥-٨
حلة للـشرب وعلـىاحلصول علـى امليـاه الـصا      

  الكهرباء

تشري التقديرات إىل أن إمكانيـة احلـصول علـى امليـاه الـصاحلة للـشرب ظلـت                    •
  ) يف املائة٧٠ (١٩٩٠منذ عام ُيذكر  يف املائة، دون تغيري ٧٢سبة عند ن

، ٢٠٠٨ يف املائة يف عـام       ٤,٨(ظلت إمكانية احلصول على الكهرباء ضعيفة         •
  ) املدن واألرياف فجوة كبرية بني وجودإضافةً إىل

تشري التقديرات إىل أن معـدل البطالـة والعمالـة الناقـصة يف صـفوف الـشباب                   •  الشبابعمالة حتسني معدل   -٦-٨
  )توفر بيانات حمددة يف هذا الصددال ت(يزال مرتفعاً  ال

ويشكل إجياد فرص عمل للشباب جزءاً ال يتجزأ من ورقـة اسـتراتيجية احلـد                 •
ووضــعت احلكومــة   . ٢٠٢٥عــام  اخلاصــة ب مــن الرؤيــة  مــن الفقــر الثانيــة و  

باب، وســيبدأ  للــشفــرص عمــلبالتعــاون مــع شــركائها بــرامج تتعلــق بإجيــاد   
  ٢٠١٣تنفيذها يف عام 

زيــادة عــدد الــشباب والنــساء الــذين  -٧-٨
يتمكنــــون مــــن احلــــصول علــــى اخلــــدمات

  االجتماعية األساسية

ــسانية أو حــسب األعمــار    • ــوفر بيانــات جن ا الســتطالع مؤســسة  قــووف. ال تت
، اخنفضت النـسبة املئويـة   ٢٠١١عام ل (Gallup World Path Survey)(غالوب 

للــسكان الراضــني عــن النظــام التعليمــي يف املدينــة أو يف املنطقــة الــيت يقيمــون 
  ٢٠١١ يف املائة يف عام ٧١ إىل ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٧٩فيها من 

ــشريعية والتنظيميــ     -٨-٨ ــة الت ةحتــسني البيئ
  املؤاتية لقطاع األعمال واالستثمار

املتعلـق  البنك الـدويل     يف مؤشر     بلداً ١٨٥بعد   ١٥٩احتلت بوروندي املرتبة      •
 مرتبــة يف األعــوام  ٢٢صــعدت  (٢٠١٣ لعــام مبمارســة األعمــال التجاريــة  

  )الثالثة املاضية
-حتـــــــسني احلالـــــــة االجتماعيـــــــة   -٩-٨

االقتـــصادية لالجـــئني واملعـــادين إىل وطنـــهم
  واملشردين داخلياً

 شـخص يف إطـار مبـادرة اإلسـراع          ٢ ٠٠٠، جرى اسـتخدام     ٢٠١٢يف عام     •
، )٦ × ٣هنــج (يف إجيــاد فــرص عمــل الــيت تــدعمها منظومــة األمــم املتحــدة    

   شخصا١٤ً ٩٤٠وبذلك بلغ العدد اإلمجايل للمستفيدين 
زيادة النسبة املئوية للـسكان الـذين -١٠-٨

  يشةيشعرون بارتفاع مستوى املع
ازدادت النسبة املئويـة لِألشـخاص الراضـني    الستطالع مؤسسة غالوب،    وفقاً    •

 يف املائـة يف     ٢٦ إىل   ٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام        ٢٤عن مـستوى معيـشتهم مـن        
  ٢٠١١عام 
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