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 تقرير األمني العام عن مكتب األمم املتحدة يف بوروندي  
  

 مقدمة - أوال 
الـذي مـدا اسلـس   ـ       (7112) 7112ُيقّدم هذا التقرير عمـ  بقـرار جملـس األمـن      - 1

، وطلـب يل   7112و/دايمـم   كـانو  األ  11والية مكتب األمم املتحدة يف بوروندي حىت 
أ  أبلغــ  بالتقــدم ابــر  بعــري  املعــاي  املريع ــة، وتكت ــذ واليــة املكتــب وتكت ــذ  لــ  القــرار،     
وبـالررو  الــؤ تـعلر علــا  لـ  التكت ــذ، وانتقـا/ املكتــب يلا  ريـ  األمــم املتحـدة الق ــري        

كـانو  الاا/ديكـاير    71 ويقدم التقرير معلومـا  ُمحّدلـة مكـذ تـارير تقريـري المـاب ، املـعر        
(S/2014/36 ويرتكز ه كل التقرير علا الكقاط املريع ة ،) 
  

 التقدم ابر  يف توط د اعائم الم م - لان ا 
 العمل ة الدميقراط ة -ألف  

دي متــوترة يف ت ــم مكــذ وــدور التقريــر األتــ ، ةلــس اسالــة الم ا ــ ة يف بورونــ    - 7
الم ا ــ ة الرئ مــ ة الــؤ تــعلر علــا ال لــد  ومــ    - ت  ــا  حــااة بعــري  املمــائل االيتماع ــة

 ل ،  إ  اسوار بني اسكومة وأحـزا  املعارةـة الم ا ـ ة، ويل  كـا  هعـا،  قـد أا  أي ـا        
ــا  العامــة يف      ــانو/ ايــرا  االنت اب  يلا يلحــرا  ءــن  مــن التقــدم يف يلنعــا  يلطــار   ا ــن ون

 .7112 عام
ــام  - 1 ــ  عـ ــااا   7112ويف م لـ ــدهورا حـ ــدي تـ ــ ة يف بورونـ ــة الم ا ـ ــدهور  اسالـ ، تـ
ــد ا  عــن         يف ــوط  لل ــس ال ــني اسل ــت   اســاكم ب ــد حــدة االنقمــام ااتــل االئ أعقــا  تزاي

نوا  الد ا  عن الدميقراط ة واحتاا التقدم الوط   وند اءـتد التـوتر القـائم بـني      - الدميقراط ة
تقــدم الــوط  واسلــس الــوط  للــد ا  عــن الدميقراط ــة، يف ةــل مقاومــة احتــاا التقــدم    احتــاا ال

الوط  لدعم التعدي   الد تورية الؤ انترحها اسلس الوط  للـد ا  عـن الدميقراط ـة، وهـن     
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ــرئ س       ــد وتمــم  لل ــوا   العرنــن يف تقا ــم المــل ة يف ال ل تعــدي   كــا  ميكــن أ  تغــ  الت
كــانو  الاا/ديكــاير، أنــا/ و يــر الداتل ــة  72  نتمــ  لواليــة أتــر   ويف نكــورونزيزا بترءــ 

ءار/ نديت جن من رئا ة احتاا التقدم الوط   ويا  اايرا  الذي اختذه الو ير بعـد أ  يعـل   
كـانو  الاا/ديكـاير بعـري  نتـائؤ املـعزر اسـز  الحتـاا التقـدم          72نرار اختذت  ابكمة العل ـا يف  

من املمكن للو ير أ  ُيكتذ حكما كانس نـد أوـدرت  ابكمـة العل ـا يف      7117 الوط  يف عام
كـانو  الاا/ديكـاير،    11يق ـن بإب ـا/ انت ـا  المـ د نـديت جن يف املـعزر  ويف        7117عام 

نام ب نـار بو ـوكو ا، الكائـب األو/ للـرئ س وع ـو احتـاا التقـدم الـوط ، بإلغـا  نـرار و يـر            
ــدت   ــ  ت ــة ةجــة أن ــانو      الداتل  ــهاو للد ــتور ون ــة ســز    ا ــن وانت ل يف العــعو  الداتل 

األحزا  الم ا ـ ة  ويف ال ـوم التـا ، أنـا/ الـرئ س نكـورونزيزا المـ د بو ـكو ا مـن مك ـ             
ككائب أو/ لرئ س اجلمهورية، ح ث أعلن أ  بو كـو ا نـد أتتـ  يف الت ـل بـني ممـعول ات        

عوتــ  يلا  ــحب معــرو  الد ــتور الــذي اسزب ــة واسكوم ــة، ونــوم اسكومــة مــن تــ / ا
ندم  يلا اجلمع ة الوطك ة اسلـس الـوط  للـد ا  عـن الدميقراط ـة  وا ـتقا/، يف ونـس الحـ ،         

ءـ اطد  اير، عقـب اعـوة     2و  2ل لة من و را  احتاا التقدم الوط  مـن اسكومـة يف يـومن    
 الم د نديت جن يلل هم للتكحن ت امكا م  اسز  

ــذه ا - 2 ــدم      وأا  ه ــد ااتــل احتــاا التق ــة العه ــانم االنقمــاما  املت اول لت ــورا  يلا تت
الوط ، والؤ يعلس أع ا  الق ااة الذين يرغ و  يف ال قـا  ةـمن التحـالف اسكـومن يقتـو       
ةد من يعارةو  آرا  اسلس الوط  للد ا  عن الدميقراط ـة بعـري  مرايعـة الد ـتور والـذين      

ــو  العــرع و     ــم املمال ــدعو  أ  ــة    11للحــز   ويف ي ــس و ارة الداتل  ءــ اطد  اير، اعتر 
بكونمــ ل ن ن  ــ غ ا رئ مــة يديــدة الحتــاا التقــدم الــوط   ونامــس المــ دة ن  ــ غ ا، ب ــتتها    
اجلديدة هذه، بترءـ   برو ـ  با وم ـانزا الـذي ع كـ  الـرئ س نكـورونزيزا يف مك ـب الكائـب          

ــرئ س يف  ــة و را  يف  ءـــ اطد  اير  وأعقـــ 12األو/ اجلديـــد للـ ــ ني ل لـ ب هـــذه اة ـــوة تعـ
ء اطد  اير من يكاح احتاا التقدم الوط  الـذي تعتـر  بـ  و ارة الداتل ـة، دـا أا  يلا       11

 يااة تتانم االنقماما  ااتـل احتـاا التقـدم الـوط  و  مـا بـني ن ـااة االحتـاا المـابقة وجملـس           
ــة  ويف   ــد ا  عــن الدميقراط  ــ ، ويهــس ال  11ال ــر   حزيرا ديون  ــ غ ا ر ــالة يلا و ي مــ دة ن  

الداتل ة، أءار    ها يلا أ  الم د نديت جن ند ُأبعـد مـن احتـاا التقـدم الـوط   وحال ـا ُتمكـ         
ن ـــااة احتــــاا التقــــدم الـــوط  المــــابقة، بعــــد حررهــــا نانونـــا، مــــن عقــــد أي ايتماعــــا     

 أتر   وأنع ة
  لتتريـ  أع ـا  حركـة    آ اردمارس، ا ت دمس العـرطة الغـا  املمـ ل للـدمو     1ويف  - 2

الت امن والتكم ة املعارةة الذين كانوا يعتزمو  عقد ايتمـا  حاءـد يف بويوم ـورا  ونـد  ـر      
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بعض املتراهرين وال وا مبقر اسركة  واحتجز املتراهرو  الكني من أ راا العـرطة، اتـ  مقـر    
وبعـد يلتتـا    اسركة مل حقة املتراهرين او  اس و/ علا أمـر ن ـائن، ونزعـوا  ـ حهما      

املتاوةــا  بــني اسركــة والعــرطة مــن أيــل كتالــة اا ــراة عــن ةــاب ن العــرطة، انتحمــس  
العرطة مقر اسركة با ت دام الغا  املم ل للدمو  والـذت ة اس ـة  ونـد أوـ ب مـا جمموعـ        

آ اردمـارس، حكمـس ابكمـة العل ـا      71ء  ـا  ويف   11ء  ا واعتقل ما يزيد علا  11
مــن أع ــا  اسركـــة بالمــجن مــد  اس ـــاة  وحكــم علـــا       71ورا علـــا يف بلديــة بويوم ــ  

 ـكوا ،   11و  1ع وا آتر، مبن   هم ل لة من الق ر، بالمـجن لتتـرا  تتـراوح بـني      72
آتـرين  وألكـا  اباكمـة، الحـت مكتـب األمـم املتحـدة يف بورونـدي          77ب كما ُبرئـس  ـاحة   

القانون ـة، مبــا يف  لـ  انتـهاو اســ  يف    عـدة حـاال  انتــهاو للحـ  يف اباكمـة و ــ  األوـو/      
اال ــتعانة مبحــام، وا تــرام الــ ا ة، واســ  يف يلتاحــة ونــس كــا  لكــن يــدا   العــ   عــن  

ــام، يف      ــدعن الع ــس نتمــ ، أوــدر امل ــ س    17نتمــ   ويف الون ــا/ رئ ــرا باعتق ــارس، أم آ اردم
ــذ  لــ        ــ  اتتتــا مك الونــس اسركــة ألكمــ س  ــ كدوه جن بتهمــة التمــرا والع ــ ا   ولكك

 أوروبا  ويع ش حال ا يف
ــاا       71ويف  - 6 ــار  وــو  واحــد، يف اعتم ــة، بت ــة الوطك  ــس اجلمع  ــارس، أتتق آ اردم

معرو  نانو  لتعديل الد تور  ويف حني أ  اسلس الوط  للد ا  عـن الدميقراط ـة نـد طـرح     
ار  ممريلة تكق   الد ـتور يف ااولـة سـذ  أحكـام يـر  أ  الـزمن نـد عتـا عل هـا،  قـد أءـ           

أحزا  املعارةة يلا أ  معرو  القانو  كـا  مـن ءـرين  أ   ـذ  أحكامـا نـد تعـكل عائقـا         
  كمـا كـا  مـن ءـرين      7112أمام ترء   الرئ س نكورونزيزا يف االنت ابا  الرئا  ة يف عـام  
ــام     ــا لعـ ــا  أروءـ ــارا  يلا اتتانـ ــ  ااءـ ــذ  ش ـ ــا أ   ـ ــرا ا   7111أي ـ ــا لايـ   وو قـ

مع ة الوطك ة أ  معرو  القانو   ُ عاا يلا اسكومة، الؤ ميككـها أ   التعريع ة،  كر رئ س اجل
يف غ ـو   ـكة واحـدة  ونـد تـرو  لـ  للحكومـة ت ـار تكرـ م           ًاتقدم مرة أتر  ن ا يديد

ا تتتا  ءعيب بعري  التعدي   الد تورية يل ا ما كانس ترغب يف تعـديل الد ـتور ن ـل يليـرا      
ا دأبريل، أعلن نائـب املتحـدا الر ـن با ـم الـرئ س      ن م 1  ويف 7112االنت ابا  يف عام 

ــتورية املقترحــة وأ  ا ــتور          ــا التعــدي   الد  ــتتتا  عل ــن ُيجــر  أي ا  ــ  ل نكــورونزيزا أن
  7112 و  يرل هو األ اس النت ابا  عام  7112 عام
وند لار يد/ عام يف بوروندي بم ب ااعا ا  تت ـد بتـو   أ ـلحة وتكرـ م تـدريب       - 2

 ا  يف اسلــس الــوط  للــد ا  الدميقراط ــة، ونــد ألــ   االاعــا ا  بمــ ب برن ــة   جلكــاح العــ
معــترة  ــربس مــن مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي ونعــر  علــا ءــ كة اانترنــس يف     

ن مـا دأبريل االاعـا ا  بري ـا     11ن ما دأبريل  وووف ب ـا  أوـدره اسلـس الـوط  يف      11
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ــس االاعــا     ــب  ونت ــس العــ و     جمــرا يلءــاعا  وأكا ي ــة وجمل ــة الوطك  ــة واجلمع  ا  اسكوم
ومكتب أمني املرامل وش   األحزا  الم ا  ة املقربـة مـن جملـس الـوط  للـد ا  الدميقراط ـة        
ــ  املــد/          ــا  استم ــة اعــوا  أحــزا  املعارةــة ومكرم ــس نتمــ ، ر  ــس اسكوم ويف الون

ــد مــن أع ــا  جملــس األمــن     ــة سقــو  اانمــا  والعدي ــة الوطك  ــ    واللجك ــة حتق  يلا يلنعــا  جلك
ممتقلة  و ند ألر  أنا نتمن نلقن بعري  هذه االاعا ا  مـ  الـرئ س نكـورونزيزا، وكـذل      

  عل بعض الزعما  يف املك قة وأع ا  من استم  الدو  
كمــا أا  تمــر  برن ــة مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي يلا تــدهور الع نــة بــني   - 1

ا دأبريل، أعلكس اسكومة أ  ممتعـار ءـعو  األمـن مبكتـب     ن م 12املكتب واسكومة  ويف 
األمـم املتحــدة يف بورونــدي، الــذي  كــر ا ــ  يف ال ن ــة، ءــ   غــ  مرغــو    ــ  باوالتــ   

بوروندي  وبعـد وـو  ـ عة أ ـاب  ، اةـ ر موةـف آتـر باملكتـب، وهـو           “ عزعة ا تقرار”
ــة      ــدما طل ــس اسكوم ــد عك ــة ء  ــ ة، ملغــاارة ال ل ــااه  وكــا    موةــف ياي ــب يلبع مــن املكت

أياردمـايو عكـدما كـا  يهـم بال ـعوا يلا       72املوةف ند ترو او  ن ـد  تـ ة يف أمتعتـ  يف    
طائرة يف م ار بوش ورا و ـلمم الـذت ة يلا  ـل ا  ال ـ ا  املـد/  ونـد احـتؤ املكتـب، يف         

  مركـز ال عاـة املـ م    كلتا اسالتني، علا أ  اايرا ا  الؤ اختذهتا اسكومة تعد انتـهاكا التتـا  
 بني األمم املتحدة واسكومة   

وعقب املزاعم املتعلقة بتو ي  أ ـلحة علـا يكـاح العـ ا  يف اسلـس الـوط  للـد ا          - 2
ن ما دأبريل وأعـر  عـن نلقـ  يل ا  حـاال  التـوتر       1عن الدميقراط ة، ايتم  جملس األمن يف 

وامل ـايقة والعكـف الـؤ تـذكر التقـارير أ       الم ا ن يف بوروندي، مبا يف  ل  أعما/ التره ب 
ــها   ــا  العــ ا  ترتك  ــد شاع ــدي     يف ال ل ــة بورون ــوم حكوم   وأكــد ال ــرورة امللحــة أل  تق

بالت دي ساال  اا    من العقا ، وأ  تدين ش ـ  األحـزا  الم ا ـ ة علكـا كـل أعمـا/       
ــف، مبــا يتماءــا مــ  ا ــت      ــة أو العك ــا الكراه  ــف الم ا ــن والتحــريض عل ــدي العك ور بورون

 واتتانا  أروءا   
ن ما دأبريل، اعتمد  اجلمع ة الوطك ـة وجملـس العـ و ، علـا      72و  72ويف يومن  - 11

  ونـد  7112التوا ، بااشا  نانو  االنت ابا  اجلديد الذي   حكم تكر م انت ابـا  عـام   
االنت ابـا ،  ُأاريس يف القانو  معرم التوو ا  الؤ ندمس ألكا  حلقـة العمـل بعـري  نـانو      

يف كايانزا  ونـد حـذ  مـن القـانو ،      7111أياردمايو  72يلا  77الؤ ُعقد  يف التترة من 
حزيرا ديون ــ ، العــرط املــا  للجــد/ الــذي يقت ــن   1الــذي أوــدره الــرئ س نكــورونزيزا يف 

ح و/ مرءـحن االنت ابـا  الرئا ـ ة علـا اريـة يامع ـة  ويف ت ـور يللـا  يت ـل بـذل ،           
أياردمـايو، حلقـة عمـل معـتركة      71ألمـم املتحـدة يف بورونـدي واسكومـة، يف     نرم مكتـب ا 
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لان ة لتق  م تارطة ال ري  الؤ اعتمدهتا بتوا   اآلرا  األحزا  الم ا ـ ة واجلهـا  التاعلـة يف    
  وند ءاركس   ها ش ـ  األحـزا  الم ا ـ ة واجلهـا  التاعلـة، مبـا   هـا        7111آ اردمارس 

هبــا اسكومــة، وأع ــا  اللجكــة االنت اب ــة الوطك ــة املمــتقلة ور  ــا     اجلهــا  الــؤ ال تعتــر  
الدولة المابقني ومكرما  استم  املد/ وو ائط ااع م  وكا  الكاتؤ الرئ من سلقـة العمـل   
هــو اعتمــاا جمموعــة مــن امل ــاال العامــة الــؤ  ــتكو  مباابــة مدونــة نواعــد  ــلوو ل حــزا      

وألكا هـا وبعـدها     7112رءحني املمتقلني، ن ل انت ابا  عام الم ا  ة واجلها  التاعلة وامل
وند ونعس اسكومة واللجكة االنت اب ة الوطك ة املمتقلة واألحزا  الم ا  ة واجلهـا  التاعلـة   

  7112حزيرا ديون   امل اال العامة ايرا  انت ابا  عام  2واألمم املتحدة يف 
وايهو  هتما يكائ ـة وال تـزا/ حركـاهتم ارـورة      وما  ا/  عما  املعارةة الرئ م ة ي - 11

اجل هة من أيل الدميقراط ة وحتالف الـدميقراط ني   -وند احتجز نائب الرئ س اسا  لماهوان ا 
تعـــرين  6مـــن أيـــل التغـــ   يف بورونـــدي،  ريـــديري  بـــامتوغ ك ومت ا، بتهمـــة التمـــاا يف  

مارس، يف حني تت ـد التقـارير بـري  حتركـا      آ ارد 71الاا/دنو م  ن ل اا راة عك  بكتالة يف 
أغالو  روا ا، الزع م الماب  لقوا  التحرير الوطك ة، ترود عن كاب  ونـد ا ـتدعن رئـ س    

اجل هـة ال ورونديـة مـن أيـل      -ِايك ـ  ي و ـاهوان ا    -التحالف الـدميقراطن مـن أيـل التغـ       
العـــــام املمـــــاعد يف الدميقراط ـــــة، ل ـــــونس نغ كـــــداكومانا، لـــــ ا مـــــرا  أمـــــام املـــــدعن  

ن ما دأبريل للتحق   مع ، عقب ر الة ويهها ن ابـة عـن االئـت  ، أءـار      72 و 77 و 12
  ها يلا احتما/ حدوا كارلـة يلنمـان ة يف بورونـدي، واعـا استمـ  الـدو  يلا مكـ  حـدوا         

 يف ال لد    “يلبااة شاع ة   ا  ة”
ا، عقد مكتـب أمـني املرـامل حلقـة     ويف ااولة للحد من عكف الع ا  الكع ني   ا   - 17

أياردمايو ملمالـن راب ـا  العـ ا  املكتمـ ة يلا      71و  72عمل برعاية األمم املتحدة يف يومن 
و  الم ا ــن  ـك، ملكانعــة اورهــم يف تعزيــز المــ م والتمــام  يف ةــل التــ  ةاألحــزا  الم ا ــ 

جمموعة من التووـ ا   من الع ا ، وأ  ا يلا اعتماا  711وءارو يف املكتد  ما يزيد علا 
املتعلقــة بتعزيــز روح التمــام  واالحتــرام املت ــاا/ للتكــو  الم ا ــن وتتــااي العكــف كو ــائل   

ِايك ـ  ي   -لتموية الزناعا   ولكن الع ا  املكتم ني للتحـالف الـدميقراطن مـن أيـل التغـ        
 ر  وا التوو ا  ةجة أ ا ال جتمد املكانعا  الؤ اار  ت / املكتد  

زو ديول ــ ، أعلــن رئــ س اللجكــة االنت اب ــة الوطك ــة املمــتقلة اجلــدو/ الــزم    11ويف  - 11
ل نت ابا  علا الكحو التـا   انت ـا  أع ـا  جمـالس ال لـديا  وأع ـا  اجلمع ـة الوطك ـة يف         

، مـ  يليـرا  يولـة    7112حزيرا ديون ـ    76؛ واالنت ابا  الرئا  ة يف 7112أياردمايو  76
ــة، يل ا انت ــر، يف  لان  ــس العــ و  يف    72 ــا األم ــا  جمل ــ ؛ وانت اب ــ ؛  12زو ديول  زو ديول 
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؛ وبإمكــا  7112آ دأغمــ س  72واالنت ابـا  علــا ممــتو  اســالس ابل ـة واألح ــا  يف   
ن مــا د  11حهم يف التتــرة مـن   الـراغ ني يف تــوم االنت ابـا  الرئا ــ ة تقـد  طل ــا  ترءـ    

ــل يلا  ــايو  2أبري ــن     ، يف حــني7112أياردم ــرة م ــة يف التت ــة االنت اب  ــتجري اسمل يلا  11  
  7112حزيرا ديون    71
 

 األمن واال تقرار -با   
ةلــس اسالــة األمك ــة ممــتقرة علــا ن ـــا  ال لــد  ومكــذ كــانو  الاا/ديكــاير، ونـــ            - 12
اءــت اكا ممــلحا يف مقــاطعؤ  ــ   توكن وبوبــانزا، ويف غابــة روكوكــو علــا اســدوا مــ    11

ــة ال ــدي       شهوري ــوا  املمــلحة ل ورون ــني الق ــ ، ب ــورة رئ مــ ة، ب ــة، و ل ــو الدميقراط  كونغ
وجلمهورية الكونغو الدميقراط ة من ناح ة، و   ل مـن نـوا  التحريـر الوطك ـة بق ـااة ألـويس       

يكــوا مــن مقــاتلن نــوة الــد ا  الــوط   2نزابام  مــا مــن ناح ــة أتــر   ون ــل يل  مــا جمموعــ  
يكـوا مـن نـوا  الـد ا  الـوط        6ند نتلوا، يف حـني أوـ ب    من نوا  التحرير الوطك ة 6 و
 من مقاتلن نوا  التحرير الوطك ة، يف ألكا  االءت اكا   1 و

وعقب تمر  برن ة مكتب األمم املتحدة يف بوروندي بعري  تو ي  األ لحة املزعـوم   - 12
كرمـا   علا أع ـا  حركـة اام ون اكـوري يف ن مـا دأبريل، ااعـس عـدة و ـائط يلعـ م وم        

غ  حكوم ة، مبا يف  ل  الراب ة ال ورونديـة سمايـة حقـو  اانمـا  واألءـ اج ابتجـزين،       
ــن         ــد ا  ع ــوط  لل ــس ال ــاح العــ ا  ســز  اسل أ  أع ــا  يف حركــة اام ون اكــوري، اجلك

ك ل  ــا يف ءــر  شهوريــة الكونغــو  -الدميقراط ــة اســاكم، يتلقــو  تــدري ا بــالقر  مــن أونــد  
ة  ور  س اسكومة االاعا ا  ومل تعار التحق قا  الؤ أيرهتـا بعاـة األمـم املتحـدة     الدميقراط 

ــة         ــوا حركـ ــس ويـ ــل يا ـ ــا ال ـ ــة علـ ــو الدميقراط ـ ــة الكونغـ ــتقرار يف شهوريـ ــ  اال ـ لتحق ـ
 اام ون اكوري، أو أي تدريب لعكاور بوروندية ء   عمكرية، يف املك قة   

ة الوطك ــة القــانو  التري  مــن املــكق  للعــرطة ن مــا دأبريل، اعتمــد  اجلمع ــ 72ويف  - 16
الوطك ة ال وروندية مـن أيـل الق ـا  علـا التـداتل يف األاوار واملمـعول ا  بـني و ارة األمـن         
العام واملديرية العامة للعـرطة  كمـا يمـتع ض القـانو  اجلديـد عـن مكاتـب العـرطة اانل م ـة          

 ا  اااارية العامة للعرطة مبكاتب ءرطة املقاطعا  وال لديا  للت ت ف من األع 
وند ُأجنز برنامؤ ش  األ لحة يف اسملـة الاان ـة لـزن  المـ ح يف ءـ اطد  اير بـدعم        - 12

ــ         ــا بلغــس شلت ــد شــ  م ــائن  ون ــم املتحــدة ااد ــامؤ األم ــن برن ــة و  27م ــل  212بكدن  نكاب
   لـ ،  ـإ      ومـ 7111تعرين الاا/دنو م   11ترطوءة يف اسملة الؤ بدأ  يف  172 و

تريل  اسملة يف اسد من العكف اململ  وكـ   انتعـار األ ـلحة ال ـغ ة واأل ـلحة اةت تـة يف       
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هجمـة بالقكابـل ال دويـة تـ /      67بوروندي كا  ادواا   قد أبلغ، علـا  ـ  ل املاـا/، عـن     
ــة ال     ــة الوطك  ــالتقرير يف ش ــ  أوــا  بورونــدي، و قــا ملــا  كرتــ  اللجك دائمــة التتــرة املعــمولة ب

 ملكا حة انتعار األ لحة اةت تة واأل لحة ال غ ة   
وواوــل مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي تقــد  الــدعم الــتق  يلا األمانــة الدائمــة   - 11

  ومـّو/  7111سلس األمن الوط  يف تكت ذ ا ترات ج ة األمـن الـوطن، الـؤ اعتمـد  يف عـام      
، ل ـا   7112أياردمـايو   6ل للتوع ـة، ُنرممـس يف   املكتب، يف يلطار اال ترات ج ة، حلقـة عمـ  

ك ار املمعولني اسكـوم ني مـن و ارا  الـد ا  واألمـن العـام والداتل ـة، وملمتعـاري حكـام         
املقاطعــا  المــ   ععــرة  وركــز  حلقــة العمــل علــا أاوار املعــاركني يف يلطــار ا ــترات ج ة   

كة الؤ أنعـتس مـعترا والـؤ جتمـ  بـني      األمن الوط ، وال   ما يف يلطار اللجا  األمك ة املعتر
أع ا  اسكومة ومع ما  األمن والعدالة علا ال ع د ابلـن، مـن يهـة، ومكرمـا  استمـ       
ــة املمــاعدة يف الت ــدي       ــة وو ــائط ااعــ م، مــن يهــة أتــر ، بغ  املــد/ واملكرمــا  الديك 

اال ـترات ج ة وال ـالغ عـداها     للـتهديدا  الم ا  ة واالنت ااية وااليتماع ة وال  ت ة الواراة يف
هتديــدا  ويلةــا ة يلا  لــ ، أ ــهم مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي يف اال ــتعرام     112

الــوط  اوــ ح ن ــا  األمــن يف بورونــدي الــذي أيــراه التريــ  الــدو  ا ــدا  املعــورة يف   
ن ـــايا األمـــن، وأ  ـــا يلا تقريـــر يووـــن بإاتـــا/ حتمـــ كا  علـــا ه كـــل األمـــن الـــوط     

 بوروندي  يف
وواول املكتـب الـدعوة يلا تعزيـز احتـرام حقـو  اانمـا  يف أو ـاط نـوا  الـد ا            - 12

ــو         ــة ةــ اط اجلــ ش ةق ــعزرا لتوع  ــب، يف هــذا ال ــدا، م ــها  ونرــم املكت واألمــن ويف عمل
يلا  1آ اردمــــارس بالتعـــاو  مــــ  و ارة الــــد ا ،   نرمـــم يف التتــــرة مــــن    72اانمـــا  يف  

من مـوةتن حقـو  اانمـا  مـن نـوا  الـد ا         21ري ا للمدربني ح ره حزيرا ديون   تد 2
 واألمن بالتعاو  م  اللجكة الوطك ة سقو  اانما  

 
 العدالة االنتقال ة -ي م  

ــورونزيزا، يف    - 71 ــرئ س نكـ ــدر الـ ــة     12أوـ ــة اسق قـ ــاج بلجكـ ــانو  اةـ ــايو، القـ أياردمـ
 ما دأبريل  وند ناط  احتاا التقـدم الـوط    ن 12وامل اسة، الذي اعتمدت  اجلمع ة الوطك ة يف 

ن اكوريـا الت ـويس ةجـة أنـ  مـن غـ  املـري  أ          -واجل هة ال وروندية من أيل الدميقراط ـة  
ت من طريقة اتت ار أع ا  مكتب جلكة اسق قة ا تق ل ة اللجكة  كما أعربا عن ءـواغل يل ا   

عـر  رئـ س حتـالف املعارةـة، التحـالف      عدم ويوا يلءارة يلا أي آل ة ن ائ ة يف القـانو   وأ 
ِايك ـ  ي، عــن أ ـت  العتمـاا القــانو ، واعـا يلا يلنعـا  جلكــة       -الـدميقراطن مـن أيــل التغـ      

  و ـتدرس اللجكـة التتـرة املمتـدة مكـذ ا ـتق /       7112اسق قة وامل اسة بعد انت ابـا  عـام   
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مـلحة يلا عمل ـة   ، عكـدما ان ـمس آتـر شاعـة م    7111حـىت عـام    1267بوروندي يف عـام  
ــ        ــة مــدهتا أرب ــو  لوالي ــة مــن متوةــني بورونــديني  قــط يعمل ــريلف اللجك المــ م  و ــو  تت
 كوا  نابلة للتجديد مرة واحـدة  ونـد ن ـحس املتوةـة المـام ة سقـو  اانمـا  اسكومـة         
بري  نانو  جلكة اسق قة وامل اسة يت من أحكاما ال تتماءا م  املعاي  الدول ـة، وأءـار  يلا   

 عدم مشول ة العمل ة الؤ أا  يلا اعتماا نانو  اللجكة   
وأعربس عدة مكرما  من مكرما  استم  املد/، مبا يف  لـ  يهـا  نعـ ة ةـمن      - 71

يلطار جمموعة التتكمر يف ءعو  العدالة االنتقال ة، عن أ تها أل  الرئ س نكـورونزيزا مل ي لـب   
  يعــمل ش ــ  التووــ ا  ال ــاارة عــن     مــن اجلمع ــة الوطك ــة يلعــااة تقــد  معــرو  نــانو      

ــام    ــة لعــ ــاورا  الوطك ــ ــد/  ويف    7112املعــ ــ  املــ ــا  استمــ ــ ا  مكرمــ ــذل  تووــ ، وكــ
ــ   71 ــر      7112حزيرا ديون  ــة التتكم ــد/ األع ــا  يف جمموع ــ  امل ــا  استم ، أوــدر  مكرم

ا مذكرة حاـس   هـا رئـ س اجلمع ـة الوطك ـة علـا كتالـة مشـو/ عمل ـة العدالـة االنتقال ـة وعلـ            
 اتت ار أع ا  جلكة اسق قة وامل اسة علا وو يتمم بالعتا  ة   

 
 اسوكمة وبكا  املع ما    -اا/  

لقــد جتــّدا التــوتر   مــا يتعلــ  بتعامــل اللجكــة الوطك ــة املعك ــة باألراةــن مــ  موةــو      - 77
قـا/  األراةن املتكا   عل ها، ال   ما يف مقاطعؤ بوروري وماكام ا  وند ُأوـدر  أوامـر اعت  

مــن  ــكا  مقاطعــة بــوروري ويهــس يللــ هم هتمــة التمــرا ةجــة     2آ اردمــارس ةــد  71يف 
عرنلة عمل اللجكة  وند اعتقلس العرطة الـكني مـن المـكا  ب كمـا اتتتـا اةممـة اآلتـرو          

ن مـا دأبريل   71و  12ويف هذه األلكا ، اعتمد  اجلمع ة الوطك ة وجملس الع و ، يف يـومن  
  املتعل  بإنعا  ابكمة اةاوـة ل راةـن وغ هـا مـن املمتلكـا   ونـاط        علا التوا ، القانو

ــة      ــة مــن أيــل الدميقراط  ــوط  واجل هــة ال وروندي ــدورة   -أع ــا  احتــاا التقــدم ال ــاكوري ال ن 
وءج وا القانو  باعت اره غ  ا توري  وأعر  عدا مـن مكرمـا  استمـ  املـد/، وال  ـ ما      

  من أ  يلنعا  ابكمة ند خيـدم أغراةـا انت اب ـة، وميكـن أ      مرود العمل اسكومن، عن القل
 يزيد انقمام استم  ال وروندي علا أ س عرن ة   

وال تزا/ وت ة تكت ذ اال ترات ج ة الوطك ة للحوكمة الرء دة ومكا حـة التمـاا ب  تـة     - 71
ر  مكرمــا  ونــد تونتــس اجلهــوا الرام ــة يلا تكقــ   ااطــار القــانو/ ملكا حــة التمــاا  وتعــ   

استمــ  املــد/ بانترــام عــن أ ــتها ملمــتويا  التمــاا اسال ــة وتتــهم اسكومــة بعــدم الرغ ــة يف   
مكا حة هذه اآل ـة  واعـس عـدة مكرمـا  مـن مكرمـا  استمـ  املـد/، مبـا يف  لـ  مروـد            
ة مكا حة التمـاا وامل التـا  االنت ـااية، اسكومـة يلا اختـا  التـداب  ال  مـة للتعج ـل بعمل ـ         

 وة  ااطار القانو/ ملكا حة التماا   
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وواول مكتب األمم املتحدة يف بورونـدي اعـم تعزيـز مع مـا  الرنابـة، وال  ـ ما        - 72
 ري  مكا حـة التمـاا واملكرمـا  غـ  اسكوم ـة الكعـ ة يف جمـا/ مكا حـة التمـاا  ويف عـام           

ابـة العامـة بكمـة    مكـها يلا الك   111ءكو  أح ل  721، تلقا  ري  مكا حة التماا 7111
مكا حـــة التمـــاا بغ ـــة اختـــا  اايـــرا  املكا ـــب  وا ـــتعاا  ابكمـــة، يف يلطـــار االةـــ    

ــها،  ــد اال ــتعرام  ويف ن مــا دأبريل       727بواليت ــرة ن  ــدي تــ / التت ــ  بورون ــو   رن مل 
ــة     22وأياردمــايو، تلقمــا  مــن أع ــا   رنــة مكا حــة التمــاا تــدري ا يف جمــا/ التحق قــا  املال 

 طار القانو/ املتعل  مبكا حة التماا   واا
 

   ااة القانو  -ها   
يف باارة تـكم عـن حتمـن العـتا  ة يف التع  كـا  الق ـائ ة، أيـري االمتحـا  التكا مـن           - 72

األو/ التت ــار املرءــحني الــراغ ني يف العمــل يف جمــا/ الق ــا  يف حزيرا ديون ــ  بــدعم مــن         
الذين يق  علـ هم االتت ـار يف ح ـور تـدريب أو  ملـدة       العركا  الاكائ ني  و   دأ املرءحو 

 كتني ن ل تع  كـهم ن ـاة  وهـذه هـن املـرة األوا الـؤ لـري   هـا اتت ـار الق ـاة ا ـتكااا يلا            
 عمل ة ءتا ة تقوم علا معاي  موةوع ة   

ويف معءــر آتــر علــا التقــدم ابــر ، عقــد ايتمــا  ا ــتعرام ن ــاعن يف التتــرة مــن    - 76
آ اردمارس يف غ ت غا لتق  م تكت ذ اة ة اال ـترات ج ة الـؤ وةـعتها و ارة العـد/      12يلا  12

  وةــم االيتمــا  دــالني عــن و ارا  العــد/ واألمــن العــام والق ــا    7112-7111للتتــرة 
ــة  وأووــا املعــاركو       ومع مــا  ااوــ ح ومكرمــا  استمــ  املــد/ والعــركا  يف التكم 

اال ترات ج ة املتعلقة بإوـ ح وةـ  الق ـاة واسلـس األعلـا       باعتماا معءرا  يديدة لل  ة
للق اة مبا يتماءا م  املعاي  الدول ـة  ونـد أنـر ول قـة اال ـتعرام الق ـاعن التريـ  الق ـاعن         
املع  بالعدالة و  ااة القانو ، ويتريلف التري  مـن دـالني عـن املع مـا  الق ـائ ة والعـركا        

ملد/، و تحا/ يلا و ير العـد/ ن ـل تعم مهـا  وايتمعـس اللجكـة      اادائ ني ومكرما  استم  ا
أياردمــايو  71يلا  76املكلتــة ب ــ اغة معــرو  نــانو  يلوــ ح وةــ  الق ــاة يف التتــرة مــن    

 لوة  الك  يف و غت  الكهائ ة   
ويف الونس نتم ، مل جتتم  جلكة متابعة املعزر الوط  بعري  العدالة، الؤ أنعـريها و يـر    - 72
ــة دــالني ملكرمــا      العــد ــة العامــة للكرــام الق ــائن يف بورونــدي، ال ت ــم اللجك ــ م اسال / لتق 

استم  املد/ ونقابا  ابامني واحتااا  الق اة، و قا ملا يقت    يلطارهـا املريعـن  ومل يعـر     
و ير العد/ بعد يف يليرا  حـوار مـ  نقابـة الق ـاة، بعـد أ  ر ـض االعتـرا  ب ـحة انت ـا           

 تكت ذية اجلديدة يف ء اطد  اير املاةن اللجكة ال
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ونــد ألــار  عــدة ن ــايا تــ / التتــرة املعــمولة بــالتقرير نلقــا عامــا بعــري  ا ــتق /     - 71
أياردمـايو، اعتقـل رئـ س     16أعـ ه  ويف   2المل ة الق ائ ة علا الكحو املعار يلل ـ  يف التقـرة   

اكمـة ألنـ  أعلـن يف اا اعـة أنـ       الراب ة ال وروندية سقو  اانمـا ، واحتجـز الحقـا رهـن اب    
ــة، ونــدم وــورة      ــة الكونغــو الدميقراط  ــديني يف شهوري ــدريب بعــض العــ ا  ال ورون لــري ت
مــزورة لتريي ــد االاعــا ا   وويهــس يلل ــ  هتمــة هتديــد أمــن الدولــة الــداتلن واةــارين، ونــد   

 يواي  عقوبة ت ل يلا المجن مثا/  كوا  يف حالة يلاانت    
ترة املعمولة بالتقرير، واول مكتـب األمـم املتحـدة يف بورونـدي وبرنـامؤ      وت / الت - 72

األمم املتحدة اادائن تقـد  الـدعم يلا و ارة العـد/ يف جمـاال  الزناهـة واال ـتق / الق ـائن        
ــها        ــ  ت تـ ــد/ يف وةـ ــدعم يلا و ارة العـ ــدة الـ ــم املتحـ ــب األمـ ــدم مكتـ ــد نـ ــا لة  ونـ واملمـ

 لة والزناهـة يف ن ـا  العدالـة  كمـا نـام املكتـب األمـم املتحـدة         اال ترات ج ة بعري  تعزيز املما
بدور نعط يف جلكة مكا حة التماا الـؤ أنعـريها و يـر العـد/، والـؤ وةـعس معـرو  اة ـة         
الرام ة ملك  ومكا حة التماا يف ن ا  العدالة  وند ندمس اة ة يلا دالني عـن و ار  العـد/   

والعــركا  يف التكم ــة وجلكــة حقــو  اانمــا  املمــتقلة   واسكــم الرءــ د واملع مــا  الق ــائ ة
  وأتـ ا، وةـ    7112ومكتب أمني املرامل   ـ  عـن مكرمـا  استمـ  املـد/ يف أياردمـايو       

املكتب، بالتعاو  م  ال نامؤ اادائن، ال   يلرءـاايا ملمـتعملن تـدما  التقاةـن يف ابـاكم      
/ وابـــاكم ومكاتـــب املـــدعني العـــامني نمـــ ة مكـــ  علـــا دالـــن و ارة العـــد 1 111وو   

ونقابا  ابامني ومكرما  استم  املد/  ويقدم الدل ل، الذي يهد  يلا حتمـني العـتا  ة يف   
ن ا  العدالة ومكا حة التماا، معلوما  عن اةدما  الق ائ ة وعن اايرا ا  واملت ل ـا   

  ا  ال لة باس و/ علا تل  اةدما    
هــوا الرام ــة يلا تعزيــز متهــوم يعــل تــدما  العدالــة علــا مقربــة مــن    ويف يلطــار اجل - 11

سكومـة بورونـدي اطـ   معـرو       املمـاعدة املمتت دين يف بوروندي، ندم ال نامؤ اادائن 
ــدة المــكا  املمت ــعتني، ويلنعــا        ــة لتائ ــة القانون  ــة   17بعــري  تــدما  املعون ــا للمعون مكت 

تمــ  املــد/ يف أربــ  مقاطعــا  مشال ــة رائــدة )نغــو ي  القانون ــة تــديرها أربــ  مــن مكرمــا  اس
وموي كغــا وك ونــدو وكايــانزا(  ونــد نــدم ال نــامؤ اادــائن والعــركا  يف التكم ــة الــدعم يلا    

 و ارة العد/ يف ت م م نرام وط  للمعونة القانون ة ويف التح   انعائ    
 

 حقو  اانما  -واو  
 ة للقل    ما يتعلـ  ةقـو  اانمـا  يف بورونـدي العـدا      تت من العوامل الرئ م ة املا - 11

الذي ما  تئ يتزايد ل نتهاكا  واسوااا الؤ تـعلر علـا دار ـة اسريـا  العامـة، وال  ـ ما       
حقــو  التجمــ  المــلمن وتكــوين اجلمع ــا  وحريــة الــرأي والتعــ    ويف هــذا ال ــدا، ولــ    
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حاالـــا  ا  اوا ـــ    ا ـــ ة  22ن ـــ ، حزيرا ديو 72مكتــب األمـــم املتحـــدة يف بورونـــدي،  
ءاركس   ها حركة اام ون اكوري، وأبلغ املكتب هبا املمعولني اسكـوم ني املعكـ ني، و لـ     

حاالــا ونعــس تــ / التتــرة نتمــها مــن العــام املاةــن  ومشلــس هــذه اســوااا  11مقارنــة بـــ 
( االعتــدا  7( حرــر أو تع  ــل ايتماعــا  ت  ــس لعقــدها أحــزا  املعارةــة؛ )1يلــن  ) مـا 

ــراا املعارةــة الم ا ــ ة؛ )    ــا أ  ــو  أتــر  ختــ  أحــزا      1اجلمــدي عل ــدم  أعــ م ورم ( ت
( هتديــد أءــ اج متــهمني بــر ض االن ــمام يلا اســز  اســاكم وختــويتهم،        2املعارةــة؛ )

ــواطكني   2ألع ــا  أيكحــة العــ ا  يف األحــزا  املعارةــة؛ )    أو ــة مل ــزا  ويل ــا ة املعامل ( االبت
 اة يف ألكا  الدوريا  الل ل ة الؤ يقوم هبا أ راا اام ون اكوري   مماملني، و ل  عا

ومكذ بداية المكة، وايهس حرية التع   وحريـة ال ـحا ة ن ـواا متزايـدة، مبـا يف  لـ         - 17
دار ــة المــل ا  ال ورونديــة واام ون اكــوري ال ــغوط والتهديــد ةــد و ــائط ااعــ م         

أودر جملس األمـن الـوط  ال ورونـدي ب انـا يهـدا       ،7112آ اردمارس  12وال حت ني  ويف 
    بإغ   اب ة اا اع ة اةاوـة املمـماة اا اعـة األ ريق ـة العامـة، عقـب تغ  تـها ل ءـت او         

آ اردمـارس بـني حركـة الت ــامن والتكم ـة والعـرطة، ويـدعو اسلـس الــوط          1الـذي ونـ  يف   
ااعـ م املمـعولة عـن بـث ر ـائل ميكـن أ        ل ت اال  يلا اختا  تـداب  مكا ـ ة ةـد و ـائط     

أعقـا  تمـريب برن ـة مكتـب األمـم املتحـدة، تعـرم عـدة          حترم المكا  علـا التمـرا  ويف  
وحت ني للتحق   من ن ل المل ا  الق ائ ة   ما يتعل  بتقارير أعدوها عـن تو يـ  األ ـلحة    

، اعتقل ع ـو يف يكـاح روا ـا بقـوا      7112أياردمايو  1املزعوم يف خمتلف أوا  ال لد  ويف 
انزا، ون ـل يلنـ  تعـرم لل ـر  علـا أيـدي عـدا        التحرير الوطك ة يف بلدة غ هانغا، مبقاطعة بوبـ 

من ة اط العرطة ألن   كر يف ا ة يل اعة ال ة أ  ء انا مكتم ني يلا اسـز  اسـاكم يتلقـو     
أياردمـايو، احتجـز ممـعولو  ال ـو       2تدري ا عمكريا يف شهورية الكونغو الدميقراط ة  ويف 
مــن أ ــراا اام ون اكــوري، وــحت ني  يت عــو  سلــس الــد ا  عــن الدميقراط ــة، بر قــة جمموعــة

ــا العامــة ملــدة تزيــد علــا أربــ   ــاعا  يف       يعمــ   لــد  يل اعــة  رنمــا الدول ــة ويل اعــة أ ريق 
مارانغارا، مبقاطعة نغو ي، ألكا  يلعدااهم تقارير عن اسالـة الم ا ـ ة يف اانلـ م  ونـد ءـجب      

أ ريق ـا، ال ـغوط املتزايـدة     احتاا ال حا  ني ال ورونديني، وكذل  راب ـة ال ـحت ني يف ءـر    
الؤ يتعرم هلا ال حت و  للكعف عن م اارهم واجلهوا العامة الؤ ت ذهلا المـل ا  لتق  ـد   

 حرية ال حا ة يف بوروندي   
ونـ  يف   يومن األمالة ال ار ة للق وا املتروةة علا حرية التجم  والتكقل اسااا الذ - 11
ويوم ورا، يف أعقا  االءت اكا  الؤ حـدلس بـني   آ اردمارس عكدما أعلن رئ س بلدية ب 16

آ اردمـارس، عـن عـدم معـروع ة أي أنعـ ة رياةـ ة        1حركة الت امن والتكم ة والعـرطة يف  
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ت م أكار من ء   واحد، وتق  د تل  األنع ة بتمعة أماكن مري و  هبـا  ولـب علـا أي    
ااارة ابل ــة  ولكــن ك ــا  رياةــن يعتــزم تكرــ م أنعــ ة يف بويوم ــورا أ  ي لــب يل نــا مــن ا  

 القانو  مل ي    ت   قا وارما   
تارة ن ا  الق ا  الؤ ولقها مكتب األمـم املتحـدة    القتلوند اخنتض عدا حاال   - 12

 12 حـاال  مقارنــة بـــ  1يف بورونـدي تــ / التتـرة املعــمولة بــالتقرير اخنتاةـا حــااا، ل  لــغ    
أ  أيا من عمل ـا  القتـل الـؤ ونعـس يف       ويف حني 7111حالة ت / التترة نتمها من عام 

 بالم ا ة  المكة املاة ة كا  ل  اوا     ا  ة،  قد حدلس حالتا  تك ويا  علا ولة
ــل ا      - 12 ــذ المـ وال يـــزا/ اا ـــ   مـــن العقـــا  يعـــكل م ـــدر نلـــ ، ب كمـــا مل تت ـ

ــة ااكمــة ش ــ  املمــعولني عــن انتــهاكا  حقــو        ــة بعــد ت ــوا  ملمو ــة لكتال ال وروندي
اانما  من ت / يليرا  حتق قـا  ءـتا ة ونزيهـة و ا  م ـدان ة، بغـض الكرـر عـن االنتمـا          
الم ا ــن  ويف معرــم اســاال  الــؤ مشلــس أ ــرااا مــن اام ون اكــوري كــا  تــدتل موةــف   
يلااري ي ــ  حــدا للم حقــة الق ــائ ة  ونــد ولــ  مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي، مكــذ    

التني حـــوكم   همـــا أ ـــراا مـــن اام ون اكـــوري يف ابـــاكم ، حـــ7111كـــانو  الاا/ديكـــاير 
حالــة مــن  72القانون ــة وأايكــوا  ويلةــا ة يلا  لــ ، أيــر  المــل ا  الق ــائ ة حتق قــا  يف   

حالة والؤ ولقهـا مكتـب األمـم املتحـدة      12عمل ا  القتل تارة ن ا  الق ا  ال الغ عداها 
حكام باااانة  ولكـن التحق قـا  يف   حاال  عن ودور أ 2، ومل تمتر  و  7111يف عام 

حــاال  نتــل هــذه المــكة أا  يلا عمل ــا  اعتقــا/ ويلاانــة واحــدة حــىت اآل   وأتــ ا،           1
حالة للتعذيب ويل ا ة املعاملة الـؤ ولقـس يف    12من أول  2 بـ لري التحق   حال ا  و  ال

    7112الك ف األو/ من عام 
ي تقـد  الـدعم لوةـ  يلطـار نـانو/ سمايـة       وواول مكتب األمـم املتحـدة يف بورونـد    - 16

املدا عني عن حقو  اانما   وعقب ن ام اللجكة الوطك ة املمتقلة سقو  اانما  بإنعـا  مكـ    
، مت وـو   7111للمدا عني عـن حقـو  اانمـا  ودالـن الواليـا ، يف تعـرين الاـا/دنو م         

ومـن   7112  يف آ اردمـارس  معرو  نانو  موحد بعري  ياية املدا عني عـن حقـو  اانمـا   
 املتون  عرة  علا أوحا  امل لحة علا ال ع د الوط  يف ونس الح  من هذه المكة   

 
 التكم ة االيتماع ة واالنت ااية - اي  

االنت ــاا يف بورونــدي آتــذ يف التحمــن بعــد  لمــلة مــن ال ــدما  المــل  ة تــ /   - 12
االنت ـااية  وووـل    - علا األنع ة االيتماع ةالمكوا  القل لة املاة ة الؤ تركس ألرا   تا 

، ومــن املقـدر أ  ي ـل يلا مــا يقـر  مــن    7111يف املائــة يف عـام   2.2الكمـو االنت ـااي يلا   
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ــة يف عــام   2.1 ــة     7112يف املائ ــذ معــاري  ال ك  ــد وعا بق ــاعن الزراعــة والتعــ  د، وبتكت  ، م
املائ ـة وال ـر   ومـ   لـ ،  قـد حـد       التحت ة الرئ م ة، مبا يف  ل  األل ـا  ال  ـرية وال انـة    

يف املائــة مــن الكــاتؤ ابلــن ااشــا  يف عــام    2نقــ  اايــرااا  واخنتــام اعــم امل زان ــة مــن   
، ومهـا  7112يف املائـة مـن الكـاتؤ ابلـن ااشـا  يف عـام        7يلا الكم ة املتونعة ال الغة  7111

ية و رم ءـروط أكاـر وـرامة نائمـة     يعكما  يزئ ا ةرو  التقعف يف ال لدا  املاوة التقل د
علا اسوكمة، من ندرة اسكومة علا استاظ علا ممـتويا  اانتـا  العـام  وبغ ـة الت ـدي      
هلذا الوةـ ،  قـد ءـج  ال نـامؤ اادـائن والعـركا  يف التكم ـة المـل ا  علـا استـاظ علـا            

 ل لد املا    اانتا  ل ا  التقرا ، والتعج ل بااو حا  اهل كل ة، وتعزيز وة  ا
من ملتممن اللجو  اجلدا نـاامني   7 112أياردمايو، وول يلا بوروندي  11وحىت  - 11

من ءر  شهورية الكونغـو الدميقراط ـة  وواوـلس متوةـ ة األمـم املتحـدة لعـعو  ال يـتني         
اليــئ كونغــو ، معرمهــم يق مــو  يف أربعــة خم مــا  يف مقاطعــا    21 111ممــاعدة وــو 

مــن ال يــتني  111ومويكغــا ونغــو ي وبويوم ــورا  وأع ــد تــوطني وــو    رويغــن وكــانكو و
 الكونغول ني يف بلدا  أتر  يف يلطار ترت ب لتقا م األع ا  

ــا وــو     ــ ش حال  ــدي  وتــ / التتــرة       22 111ويع ــن املعــراين ااتل ــا يف بورون م
ــوط  يف      ــدعم يلا و ارة الت ــامن ال ــد  ال ــالتقرير، واوــلس املتوةــ ة تق  تمــج ل املعــمولة ب

مونعا بم   مقاطعـا  يف خمتلـف أوـا  ال لـد هبـد  التووـل يلا حـل         12املعراين ااتل ا يف 
ــتدام        ــاة املمــ ــااة ااامــ ــا يلعــ ــة علــ ــدرا  الوطك ــ ــز القــ ــل، وتعزيــ ــل األيــ ــرا ال ويــ للتعــ

 ااتل ا  للمعراين
مــن   2 161،  ــجلس املكرمــة الدول ــة للــهجرة     7112ومكــذ كــانو  الاا/ديكــاير     - 12

ين ال ورونديني غ  الكرام ني الذين أبعدوا مـن تزنان ـا  ويـا  يلا بورونـدي أكـ  عـدا       املهاير
من املهايرين امل عدين وكـا  ال لـد يف أاح حـاال  اال ـتعداا ملوايهـة  لـ  التـد    وهكـاو         

الــذين تقــّرر أنــ  ال يويــد مريــ   1 217ء  ــا، مــن األءــ اج ال ــالغ عــداهم  226وـو  
 أءهر    2 يزالو  يف مراكز للمرور العابر لتترة تزيد علا بعري م يف بوروندي، ال

  
 الق ايا العاملة -لالاا  
 املكرور اجلكما/ - ألف 

ــااة املعــاركة الم ا ــ ة للمــرأة يف      - 21 ــا ، أوــ حس اسايــة يلا  ي ــرا  االنت اب مــ  انت
كما/ ُنرمـم يف  مكاوب اختا  القرار أكار برو ا  وعقب تدريب بعري  تعم م مراعاة املكرور اجل
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حزبـا   ا ـ ا ت ـط عمـل تراعـن املكرـور اجلكمـا/         71، وةـ   7111تعرين الاا/دنو م  
من أيل يلاراة ءواغل املرأة يف يداو/ أعما/ ه ـتؤ اختـا  القـرار، ولتحمـني معـاركة املـرأة       

ة يف يف كلتا اهل تتني  وواولس ه تة األمـم املتحـدة للمـرأة تقـد  الـدعم يلا األحـزا  الم ا ـ        
تكت ذ ت ط العمل  و  ـ  عـن  لـ ،  قـد أاريـس أحكـام تتعلـ  مبعـاركة املـرأة يف نـانو            
االنت ابا  اجلديد يللر توو ا  ندمتها مكرما  نمائ ة يف ألكـا  حلقـة العمـل الـؤ نرمـس يف      

    7111ك انزا بعري  نانو  االنت ابا  يف أياردمايو 
أحد انتهاكا  حقـو  اانمـا  املتتعـ ة الـؤ     وال يزا/ العكف اجلكمن واجلكما/ ميال  - 21

هتدا  ـ مة املـرأة وكرامتـها يف بورونـدي  وتقـ  الكمـا  والتت ـا  يوم ـا ةـحايا ل غت ـا            
ز ، وال ت لـــغ معرـــم ال ـــحايا العـــرطة ـوالعكـــف املكـــ والـــدعارة القمـــريةوالعكـــف اجلكمـــن 

ــارس   وال ــهاكا   ويف آ اردمـ ــاكم باالنتـ ــة األ 7112ابـ ــس ه تـ ــرأة  ، ونمعـ ــدة للمـ ــم املتحـ مـ
وال نامؤ اادائن ووكدو  األمم املتحـدة للمـكا  ومتوةـ ة حقـو  اانمـا  ول قـة برنـامؤ        
معترو لتعزيز كتا ة املع ما  واستمعا  ابل ة وأاائها يف مك  ويل ا  اا ـ   مـن العقـا     

 اي ا    ملرتكيب أعما/ العكف ةد الكما  والتت ا ، وكذل  لتقد  املماعدة يلا الك
 

 ياية األطتا/ - با  
اعمــا لعمل ــة يلنعــا  نرــام مــتني لق ــا  األحــداا، نامــس و ارة العــد/، مــن تــ /     - 27

ناةـ ا يف القمـم املعـ  بالق ـر وحقـو        61مركز التدريب امله  للجها  الق ائن، بتدريب 
ــداا يف أياردمــايو     ــل ون ــا  األح ــ  با ــت دام أاوا  تدري  ــة وةــعس   7112ال ت  ، و ل

 بالتعاو  م  املكتب الدو  املع  ةقو  ال تل   
مـن األطتـا/ الـذين أبعـدوا مـن       7 211ومكذ كانو  الاا/ديكاير، عـاا يلا بورونـدي    - 21

تزنان ا  ولتعزيز يلعااة يلامـايهم علـا وـو ممـتدام، بـذلس يهـوا لتعزيـز آل ـا  يايـة ال تـل           
وروتانا ورويغن وماكام ا  ونت جة لـذل ،  استمع ة يف مكاط  العواة الرئ م ة، وهن كارو ي 

ءـ   علـا    7 211جلكة يلةا  ة سماية ال تل، ومتم تريه ل مـا يزيـد علـا     112 قد أنعتس 
وع د استمعا  ابل ة ال ت انة حلو/ ال ة ملويهة لعكف ةد األطتا/ ويليذائهم وا ـتغ هلم،  

 االنت ااية ل  ر ال ع تة    - ولتعزيز اسالة االيتماع ة
 

 األنع ة املت لة بلجكة بكا  الم م - ي م 
ء اطد  اير، وا ـ  األمـني العـام املمـاعد لـدعم بكـا  المـ م علـا ت ـة لالاـة            12يف  - 22

مل ـو  اوالر لتمويـل معـاري      11.62ألولويا  بكا  الم م يف بوروندي، وتو   م لغ ندره 
اعن؛ ومعـاركة العـ ا ؛ وحقـو     يف أربعة جماال ، هـن  اسـوار الـوط  والتما ـ  االيتمـ     
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اانما ؛ والزناعا  علا األراةن  وند حدا  اسكومة ومكرما  استمـ  املـد/ والعـركا     
الــدول و  جمــاال  التــدتل هــذه باعت ارهــا يف حايــة يلا املزيــد مــن الــدعم لتوط ــد المــ م يف  

ا  المـ م وتعـر    بوروندي  وعقد  اللجكة التوي ه ة املعتركة، الؤ تدير ت ة أولويا  بك
علا تكت ـذها والـؤ تعـارو يف رئا ـتها اسكومـة ومكمـ  األمـم املتحـدة املقـ م يف بورونـدي،           

 أياردمايو    72ايتماعها األو/ يف 
وند واول رئ س تعك لة بوروندي التابعة للجكة بكا  الم م، المت  بـو/  ـ غر مـن     - 22

ة والعـركا  الرئ مـ ني يف تعزيـز الـدعم      ويمرا، العمل م  دالن اةاج علـا يلءـراو اسكومـ   
  ويف 7112من أيل بكا  الم م وتوط د الم م يف بوروندي ن ل يليرا  االنت ابا  يف عـام  

ن ويورو، نرم الرئ س عدة ايتماعـا  لتعـك لة بورونـدي يف جلكـة بكـا  المـ م، مبـا يف  لـ          
المـت  ال ا يلـن أن ون ـو     ن مـا دأبريل ح ـرها رئـ س جلكـة بكـا  المـ م،       71مريابة غدا  يف 

اي أغ ار باتريوتا، وتكاولس االيتماعا  ءواغل استم  الدو  بعـري  تقلـ  اس ـز الم ا ـن     
    7112ن ل انت ابا  عام 

يلا  11كما  ار رئ س تعك لة بوروندي، يف يلطار يهواه، بورونـدي يف التتـرة مـن     - 26
ــ م الت ــورا  اجل 7112كــانو  الاا/ديكــاير  12 اريــة يف ال لــد  وانتــرح الــرئ س، تــ /   لتق 

يلا  71رحلــة نــام هبــا يلا بــاريس وبروكمــل وبوش ــورا وك غــا  وأروءــا يف التتــرة مــن          
مائـدة ممـتديرة ملتابعـة نتـائؤ مـعزر العـركا        يلطـار ايتمـا    أياردمايو، تكرـ م مكانعـة يف    11

 ــا بااللتزامــا  ، وكــذل  هبــد  تق ــ م التقــدم ابــر  ن ا 7117الــذي عقــد يف يك ــف عــام  
 املت االة، وتقوية الع نة بني بوروندي وءركائها الدول ني 

  
 املرحلة االنتقال ة ملكتب األمم املتحدة يف بوروندي   - رابعا 

ــراره      - 22 ــن يف ن ــس األم ــب جمل ــا طل ــا  عل ة ، وةــعس ت ــة انتقال ــ  (7112) 7112بك
معتركة بإءـرا  الق ـااة اال ـترات ج ة للتريـ  التـوي هن املعـ  باالنتقـا/، والـذي يعـترو يف          
رئا ت  مكتب األمم املتحدة يف بورونـدي وحكومـة بورونـدي، ونـدمس يلا جملـس األمـن يف       

أياردمايو  ويتريلف التري  التوي هن املع  باالنتقا/ من حكومة بوروندي ومكتـب األمـم    12
بورونــدي واالحتــاا الرو ــن وأوغكــدا وبلج كــا وتزنان ــا ويكــو  أ ريق ــا وروانــدا    املتحــدة يف

ــدا والواليــا  املتحــدة      ــا وهولك ــا واململكــة املتحــدة ون ج ي و ويمــرا وال ــني و رنمــا وك ك 
واالحتاا األ ريقن واالحتاا األورو  واملعزر الدو  املع  مبك قة الـ ح ا  الكـ   وجلكـة بكـا      

 م  األمم املتحدة املق م   الم م ومك
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وتتمحـــور اة ـــة االنتقال ـــة املعـــتركة حـــو/ جمـــاال   ا  أولويـــة تغ  هـــا الكقـــاط    - 21
املريع ــة، وتــكرم اعــم استمــ  الــدو  ل ورونــدي، وحتــدا الاغــرا  الــؤ ميكــن أ  تــكجم عــن    
 يلغــ   مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي  وتمــعا يلا زكــني املكتــب مــن تقلــ   أنعــ ت  
تدرل ا، وزكني  ري  األمم املتحـدة الق ـري و ـائر العـركا  مـن  يـااة نـدراهتم يف اسـاال          
 ا  األولوية، يف حني يواول املكتب تكت ذ واليت ، بكا  علا طلب جملس األمـن، ويعمـل مـ     

 ءركائ  يف بوروندي لكتالة ا تمرار التقدم وو  حتق   الكقاط املريع ة 
جم أك  الاغرا  يف القدرا  عن مغـاارة املكتـب يف جمـا/ العمل ـة     أ  تك  ومن املري - 22

الدميقراط ة واسوكمة وبكا  املع ما ، وال   ما   ما يتعل  بت م  اسـوار الم ا ـن ويهـوا    
الدعوة الر  عة املمـتو   ويف حـني أ  الـدعم املقـدم يلا سوكمـة وبكـا  املع مـا    تواوـل         

الق ـري،  ـإ  اسـوار    األمـم املتحـدة   ع ـا  اآلتـرين يف  ريـ     عن طري  ال نامؤ اادـائن واأل 
الم ا ــن والت مــ  الم ا ــن الر  ــ  املمــتو  مــن املــري  يــدًا أ  ت ــ ل  هبمــا جمموعــة مــن  
اجلها  التاعلة، مبا يف  ل  مكاتب األمم املتحدة الم ا  ة اانل م ة  ا  ال لة، وبقـدر أنـل   

ت ـة  ”الـوارا يف   “الوط  والتما   االيتمـاعن  اسوار”التري  الق ري من ت / معرو  
  و ـت ذ/ هـذه اجلهـوا بتكمـ   ول ـ  مـ  العـركا   وي ال ـلة         “أولويا  بكا  المـ م الاالاـة  

واجلها  التاعلة اانل م ة، كاالحتاا األ ريقن واالحتاا األورو  وشاعة ءـر  أ ريق ـا واملـعزر    
 الدو  املع  مبك قة ال ح ا  الك   

ويف جمــا/ حقــو  اانمــا  والعدالــة االنتقال ــة، مــن املتونــ  أ  تمــتمر األنعــ ة  ا     - 21
ال لة بعد مغـاارة املكتـب رهكـا مبواوـلة تقـد  الـدعم املـا  للعمـل الـذي تقـوم بـ  وكـاال              
ــو  اانمــا         األمــم املتحــدة ووــكاايقها وبراجمهــا  وتمتكعــف متوةــ ة األمــم املتحــدة سق

ا الرام ة يلا تعزيز ويايـة حقـو  اانمـا ، و يـااة نـدرا  املع مـا        يلمكان ة مواولة اجلهو
الوطك ـة سقـو  اانمـا ، وتقـد  املعـورة والـدعم ااااري واللويمـؤ والتـدريب يلا آل ــا          
العدالة االنتقال ة بعد رح ل املكتب علا الكحو املتت  عل ـ  يف اة ـة االنتقال ـة املعـتركة  ونـد      

 عن اهتمامهم القوي بتمويل ويوا املتوة ة كك ا  نائم بذات    أعر  العركا  بالتعل 
ويف حني أ   ري  األمم املتحدة الق ري يعارو بكعاط يف ن ا    ااة القـانو  ويكتـذ    - 21

أنع ة بتعاو  ول   م  املكتب،  إن  ال تتوا ر لدي  حال ا ش   املوارا ال  مـة لكـن يـتمكن مـن     
كتب يف هذا اسا/  ويعتـزم ال نـامؤ اادـائن  يـااة ندراتـ  علـا       التعويض عن  قدا  ممامهة امل

ا ت عا  بعض املهام الؤ يقوم هبا املكتـب حال ـا يف هـذا اسـا/ ةـمن براجمـ  القائمـة، ويعكـف         
مـن مت ـوعن األمـم املتحـدة الـدول ني مـن أيـل         1علا تع ني ممتعـار معـ  بمـ ااة القـانو  و     

ةا ة يلا  ل ،  قد أو ـد  ريـ  مـن يهـة التكمـ   العامل ـة املعك ـة        تعزيز عك ر   ااة القانو   ويل
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بالعــرطة والعدالــة واملع مــا  ااوــ ح ة، يتــريلف مــن دــالني لل نــامؤ اادــائن وه تــة األمــم     
املتحدة للمرأة ومكتب األمم املتحدة املع  بامل درا  واجلرميـة ومتوةـ ة حقـو  اانمـا ، يلا     

مـن أيــل اعـم العمـل علــا     7112أياردمـايو   6 مــا دأبريل يلا ن 72بورونـدي يف التتـرة مـن    
 وة  ا ترات ج ة ل مم املتحدة يف جما/   ااة القانو  ل وروندي  

ويف حني أن  من املتون  أ  ي ـمن ممـتو  معـاركة استمـ  الـدو  اسـا  يف ن ـا          - 27
كــن أ   ــدا لغــرا  األمــن يف بورونــدي اال ــتمرارية يف هــذا اســا/،  ــإ  رح ــل املكتــب مي

ــ  مبمــريلة         ــا يتعل ــ  م ــا يف  ل ــا ال ــع د الم ا ــن، مب ــدعوة عل ــوا ال ــ  بالقــدرا  يف يه تتعل
األ لحة ال غ ة واأل لحة اةت تة  وميكن للمكاتب الم ا  ة اانل م ة التابعة ل مم املتحـدة  

ا األ ريقـن   ا  ال لة أ  تقدم الدعم يف هذا ال دا  ويلةا ة يلا  ل ، تعتـزم متوةـ ة االحتـا   
ــاعدة علـــا  ـــد      ــل املمـ ــن أيـ ــا/ مـ ــاركتها يف هـــذا اسـ ــا  معـ ــ   ن ـ ــااة نـــدراهتا وتو ـ  يـ

 ابتملة    الاغرا 
ومــن غــ  ابتمــل أ  يكــو  ا ــا  واليــة املكتــب تــريل  كــ   علــا جمــا/ التكم ــة             - 21

بتغ  تـها  االنت ااية أل  األنع ة  ا  ال لة يقوم  ري  األمم املتحدة الق ـري   - االيتماع ة
بالتعل  ولذل ،  ل س من املتون  أ  تعاي عمل ة االنتقـا/ يلا احت ايـا  أتـر  مـن املـوارا      
يف هــذا اســا/، و لــ  ءــري ة أ  تتلقــا وكــاال  األمــم املتحــدة ووــكاايقها وبراجمهــا م ــالغ   

 التمويل املت ق ة ل امؤ كل مكهما ةمن يلطار عمل األمم املتحدة للمماعدة اادائ ة   
وو قا لل  ة االنتقال ة املعتركة،  ـإ  االنتقـا/ المـلس مـن مكتـب األمـم املتحـدة يف         - 22

بوروندي يتونف علا عدا من اال تراةا  األ ا  ة  ومن بـني هـذه العوامـل ا ـتقرار اسالـة      
ــ  حـــىت      ــلة تكت ـــذ واليتـ ــة الـــؤ زكـــن املكتـــب مـــن مواوـ ــة املعات ـ ــة وال  تـ ــانو   11األمك ـ كـ

، وأ  يواول  ري  األمم املتحدة الق ري وءـركا ه عملـهم او  ن ـوا    7112األو/دايمم  
تترم علا هذه العمل ا  أو حتويـل املـوارا ملوايهـة احت ايـا  طارئـة  كمـا تتتـرم اة ـة         
االنتقال ة املعتركة أ  يقـدم ش ـ  أوـحا  امل ـلحة الـدعم وأ  يمـهموا بكعـاط يف العمل ـة،         

عم ما   ّعا/ وآ/ يلا التريـ  الق ـري، و يـااة نـدراهتم     وأ  يقوم العركا  الدول و  بتقد  ا
الذات ة يف اساال  ال الغة األمه ة  ويف اةتام، تتترم اة ة أ  تكو  هكاو ملك ة وطك ـة نويـة   
تتوا  مامها حكومة بوروندي علا ش   املمـتويا  يف املرحلـة االنتقال ـة وأ  تتـه ري ةـرو       

تعزيــز املع مــا  الدميقراط ــة   أ  يــتم بــاسوار الم ا ــن و    ا ــ ة معات ــة يف امل ــدا  تتمــم   
 واسوكمة الرء دة، وهن ش عها عكاور ال غىن عكها لتحق   عمل ة انتقا/ نايحة و لم ة   
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 بعاة األمم املتحدة ملران ة االنت ابا  - تامما 
، نامــس يلاارة العــعو  (7112) 7112حمــ ما هــو م لــو  يف نــرار جملــس األمــن  - 22

الم ا  ة باألعما/ التح  ية انعا  بعاة ملران ة االنت ابا  لكـن تتـاب  العمل ـة االنت اب ـة يف     
ــدي          ــم املتحــدة يف بورون ــب األم ــة مكت ــها  والي ــد انت ــور بع ــا الت ــها عل ــغ عك ــدي وت ل بورون

، و ـــتقوم 7112كـــانو  الاا/ديكـــاير  1يف  و ـــتك رط ال عاـــة يف عملـــها علـــا وـــو كامـــل 
بااب   عن املراحل امل تلتة ل نت ابا  الرئا  ة وال ملان ة وابل ة، وعن الم ا  العـام الـذي   
جتر      االنت ابا   و  كو  مقر ال عاة يف بوش ورا، م  زا ل م دا/ م ـغر  ومـن املتونـ     

موةتا  ك ا، يلةا ة يلا بعض موةتن الـدعم  و ـ و د   أ  ت م ال عاة ما يزيد نل   علا ل لني 
  ري  متقدم يف الرب  األت  من هذه المكة لكن ي دأ األعما/ التح  ية   

و تتحاور ال عاة، لد  االة    بواليتها، م  طائتة وا ـعة مـن أوـحا  امل ـلحة      - 26
ة تت ـن يلا يليـرا    وتتعاو  معهم، و ل  م  من أيـل شـ  املعلومـا  واا ـهام يف هت تـة ب تـ      

انت ابـا   ـلم ة و ا  م ــدان ة  كمـا  ــتعمل عـن كاـب مــ   ـائر العــركا ، مبـا يف  لــ         
 االحتاا األ ريقن 

  
 م حرا  -  اا ا 

ال تزا/ حدة التوتر الم ا ن مرتتعة يف بوروندي، علا الرغم مـن اـاوال  اجلهـا      - 22
اسـوار والتوا ـ   ونـد وةـعس بورونـدي      التاعلة الوطك ة ملعاجلة الق ـايا الرئ مـ ة مـن تـ /     

األ س ال  مة لعمل ة انت اب ة  لم ة وتعارك ة بعد اعتماا نانو  االنت ابا  اجلديد وتون ـ   
نـ  أرحـب، يف هـذا ال ـدا، بـااع   عـن       يل  و7112مدونة نواعد الملوو النت ابا  عـام  

لاقـة الـؤ ط عـس الع نـا      اجلدو/ الزم  ل نت ابا   وم   ل ،  إ  ا ـتمرار أيـوا  عـدم ا   
بني اسـز  اسـاكم واجلهـا  التاعلـة األتـر  يهـدا بتقـويض تلـ  ااجنـا ا   ولـب علـا            
بوروندي أ  تعمل اآل  أكاـر مـن أي ونـس م ـا علـا يايـة وتعزيـز روح اسـوار والتوا ـ           

  7111الــؤ ا عــس عمل ــة توط ــد اعــائم المــ م مكــذ تون ــ  اتتــا  أروءــا للمــ م يف عــام    
تعني علا اسكومة واملعارةة أ  يقوم كل مكهما بدوره يف ةما  ا ـتمرار الكـهؤ التـوا قن    وي

لتوط د اعائم الم م وأ   ترم االلتزاما  الؤ ن عها كـل مكـهما علـا نتمـ  يف يلطـار نـانو        
ــة باالنت ابــا   ويلنــ  أحــث          ــا  ومدونــة نواعــد المــلوو وتارطــة ال ريــ  املتعلق االنت اب

ج   اسـوار بـني ش ـ  اجلهـا  التاعلـة الوطك ـة، مبـا يف  لـ  استمـ  املـد/،           اسكومة علا تع
واختا  تداب  ل كا  الاقة، وةـما  تـو   حّ ـز جلم ـ  األحـزا  الم ا ـ ة، مبـا يف  لـ  أحـزا           
املعارةـة تـارة ال ملــا  ُيمك كـها مـن دار ــة حرياهتـا األ ا ـ ة  وأنــ  ُأءـجب  باملاـل أحــزا          
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املعــاركة الكاملــة يف اس ــاة الم ا ــ ة لل لــد، والق ــام بــدورها يف تــو   ال ــدائل  املعارةــة علــا
 واة ارا  الؤ تعت  ح وية ألي نرام اميقراطن 

  حدلا بالغ األمه ـة بالكمـ ة لتحق ـ    7112يف عام   و تكو  االنت ابا  الؤ  تجر - 21
 ة وءــاملة وزــس ب ريقــة ا ــتقرار طويــل األيــل يف بورونــدي  ويل ا كانــس االنت ابــا   ــلم

تتمم بامل دان ة،  إ ا تو ر  روة لتر  ر التحو/ الدميقراطن يف بورونـدي  ويمـاور/ القلـ     
يف التتــرة املت ق ــة ايــرا   اانمــا يل ا  الزيــااة امل ــراة يف أعمــا/ العكــف وانتــهاكا  حقــو   

ــا   ــام       االنت اب ــن ع ــرة نتمــها م ــ  التت ــًة م ــام مقارن ــل عــن ع ــؤ تق وك مــا تتمــم    7111ال
ــ  وأ  تمــم         ــام اجلم  ــا التــرج متمــاوية أم ــرم أ  تكــو    ه ــا  بامل ــدان ة، يتت االنت اب

ن املــواطكني مــن االتت ــار او  تــو  مــن العكــف  العاالــة بــني املرءــحني، وأ  ُتمك ــباملكا مــة 
التره ب  ومن املع ف القو/ يل  اسالة المائدة اآل  ل مس كذل   وب كمـا ُأءـ د بـاجلهوا     وأ
لؤ ت ذهلا اللجكة الوطك ة املمتقلة سقو  اانما  لتعزيز احترام حقو  اانما  يف بورونـدي،  ا

 ـإن  أحــث حكومـة بورونــدي علـا اختــا  ش ـ  التــداب  ال ـرورية ل ــما  دار ـة اسريــا        
العامة، وال   ما اس  يف حرية التجم  المـلمن وتكـوين اجلمع ـا ، وحريـة الـرأي والتعـ  ،       

 ياية ش   املدا عني عن حقو  اانما   ولكتالة
و ني حني أالحـت أ  عـدا عمل ـا  القتـل تـارة ن ـا  الق ـا  نـد اخنتـض بعـكل            - 22

ملحوظ،  إن  لب علا المل ا  ال ورونديـة أ  ت ـذ/ يهـدا أكـ  ل ـما  التحق ـ  ب ـورة        
او/ القلـ   يدية جبم   انتهاكا  حقو  اانمـا ، واا ـ ة مرتك  هـا  ويف هـذا ال ـدا، يمـ      

ــد       ــها، حمــ ما تت  ــؤ ترتك  ــهاكا  حقــو  اانمــا  ال بويــ  تــاج يل ا  أعمــا/ العكــف وانت
يـا      ما التابعة سز  األغل  ة  ودـا  التقارير، أيكحة الع   ة التابعة ل حزا  الم ا  ة، وال

أاعـو  القل  بوي  تاج زت  هذه اسموعة،   ما ي دو، بإمكان ـة اا ـ   مـن العقـا   ويلنـ       
من هلم نتو  علـا هـذه اسموعـة يلا ةـما  ونـف هـذه األعمـا/ وتقـد  املمـعولني عكـها يلا           
العدالة  وأوا أي ا أ  أكرر اعـو  للحكومـة واألحـزا  الم ا ـ ة يلا اختـا  ش ـ  اة ـوا         
ال  مة ل ما  عدم ا ـت دام ءـ ا  ال لـد يف حتق ـ  مـير    ا ـ ة وال يف ارتكـا  أعمـا/         

أرحب يف هـذا ال ـدا مب ـاارة أمـني املرـامل املتمالـة يف شـ  العـ ا  مـن خمتلـف           عكف  ويلن  
األحــزا  الم ا ــ ة ملكانعــة اورهــم يف توط ــد اعــائم المــ م وتعزيــز التمــام  يف ب تــة مل تــة    
بالتحــديا  ويلنــ  ُأءــج  المــل ا  ال ورونديــة علــا مواوــلة اختــا  ماــل هــذه امل ــاارا            

 بالاكا   اجلديرة
ــد مــن ال ــاب  املهــ  علــا نرــام       ويلنــ  - 61 ــؤ اختــذ  اةــتا  مزي ــاة وا  ال أرحــب ب

العدالة  وم   ل ، يماور/ نل  يل ا  بط  التقدم ابر  يف جما  ا ـتق ل ت  وممـا لت   وأءـعر    
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بالقل  من أ  نلة متابعـة حـاال  انتـهاكا  حقـو  اانمـا  اة ـ ة ُتمـهم يف تر ـ ر لقا ـة          
أءــــعر بــــالقل  أل  مقاةــــاة بعــــض الع  ــــ ا  ال ــــار ة   اا ــــ   مــــن العقــــا   كمــــا 

واال ت داما  األتر  للكرام الق ائن تع ن االن  ـا  بـري  مـن ال ـروري مواوـلة اجلهـوا       
ل ــما  ح ــو/ ش ــ  املتــهمني علــا ااكمــة عاالــة، و يــااة تعزيــز احتــرام ا ــتق / اجلهــا    

 الق ائن   
 ــد اعــائم المــ م   طاألمه ــة ملواوــلة تو  وتعتــ  جلكــة اسق قــة وامل ــاسة آل ــة بالغــة      - 61

وامل اسة والتكم ة  وند أل تـس التجربـة أ  آل ـا  العدالـة االنتقال ـة ةايـة أل  تكـو  دلوكـة         
بالكامل من ِنَ ل المـكا  ودالـ هم واستمـ  املـد/ ككـل  وال ميكـن أ  يتحقـ   لـ  يلالم مـن          

ووـل يلا توا ـ  وا ـ  يف اآلرا  تـ /     ت / عمل ة تعارك ة وءاملة  وب كما يع ت  عدم الت
يلعــداا واعتمــاا القــانو  الــذي مت مبوي ــ  يلنعــا  اللجكــة، ال تــزا/ هكــاو حايــة ح ويــة ل ــما  
ا تق / اللجكة، ومن ت /  ل  ةما  م دان تها  وهذا هو الم  ل الوح ـد سمايـة اورهـا    

اةـــن، ومعاجلـــة يف يلر ـــا  اسق قـــة بعـــري  انتـــهاكا  حقـــو  اانمـــا  الـــؤ ارتك ـــس يف امل  
االحت ايا  امللحة لل حايا، وحتديد املمعول ا ، وتعزيز امل اسة الوطك ة  ويلن  أحث ش ـ   
اجلها  التاعلة املعك ـة علـا ةـما  أ  ُتكجـز جلكـة اسق قـة وامل ـاسة واليتـها ب ريقـة ممـتقلة           

 املاةن القريب    يف وم م الزناعا  الؤ ءهدهتا بوروندي يف وأ  تعاجل ش   الق ايا الكامكة
وُأح ط علما بالقانو  الـذي مت مبوي ـ  يلنعـا  اكمـة تاوـة بعـري  ن ـايا األراةـن           - 67

علا ياية ابكمـة مـن التـدت   الم ا ـ ة ومواوـلة ةـما  أ  تـتم        العمل وأناءد اسكومة 
معاجلـــة ح ـــا ة األراةـــن يف المـــ ا  األو ـــ  للتكم ـــة االنت ـــااية وااليتماع ـــة، واةـــعة يف  

تتــرة املعايــة النت ابــا  ت ارهــا اسايــة يلا تعزيــز امل ــاسة واللطحمــة الوطك ــة، و اوــة يف ال اع
  7112 عام
وال تزا/ التكم ة االنت ـااية وااليتماع ـة عك ـرا رئ مـ ا يف توط ـد اعـائم المـ م يف         - 61

الـذي   بوروندي  ولذل  ُأرّحب بتكرة عقد ايتما  مائدة ممتديرة، كمتابعة ملعزر العـركا  
، لتق ــ م التقــدم ابــر  والتحــديا  املت ق ــة وجتديــد االلتزامــا  7117ُعقــد يف يك ــف يف عــام 

  ومـن ءــري  ت ـة مــن هـذا الق  ــل،    7112املت االـة ووةـ  ت ــة لتكم ـة بورونــدي بعـد عــام     
، أ  تمـاعد يف هت تـة ب تـة موات ـة     7112باالنترا  م  يليـرا  انت ابـا   ا  م ـدان ة يف عـام     

 اال تامارا  اةاري ة والدعم من اجلها  املاوة  ملزيد من
وُأرحبــب بوةــ  اة ــة االنتقال ــة املعــتركة يف بورونــدي، والــؤ  ــتّوي  عمل ــة نقــل    - 62

املمـــعول ا  مـــن مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف بورونـــدي يلا  ريـــ  األمـــم املتحـــدة الق ـــري،   
أ  اة ــة نــد ُوةــعس بــروح مــن   واسكومــة، والعــركا  الــوطك ني والــدول ني  ودــا ُيعــجبع  
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العــراكة والتعــاو  وأ ــا تلقــا الــدعم الكامــل مــن ش ــ  أوــحا  امل ــلحة املعكــ ني يف هــذه     
ــ ،        ــدي ةتــض نوام ــم املتحــدة يف بورون ــب األم ــ  مكت ــذي يمــتعد    ــة  ويف الونــس ال العمل 

عل هـا بعـري      واول تكت ذ واليت  ل ما  ا تمرار التقدم وو  حتق   الكقاط املريع ة املتت  
االنتقا/  وبغ ة تكت ذ عمل ة االنتقا/ بعـكل  ـلس، أاعـو استمـ  الـدو  يلا  يـااة معـاركت         
الم ا  ة واملال ـة مـن أيـل معاجلـة الاغـرا  اسريـة  ويك غـن هلـذه املعـاركة أ  تعـمل جته ـز            

كتـب األمـم    ري  األمم املتحدة الق ري مبا ُيمكَّك  من االة    مبمعول ة أك  بعد مغاارة م
املتحــدة يف بورونــدي، واعــم يلنامــة مكتــب ممــتقل بذاتــ  ملتوةــ ة حقــو  اانمــا  ل ــما     
ــد  وُأءــج  املكرمــا        اال ــتمرارية يف الت ــدي للتحــديا  يف جمــا/ حقــو  اانمــا  يف ال ل
اانل م ة علا  يااة التعامل مـ  بورونـدي، وأحـث اسكومـة علـا استـاظ علـا ب تـة   ا ـ ة          

 يلا ةما  انتقا/ املهام علا وو  لمن و لس وممتدام موات ة ُتت ن 
وأوا أ  أغتكم هذه التروة ألع بر عن ءكري للرئ س نكورونزيزا وحكومتـ  ملواوـلة    - 62

لعـركا  التكم ـة يف بورونـدي     يتعاو ما م  األمـم املتحـدة، وأوا أي ـا أ  ُأعـر  عـن تقـدير      
والتكم ـة املمـتدامة يف بورونـدي  وأتـ ا      ال تمرار معاركتهم واعمهم لتوط د اعائم الم م

أوا أ  أءكر ش   موةتن األمم املتحدة الذين واولوا، حتـس الق ـااة القـديرة ملمالـن اةـاج      
 أن انغا، التحلن بااللتزام والتتا/ يف اعم توط د اعائم الم م يف بوروندي  -بار    أونانغا 

 


