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  تقرير األمني العام عن بوروندي    
    

  مقدمة  - أوال   

 إىل تقريـرا  أقـدم  أن مين طلب الذي )٢٠١٦( ٢٣٠٣ بالقرار مقدم عمال التقرير هذا  - ١
 عامـة  أحـداث  عن أي ذلك يف مبا أشهر، ثالثة مرة كل بوروندي يف احلالة بشأن جملس األمن

 عنصـر  الالزمـة لكفالـة نشـر    اخلطـوات  وكـذلك عـن   والعنف، الكراهية على تتعلق بالتحريض
 إليـه  املشـار  النحـو  علـى  املتحـدة  األمـم  شـرطة  لعنصر املمكنة والتعديالت املتحدة األمم شرطة

علــى  بــإطالع الــس اخلــاص وقــد قــام مستشــاري .ذلــك القــرار مــن ١٤ و ١٣ الفقــرتني يف
 اعتمـاد  املمتـدة منـذ   الفترة التقرير هذا ويغطي .تشرين الثاين/نوفمرب ٨ يوم بوروندي يف احلالة
 القـرار  تنفيـذ  حالـة  حـول  تفاصـيل  ويقـدم  ،٢٠١٦ متوز/يوليه ٢٩ يف )٢٠١٦( ٢٣٠٣ القرار

  .الصدد هذا يف املتحدة األمم ومنظومة اخلاص اليت يبذهلا مستشاري اجلهود وكذلك
    

  الرئيسية التطورات  - ثانيا   

  السياسية التطورات  -ألف   

انـدلعت   الـيت  بورونـدي،  يف السياسـية  األزمـة  بدايـة  منـذ  عـامني  مـن  يقرب انقضى ما  - ٢
 عــن  الــدفاعقــوات  - الدميقراطيــة عــن للــدفاع الــوطين الــذي اختــذه الــس   نتيجــة للقــرار 

. ثالثـة  لفتـرة واليـة   نكـورونزيزا  بـيري  الـرئيس  ترشـيح  احلـاكم، بـدعم   وهو احلـزب  الدميقراطية،
. القمـع  خـالل  مـن  احليـز السياسـي   تضـييق  كما زاد. السياسي املأزق تعمق احلني، ذلك ومنذ
 اامـات  شـكل  األول املقـام  يف السياسـية  النظـر  وجهات اختذ تبادل اهلادف، احلوار من وبدال

 تطــور ويف. العامــة البيانــات ويف االجتماعيــة اإلعــالم وســائط عــرب واامــات مضــادة موجهــة
لقضـاء   يسـعى  قـد  أنـه  ٢٠١٦ عـام  ايـة  أدىل بـه يف  بيان يف نكورونزيزا الرئيس اقترح جديد،
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ــة  ــرة والي ــة فت ــرر إذا” منصــبه يف رابع ــدي الشــعب ق ــيري البورون ــا الدســتور تغ ــه وفق . “لرغبات
  .أعمق أزمة إىل البلد البيان على إمكانية انزالق وينطوي هذا

 حتـت  وشـامل  حقيقـي  إجـراء حـوار   خـالل  من األزمة حلل اإلقليمية ومل تسفر اجلهود  - ٣
 جديـة  شـواغل  هنـاك  نفسـه،  الوقت ويف .أي انفراج أفريقيا بعد عن حتقيق شرق مجاعة رعاية
 اللجنـة  رعايـة  حتـت  “األطراف البورونديـة  بني الوطين احلوار” عملية ومشروعية مشولية حول

 الـواردة  االستنتاجات وتضمنت .احلكومة أنشأا اليت األطراف البوروندية للحوار بني الوطنية
 الــذي صــدر يف آب/  األطــراف البورونديــة  للحــوار بــني  الوطنيــة التقريــر املؤقــت للجنــة   يف

مـن   أخـرى  دسـتورية  وتعديالت الرئاسة فترات على احلدود املفروضة ، إزالة٢٠١٦ أغسطس
ا إذا اعتأروشا اتفاق تقوض أن مدت،شأ.  

ــررت    - ٤ ــا ق ــة االنســحاب وبينم ــن احلكوم ــام م ــا نظ ــة األساســي روم ــة للمحكم  اجلنائي
 اإلنسـان، ورفـض   قـوق حل األمـم املتحـدة   مفوضية والعمل املشترك مع التعاون وتعليق الدولية،
ال تزال تـرد أنبـاء    اإلنسان، حقوق جملس من املنشأة مبوجب تكليف التحقيق جلنة مع التعاون

 توقـع  مل نفسـه،  الوقـت  ويف .للقلـق  مـثري  نطـاق  على اإلنسان وجتاوزات حقوق عن انتهاكات
 اإلنسـان  حلقـوق  مـراقبني  بشـأن نشـر   األفريقـي  االحتـاد  مـع  التفـاهم  مـذكرة  علىبعد  احلكومة
ــائيني الشــركاء مــع احلكومــة عالقــات تــزال ال ذلــك، إىل وباإلضــافة .عســكريني وخــرباء  الثن

 تصــر وبينمــا .اخلــارجي التــدخل ىلإ األزمــة يف عــزو احلكومــة اســتمرار مــع متــوترة الرئيســيني
 واتمـع  السياسـية  املعارضـة  قـادة  يواصـل  أصـبح طبيعيـا،   قـد  البلد يف الوضع أن على احلكومة

 أعمـال  انتشـار و التـدهور،  من مزيد حدوث خطر لتجنب عاجل دويل حترك إىل الدعوة املدين
واخنفـاض   العلـين  العنـف  تراجـع  مـن  الـرغم  وعلى .اجلماعية على نطاق واسع والفظائع العنف

وجتــاوزات  انتــهاكاتارتكــاب عــن  تــرد تقــارير زالــت مــا املســلحة، عــدد حــوادث املواجهــة
 اجلــنس، نــوع علــى القــائم والعنــف القســري، واالختفــاء القتــل ذلــك يف مبــا اإلنســان، قــوقحل

ــة جثــث واكتشــاف املعاملــة، وســوء والتعــذيب التعســفية اتواالحتجــاز واالعتقــاالت  جمهول
 مــن حالــة ٢٠٠ مــن حــدوث أكثــر االدعــاءات الــيت تفيــد  تــثري القلــق بوجــه خــاص و .اهلويــة

ــاالت ــاء حـ ــري االختفـ ــذ القسـ ــوبر  منـ ــرين األول/أكتـ ــن  .٢٠١٦ تشـ ــدة مـ ــرة املمتـ  ويف الفتـ
حقـوق اإلنسـان    مفوضـية  وثقت ،٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب ٣١ إىل ٢٠١٥ نيسان/أبريل

  .شهر كل الناس من املئاتيتواصل اعتقال و احلياة يف للحق انتهاكا ٥٩٣

 واســع نطــاق علــى النتشــار القمــع نتيجــة خــوف يف البورونــديني العديــد مــن ويعــيش  - ٥
 أيضـا  وهنـاك  .)اإلمبونرياكـور احلاكم ( يف احلزب الشباب الذي ميارسه جناح الترهيب وزيادة
 احلكومـة  أنصـار  ضـد  ترتكـب  اإلنسـان  قـوق حل وانتـهاكات  اعتـداءات  عن مؤكدة غري تقارير



S/2017/165 

 

17-02688 3/24 

 

 متزايـد،  حنـو  على املتردي واإلنساين واالقتصادي االجتماعي الوضع تفاقموقد  .األمن وقوات
 بدايـة  منـذ  مـن البلـد   بورونـدي  ٣٨٧ ٠٠٠ حنـو  فـر  ،٢٠١٧ شـباط/فرباير  شـهر  مطلـع  وحىت
 سـيتجاوز  العـدد  إىل أن هـذا  ،٢٠١٧ حقـوق اإلنسـان لعـام    وتشـري توقعـات مفوضـية    .األزمة
  .بوروندي ٥٠٠ ٠٠٠

  
  الداخلية التطورات    

  الــــس الــــوطين للــــدفاع عــــن  حــــزب ، عقــــد٢٠١٦ آب/أغســــطس ٢٠ بتــــاريخ  - ٦
 تشـكيل هيكـل   إلعـادة  غيتيغا، يف استثنائيا مؤمترا الدميقراطية، عن الدفاع قوات -الدميقراطية 

 كمـا  .للحـزب  العـام  منصب األمـني  يف ندايشيمىي ايفاريست مت فيه تعيني اللواء احلزب، قيادة
ــد ــاء احلــزب،  لــس نكــورونزيزا الــرئيس رئاســة املــؤمتر أك  اهليئــة الــذي يعتــرب مبثابــة   حكم

 .للحزب الرئيسية االستشارية

 يف ألقـاه  خطـاب  يف نكـورونزيزا  الـرئيس  دعـا  ،٢٠١٦ تشرين الثـاين/نوفمرب  ١٩ويف   - ٧
 قــوات - الدميقراطيــة عــن للــدفاع الــوطين الــس حــزب فيــا، أعضــاءممورا مبقاطعــة روتيغامــا

 هـذه الواليـة  ” أن مـن  حمـذرا  ،“بينما يتواصل القتال” احلذر توخي إىل الدميقراطية عن الدفاع
 ســوف مواطنــا، أو أجنبيــا كــان ســواء ،ه الواليــةشــخص يعــارض هــذ وأي اهللا، عنــد مــن هبـةٌ 

  .“يواجه عقاب اهللا

رعايــة اللجنــة الوطنيــة  األطــراف البورونديــة الــذي جيــري حتــت  بــني ويوشــك احلــوار  - ٨
ــى    ــة عل ــني األطــراف البوروندي ــهاء للحــوار ب ــت اآلن، وحــىت .االنت ــة أكمل ــن  اللجن ــة م  املؤلف

ــة املقاطعــات مســتوى علــى عقــدت الــيت احلــوار مجيــع جلســات عضــوا ١٥  واتمعــات احمللي
 .املنفــى يف يعيشــون الــذين البورونــديني بعــض مـع  لقــاءات تكمــا عقــد البلــد، أحنــاء مجيـع  يف

 أعلن رئيس اللجنة الوطنية للحوار بني األطـراف البورونديـة،   ،٢٠١٦ آب/أغسطس ٢٣ ويف
 اللجنـة  إجنـازات  عـن  تقـارير ” للجنـة،  املؤقت التقرير عن تقدمي جوستني نزويسابا، املونسنيور

 .الوطنيــة التشــريعية واهليئــة رئيسكـل مــن الــ  إىل ،“األطــراف البورونديــة بــني للحــوار الوطنيـة 
 أن مـع اإلشـارة إىل   احلوار، جلسات اليت انبثقت عن األولية التوصيات املؤقت ريروعرض التق

دعمهـم   نوأعربـوا عـ   الرئاسـة  فتـرات  علـى  القيـود  بإـاء  طـالبوا  املـواطنني  مـن  العظمى الغالبية
ــيادة ــاه اتفــاق أروشــا   الدســتور لس ــدي لعــام   يف واملصــاحلة للســالم جت  وجــاء .٢٠٠٠بورون

 بعضـوية جملـس   السـابقون  يرغبون يف أن حيتفظ الرؤساء ال “البورونديني” أن أيضا التقرير يف
 هــي مصــدر الدســتور يف القصــور أوجــه يعتــربون أن “املــواطنني” وأن احليــاة، مــدى الشــيوخ
 بعــض علــى يرغبــون يف إدخــال تعــديالت   املــواطنني وأن األمــن، وانعــدام السياســي الــرتاع

 قـادة  مـن  ومل يشـارك العديـد   .املـدين  واتمـع  السياسـية  بـاألحزاب  املتعلقة القائمة التشريعات
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عــن قلقهــم  معظمهــم وأعــرب العمليــة، هــذه يف املــدين اتمــع ومنظمــات السياســية املعارضــة
 لسـيطرة  وادعـوا أن العمليـة خاضـعة    والشـفافية،  مـن االفتقـار إىل الشـمول    يرونه ما إزاء البالغ

  .سلفا دةحمد سياسية نتيجة الوصول إىل دف احلكومة

ضـم   غيتيغـا  يف اجتماعـا  الداخليـة  وزيـر  عقـد  ،٢٠١٦ تشرين األول/أكتـوبر  ١١ ويف  - ٩
 إطـار  يف السياسـيني  القـادة  دور الفاعلـة، ملناقشـة   السياسية واألطراف السياسية األحزاب ممثلي

قـرارا   املـؤمتر  يف املشاركون ووقع .٢٠٢٠ عام يف املقررة لالنتخابات استعدادا واحلوار السالم
الـيت   البورونديـة  األطراف بني احلوار عملية إعادة بشأن توصيات تضمن مادة، ٢٩تألف من ي

مــع اللجنــة الوطنيــة   تــآزرأوجــه مــن أجــل إجيــاد   أفريقيــا إىل بورونــدي شــرق رها مجاعــةتيســ
ــة للحــوار بــني األطــراف البورونديــة، وإنشــاء   دســتورية تعــديالت بــاقتراح تكلــف وطنيــة جلن

 .إليهـا اللجنـة الوطنيـة للحـوار بـني األطـراف البورونديـة        خلُصـت الـيت   النتـائج  مـع  يتماشى مبا
  .احلكومية غري املنظمات رصد آليات أوصى االجتماع بتعزيز كما

 ملراجعـة  جلنـة  إنشـاء  علـى  الـوزراء  جملـس  وافق ،٢٠١٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٦ ويف  - ١٠
وقيــل إن اللجنـة مكلفــة   .الدسـتور  علــى دخلسـت  الــيت التعـديالت  بدراســة وتكليفهـا  الدسـتور 
 الدسـتور  مشـروع  واقتـراح  احلكومـة  فيهـا  تنظـر  لكـي  تعديلـها  املطلـوب  الدستور مواد بتحليل
 التوصــيات (أ)مبــا يلــي:  هقــرار أشــار الــس إىل أنــه استرشــد يفكمــا  .معهــا باالتفــاق املعــدل
 طنيـة املسـتقلة لالنتخابـات، واللجنـة    الو اللجنـة  تقـارير  يف الـواردة  الدسـتورية  التعديالت بشأن

ــان؛    ــوق اإلنسـ ــتقلة حلقـ ــة املسـ ــرار (ب) والوطنيـ ــذي القـ ــذ الـ ــود يف  يف اختـ ــاع املعقـ  االجتمـ
 ضـــرورة (ج) ووالزعمـــاء السياســيني؛   السياســية  بـــني األحــزاب  أكتــوبر تشــرين األول/  ١١

 السياسـية  املعارضـة  أحـزاب  وقـد انتقـدت   .مجاعـة شـرق أفريقيـا    قـانون  مع املواد بعض مواءمة
 يـؤدي  لـن  أروشا واتفاق للدستور متعمد انتهاك أي أن من حمذرة الس، قرار املدين واتمع

  .الراهنة السياسية األزمة تفاقم إىل إال

إىل  والعمالـة  والعمـل  املدنيـة  اخلدمـة  وزيـر  طلـب  التقريـر،  يغطيهـا  الـيت  الفتـرة  وخالل  - ١١
استقصــائية  دراســة الشــيوخ، اســتكمال جملــس مــن تعليمــات علــى العامــة، بنــاء اإلدارة دوائــر

يف  ،االستقصـائية  الدراسـة  يف وقد طُلب .الدستور مبوجب املطلوب التنوع احترام من للتحقق
 ويف .العامـة  اخلدمـة  مـوظفي  جلميـع  اإلقليمـي  واألصـل  والعـرق  اجلنس نوع حتديد أمور، مجلة
 األمـة،  تنـوع  العامـة  إلدارةلـ  املـالك الـوظيفي  أن يعكـس   الدسـتور  من ١٤٣ املادة تطلب حني

  .العرقي من االستهداف النطاق واسع االستقصائية قلقا الدراسة فقد أثارت

 ببيـان  روتانـا  مقاطعـة  يف نكـورونزيزا  الـذي أمـه الـرئيس    “الصـالة  أسبوع”وقد توج   - ١٢
 األول/كــــانون  ٣١وخطــــاب موجــــه إىل األمــــة يف  األول/ديســــمرب كــــانون ٣٠ يف صــــدر
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ــرئيس .٢٠١٦ ديســمرب البورونــديني  مــع حــوار يف للــدخول رفضــه أمــور، مجلــة يف وكــرر ال
علـى مـر    بورونـدي  اليت شـهدا  الرتاعات وادعى بأن اعتقال، أمر املغتربني الذين صدر حبقهم

ــذتارخيهــا  ــاس مــن صــغرية جمموعــة” مــن بتحــريض انــدلعت قــد االســتقالل من  .نفســها “الن
 عـن  أفريقيـا، هـو   مجاعـة شـرق   ا تضـطلع ـ  يتالـ  لتيسـري ا لدعم جهود أن أفضل سبيل وأضاف
ــق ــى  املســاعدة طري ــاتال التحضــريعل ــام  نتخاب ــال .٢٠٢٠ع ــرئيس وق ــة إن ال  اإلصــالح جلن

 مبـا  ،الدوليـة  االتفاقيـات  مع الدستور اليت ترمي إىل مواءمة التعديالت سوف تدرس الدستوري
للحـوار   الوطنيـة  اللجنـة  يف اعتبارهـا توصـيات   تضع وسوف أفريقيا، مجاعة شرق معاهدة فيها
 اإلصـالح ب رهنـا  ،٢٠٢٠ عـام  يف ترشـحه  احتمـال  إىل أيضـا  وأشـار  .األطراف البوروندية بني

  .السكان وتأييد الدستوري

 املسـلحة،  واملعارضـة  املعارضـة السياسـية   بني كبري حد إىل منقسمة وال تزال املعارضة  - ١٣
 أعضـاء  وقـام  .املنفـى  يف واملوجـودين  بورونـدي  يف مقـيمني  زالـوا  ما الذين أولئك بني وكذلك
 أشـكال  وغـري ذلـك مـن    تسـتهدف شخصـيات حمـددة    بشن اعتقاالت باام احلكومة املعارضة

  .بوروندي إىل للعودة املنفى يف املعارضة عناصر بعض استمالة أيضا حتاول بينما الترهيب،
  

  أفريقيا شرق مجاعة بقيادة البوروندية األطراف بني احلوار    

 بقيـادة  أفريقيـا  مجاعة شرق تقودها اليت احلوار عمليةإطار  يف اجتماعات مت عقد ثالثة  - ١٤
 ترتانيـا السـابق بنجـامني    ورئـيس  كوسـيط،  رئيس مجهورية أوغنـدا،  ،كاتوغا موسيفيين يويري
جتماعـان  واال ،٢٠١٥ كـانون األول/ديسـمرب   يف عنتـييب  يف كان أوهلا - كميسر مكابا، وليام

 حــىت أجــرى امليســر وقــد .التــوايل علــى ٢٠١٦ ومتوز/يوليــه أيار/مــايو يف أروشــا يف اآلخــران
ومع ذلـك، مل جيتمـع    .السياسية املعارضة أعضاء وبعض احلكومة مع منفصلة اآلن، مشاورات

 التـزام حكومـة   مـن  الرغم وعلى .لوجه وجها حوار أصحاب املصلحة للدخول يف خمتلف بعد
 مـرارا  رفضـت  فقـد  أفريقيـا،  شـرق  مجاعـة  تقودهـا  اليت اإلقليمية احلوار بعملية املعلنبوروندي 

اليت جـرت يف   حماولة االنقالب الفاشلة يف تورطت أايدعى  اجلهات اليت مع التعامل وتكرارا
 ومـا فتئـت احلكومـة    .حركة وقف الواليـة الثالثـة   من املدين اتمع ومع قادة ٢٠١٥ أيار/مايو

األطـراف   للحـوار بـني   الوطنيـة  عمليـة اللجنـة   مـع  ودجمـه  بورونـدي  إىل إىل إعادة احلـوار  تدعو
  .أفريقيا مجاعة شرق ترفضها خطوة وهي البوروندية،

 مكابـا  امليسـر  دعـا  حقيقية، حوار الشروع يف عملية اليت تعترض الصعوبات ضوء ويف  - ١٥
 يف باملشـاركة  مـن أجـل االلتـزام    واملعارضة احلكومة على الضغط إىل ممارسة حكومات املنطقة

دول  رؤسـاء  قمـة  عقـد مـؤمتر   أيلول/سـبتمرب،  ٨ويف  .مسـبقة  شـروط  ودون نيـة  حبسـن  احلوار
اقترحهـا امليسـر    الـيت  التوصـيات  مـن  وأقـر جمموعـة   ترتانيـا،  السالم، دار يف أفريقيا مجاعة شرق



S/2017/165

 

6/24 17-02688 

 

إقنـاع   يف شخصـيا الـدول   ركة رؤسـاء شـا مل باحلاجـة امللحـة  ”التوصـية   فيها مبا التابع للجماعة،
 مـؤمتر  أعقـاب  ويف .“مسـبقة  شـروط  دون وشـامل  جـاد  بااللتزام بالدخول يف حوار األطراف

 الــرئيس الوســيط، إىل وقــدمها احلــوار لعمليــة طريــق بوضــع خارطــة مكابــا امليســر قــام القمــة،
 اللقـاءات  مـن  سلسلةعلى إجراء  الطريق خارطة وتنص .الثاين/نوفمرب تشرين ٢ يف موسيفيين،
تتـوج   أن يتوقـع  ،٢٠١٧ وحزيران/يونيـه  ٢٠١٦ كـانون األول/ديسـمرب   بـني املمتدة يف الفترة 

  .حزيران/يونيه يف “ائي اتفاق”بالتوصل إىل 

ــر   - ١٦ ــام امليســ ــا وقــ ــورا  مكابــ ــارة بومجبــ ــرة يف بزيــ ــن الفتــ ــانون األول/ ٩ إىل ٧ مــ  كــ
زب حلـ  العـام  واألمـني  نكـورونزيزا،  الـرئيس  مشاورات مع وقد أجرى امليسر .٢٠١٦ ديسمرب

 السياسـية  واألطـراف  قـوات الـدفاع عـن الدميقراطيـة     - للدفاع عـن الدميقراطيـة   الوطين لسا
الذي عقـده يف   الصحفي املؤمتر ويف .املقترحة الطريق بشأن خارطة األخرى صاحبة املصلحة،

 وقـال  نكورونزيزا للرئيس الثالثة الوالية مشروعية على فيه أكد ببيان امليسر أدىل زيارته، ختام
    .٢٠٢٠ عام يف ونزيهة حرة النتخابات التحضري على يركز أن ينبغي احلوار إن

 ويف. امليســر بيــان مــن عــن اســتيائهم املــدين واتمــع املعارضــة زعمــاء وأعــرب بعــض  - ١٧
 أروشـا  اتفـاق  تـرام الح الوطين الس كانون األول/ديسمرب، أعلن ائتالف ٩الصادر يف  البيان

ــدي يف واملصــاحلة للســالم ــانون ســيادة إرســاء وإعــادة بورون ــد امليســر أن الق ــه   ق أســقط أهليت
وقـد  . املعارضـة  أعضـاء  معظم بذلك “مستبعدا” نكورونزيزا، الرئيس شرعية كميسر بتأكيده

 إرســاء وإعــادة بورونــدي يف واملصــاحلة للســالم أروشــا اتفــاق الحتــرام الــوطين أهــاب الــس
أن  “الثالثــــة الواليــــة الــــيت تعــــارض بورونــــدي يف احليــــة القــــوى جبميــــع” القــــانون ســـيادة 
 ويف. “بورونـدي  يف القـانون  وسـيادة  أروشـا  اتفـاق  علـى  احلفـاظ  أجـل  مـن  الكفـاح ” تواصل
مينـاين، رئـيس    ذكر جـان  مكابا، امليسر وموجهة إىل كانون األول/ديسمرب ١٢مؤرخة  رسالة

 ســيادة إرســاء وإعــادة بورونــدي يف واملصــاحلة للســالم أروشــا اتفــاق الحتــرام الــوطين الــس
وقـام  . “بورونـدي  يف الـرتاع  سـبب  أنكـر ”ألنـه   كميسر به يعترف يعد مل القانون، أن الس

مواطنـون مــن أجـل وقــف الواليــة   ” حركــة الــيت تنتمـي إىل  املـدين  اتمــع العديـد مــن كيانـات  
 اإلنســان  حقــوق محايــة ورابطــة التعــذيب، إلغــاء علــى للعمــل املســيحية اجلماعــة( “الثالثــة

التوعيـة والتنميـة،    ومنتـدى  املـدين يف بورونـدي،   اتمع تعزيز ومنتدى احملتجزين، واألشخاص
 باــام امليســر) التعــذيب ضــحايا جنــدة والرابطــة البورونديــة حلقــوق اإلنســان إيتيكــا، وشــبكة  

ــالتحيز ــاحل بـ ــام، لصـ ــت النظـ ــد وطلبـ ــاع عقـ ــع اجتمـ ــرئيس مـ ــة   الـ ــيط مجاعـ ــيفيين، وسـ موسـ
  .أفريقيا  شرق
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 شــباط/فرباير ١٩إىل  ١٦الفتــرة مــن  يف أروشــا يف أخــرى دورة مكابــا وعقــد امليســر  - ١٨
ــدعوة  تجهــوو ــن  إىل قائمــة شــاملة حلضــورها ال ــة م ــة ومل حتضــر .املشــاركني جامع  احلكوم

قـوات الـدفاع    - اطيةالدورة وإن شارك فيها وفد عن حزب الس الوطين للدفاع عن الدميقر
 أروشـا  اتفـاق  الحتـرام  الـوطين  الس عناحلاكم. وسافر إىل أروشا أيضا وفد  عن الدميقراطية

يرأســه الــدكتور جــان مينــاين   القــانون ســيادة إرســاء وإعــادة بورونــدي يف واملصــاحلة للســالم
وأحنـاء أخـرى مـن البلـد      لالجتماع بامليسر مكابا. واندلعت مظاهرات يف بوجومبـورا وغيتيغـا  

. وبينمـا كانـت دورة   “بـاالنقالبيني ”احتجاجا علـى مشـاورات أروشـا ومشـاركة مـا يسـمى       
احلوار جارية، طلبت حكومة بوروندي إىل حكومـة ترتانيـا اعتقـال العديـد مـن املشـاركني يف       

ي أدىل بـه يف  احلوار ممن دعاهم امليسر حلضور الدورة. ودعا امليسر مكابا يف بيانه اخلتـامي الـذ  
ــة       ١٩ ــا إىل عقــد مــؤمتر قمــة اســتثنائي بشــأن بورونــدي بغي شــباط/فرباير مجاعــة شــرق أفريقي

  .“العراقيل اليت تعترض العملية”مناقشة 
  

  األمنية التطورات  -باء   

 العلـــين العنـــف وعلـــى الـــرغم مـــن احنســـار حـــوادث .هشـــا األمـــين الوضـــع يـــزال ال  - ١٩
ال تـزال   الوقـت،  لبعض احلكومية والدفاع األمن وقوات املسلحة اجلماعات بني واالشتباكات

 القســري واالختفــاء والتعــذيب املعاملـة  وســوء التعســفية االعتقــاالت عـن  يوميــة ادعــاءات تـرد 
ــث واكتشــاف ــات البحــث   .اجلث ــومي  واســتمرت عملي ــق الي ــا الشــرطة   والتطوي  ــوم ــيت تق  ال

ــرق أو ــكرية الفـ ــتركة العسـ ــرطة  املشـ ــع الشـ ــاء يف مـ ــورا، أحيـ ــيما يف بومجبـ ــاغا وال سـ  موسـ
للواليـة   املضـادة  لالحتجاجـات  السـاخنة  مـن النقـاط   واسـع  نطـاق  علـى  تعتـرب  الـيت  ونياكابيغا،

إىل  العنـف  تركـز حـوادث   ٢٠١٥ عـام  يف األزمـة  من األوىل املرحلة شهدت حني ويف .الثالثة
وقـوع   عـن  منتظمـة  تقـارير  ٢٠١٦فقـد وردت طـوال عـام     وما حوهلـا،  العاصمة يف حد كبري
 مقاطعـات بـوروري،   يف احملليـة  السـاخنة  البـؤر  يف وخاصـة  البلد، من أخرى أجزاء يف حوادث

  .ورويغي وروتانا ورومنغي ونغوزي، ومويينغا وماكامبا، وكريوندو، وغيتيغا، وسيبيتوكي،

 الـيت تقـوم ـا ميليشـيا     األنشـطة  تقـارير عـن زيـادة    أنه كانت هنـاك  ذلك، من واألهم  - ٢٠
 مـن  منـاخ  وخلـق  األمـن  انعـدام  أجواء يف يسهم ما وهذا .احلاكم اإلمبونرياكور احلزب شباب
 املعاملـة،  وسـوء  اإلجرامـي،  والنشـاط  التخويف ممارسات عن منتظمة تقاريرووردت  .اخلوف

وتفيــد التقــارير بــأن  .احملافظــات مــن عــدد يف العســكرية شــبه والتــدريبات الليليــة والــدوريات
 وأجهـزة  الشـرطة  مـع  مشـتركة  عمليـات  يف روتـيين  بشكل اإلمبونرياكور تشارك أيضا ميليشيا

 وســوء واالختفــاء التعســفي االعتقــال حــاالت مــن العديــد ضــالعة يف أــا وذُكــر املخــابرات،
  .اجلنسي العنف حاالت وبعض والقتل املعاملة
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 الرئاسـي  تشـار سامل اغتيـال  جراء حماولة كذلك من األمين الوضع وقد تأكدت هشاشة  - ٢١
 أحـد  خالهلا نياميتوي جبراح وتويف اليت أصيبو تشرين الثاين/نوفمرب، ٢٨ نياميتوي يوم ويلي

 .نيونكـورو  إميانويـل  ،والتخطـيط  والبيئـة  امليـاه  اغتيل وزيـر  كانون الثاين/يناير، ١ ويف .حراسه
  .التحقيق قيد وال يزال احلادث

ــانون مشــروع باإلمجــاع الشــيوخ جملــس اعتمــد كــانون األول/ديســمرب،  ٢٨ ويف  - ٢٢  الق
 القـانون  علـى  بعـد  الدسـتورية  توافـق احملكمـة   ومل. الـوطين  الـدفاع  قـوات  وتنظيم املتعلق بإدارة
 علــى الــوطين الــدفاع قــوات باســم املتحــدث وعلّــق. الــرئيس بعــد عــن إصــداره كمــا مل يعلــن

 الـدفاع  إىل قـوات  الـوطين  الـدفاع  قـوات  تغـيري اسـم   (أ) اىل مـا يلـي:   مشـريا  القـانون،  مشروع
 املنــاطق باســم حاليــا املعروفــة احملليــة القيــادة هياكــل تنظــيم إعــادة (ب) و لبورونــدي، الــوطين

وقـد  . متعـددة  دوائـر  لبوروندي يف شكل قوات الدفاع الوطين تنظيم إعادة (ج) العسكرية، و
أعربـت   حيـث  جنـود االحتيـاط،   نظـام  إنشـاء  بسبب ما يتوخـاه مـن   النتقادات تعرض القانون

ميليشـيا   من خشـيتها مـن أن يـؤدي ذلـك إىل إضـفاء الطـابع القـانوين علـى اسـتخدام          املعارضة
ــدفاع الســابقني لقــوات اإلمبونرياكــور واملقــاتلني ــة عــن ال ــوطين التابعــة للمجلــس الدميقراطي  ال

  .حزبية كميليشيا الدميقراطية عن للدفاع

 وتعتـرب التقـارير  . البلـد  يف االسـتقرار  لتحقيـق  أساسيا عامال األمن قوات ويظل متاسك  - ٢٣
. كـبري  قلـق  مصـدر  السـابقني  البورونديـة  املسـلحة  أفـراد القـوات   استهداف اليت تشري إىل زيادة

 رفيعــي مســؤولني اســتهداف فــإن زيــادة اآلن، حــىت وعلــى الــرغم مــن احلفــاظ علــى التماســك
 أمنيـة  أو سياسـية  وقـوع أحـداث   عـن  فضـال  الـوطين،  الـدفاع  قوات ضباط مبن فيهم املستوى،

 مـن بينـهم   شخصـا،  عشـر  مثانيـة  وقـد مت اعتقـال   .متوقعة، تضع هذا التماسك علـى احملـك   غري
 ملـدة  بالسـجن  علـيهم  السـابقني وحكـم   البوروندية املسلحة من أفراد القوات األقل على مخسة
ــزعم عامــا ٣٠ ــامهم، يف ب ــاير، مبهامجــة  كــانون ٢٣ قي  موكــوين يف للجــيش معســكر الثاين/ين

 عصـابة  قبـل  مـن  سـرقة  حماولـة ” احلـادث بأنـه   احلكومـة  وقـد وصـف مسـؤولو   . موينغا مبقاطعة
شـن محلـة مـن     لتربير احلكومة من تلفيق ادعو بأن احلادث كان املعارضة قادة ولكن ،“منظمة
 جثـث  ثـالث  اكتشـاف  كمـا مت . شـديد  لتعـذيب  تعرضـوا  أـم  املدانني وذكر مثانية من. القمع

 اعتقلتــه صــف ضــابط ذلــك جثــة يف مبــا احلــادث، مــن قصــري وقــت بعــد القاعــدة مــن بــالقرب
  .الرأس مقطوعة جثته على وعثر احلادث، أثناء الشرطة

  
  اإلقليمي األمن مسائل    

بـالتقرير،   املشـمولة  وطـوال الفتـرة   .متـوترة  وروانـدا  بورونـدي  بـني  العالقـات  تزال ال  - ٢٤
 متـوز/  ٢٩ ويف .والتنقـل  التجـارة  علـى  قيـود وفـرض   منعزلـة،  حدوديـة  لوحظ وقـوع حـوادث  
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إن  قيـل و اـاورة،  البلـدان  إىل الغذائيـة  املنتجـات  مجيـع  تصـدير  وقف الوزراء جملس قرر يوليه،
ــى   ــك كــان ردا عل ــاج   ذل ــة اإلنت ــدم كفاي ــي ع ــررت آب/أغســطس، ٢٣ ويف .احملل ــة ق  اجلمعي

 بـني  املواطنني حركة وحرية التجارة على تؤثر املسائل اليت يف التحقيق أفريقيا لشرق التشريعية
 األفــراد يف كــثري مــن األحيــان باعتقــال  البورونديــة األمــن قــوات قامــتو .وروانــدا بورونــدي
  .األمر بالنسبة لترتانيا وكذلك رواندا والقادمني منها، إىل املسافرين

 بورونديـة،  مسـلحة  تتـورط فيهـا مجاعـات    أمنيـة  اإلبالغ عن وقـوع حـوادث  يستمر و  - ٢٥
 الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة يف كيفــو جنــوب إقلــيم يف املنــاطق بعــض تســتخدم أــا يــزعم

 التقريـر،  يغطيهـا  الـيت  الفتـرة  وخـالل  .بورونـدي  يف احلـدود  عـرب  عمليات لشن خلفية كقاعدة
ــت  ــا، ظل ــة غيهانغ ــة بلدي ــانزا، مبقاطع ــدي يف بوب ــى بورون ــع احلــدود عل ــة م ــو مجهوري  الكونغ

 الوطنيـــة البورونديــة والشــرطة   املســلحة  القــوات  بــني  متواصــلة  حلــوادث  موقعــا  الدميقراطيــة 
  .الوطنية التحرير قواتل التابعة امنزابامبي ميليشيا من أم يفترض وعناصر البوروندية

    
  اإلنسان حقوق حالة  - جيم  

وقــوع  عــن مــزاعم بــالتقرير املشــمولة الفتــرة حقــوق اإلنســان خــالل مفوضــية تلقــت  - ٢٦
 القتــل عمليــات ذلــك يف مبـا  اإلنســان وقامــت بتوثيقهــا، حلقـوق  خطــرية اوزاتوجتــ انتـهاكات 

 القســري  االختفــاء  وحــاالت ةالتعســفي  اتواالحتجــاز تواالعتقــاال  القضــاء نطــاق  خــارج
ــة، غــري احتجــاز تتعلــق بوجــود أمــاكن  وادعــاءات املعاملــة، وســوء والتعــذيب ــود قانوني  والقي
 يف حـدوث زيـادة   والحظت املفوضية .والتنقل والتعبري اجلمعيات تكوين حرية على املفروضة

يف الفتـرة املمتـدة    اتادعـاء  ٢١٠ مـن  أكثـر  حيـث ورد  القسـري  االختفـاء املتعلقة ب دعاءاتاال
ــن ــاير  إىل ٢٠١٦ تشــرين األول/أكتــوبر  م ــانون الثاين/ين ــع باملقارنــة ،٢٠١٧ ك  حالــة ٧٧ م

وأفــادت  .٢٠١٦ تشــرين األول/أكتــوبر ١٠إىل  الفتــرة مــن نيســان/أبريل يف املفوضــية وثقتــها
أن  كمـا أفـادت   األخـرية،  األربعـة  األشهر يف قد قتلوا شخصا ٣٠ عن يقل ال بأن ما املفوضية

 يف جثـة  ٢٢مـا ال يقـل عـن     حيـث عثـر علـى    املوتى، جثث اكتشاف يف اتصاعدي ااجتاههناك 
  .٢٠١٧ الثاين/يناير كانون

 يف ،املتجولـون واألطفـال   الباعـة  ذلـك  يف مبـا  النـاس،  من وال يزال جيري اعتقال مئات  - ٢٧
 واملشـاركة  الـداخلي،  الدولة أمن تقويضلالشتباه يف ضلوعهم يف  معظمهم ويعتقل .شهر كل
ــك املســلح، الســطو يف ــق ألغــراض” وذل  احملافظــات إىل يســافرون ألــم ببســاطة أو “التحقي

 يتصـرفون  ن أفـراد ميليشـيا اإلمبونرياكـور   وتفيد التقارير بـأ  .منها ااورة أو الدول أو األخرى
 إلقــاء القــبض خــالل مــن ذلــك يف مبــا القــوانني، إنفــاذ عناصــربوصــفهم مــن  متزايــد حنــو علــى
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ــاس مشــروعة غــري بصــورة ــام أو الشــرطة إىل وتســليمهم علــى الن ــات القي  مــع مشــتركة بعملي
 لنقـل  اسـتراتيجية  وضـع  إىل التقـارير  كمـا تشـري   .ومـع الشـرطة أحيانـا أخـرى     احمللية السلطات
ممـا ينطـوي    الزمن، من قصرية فترة خالل مرات لعدة أحياناو أخرى، إىل مقاطعة من املعتقلني

  .القسري االختفاء على احتمال خطر

 مـن  معينـة  فئـات  عن بالعفو مرسوما الرئيس وقع ،٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٢٣ ويف  - ٢٨
العــدل،  منـه، علـى حـد قـول وزارة     سيسـتفيد الـذي   املرسـوم،  هـذا  وسـيؤدي تنفيـذ   .املعـتقلني 

وحـىت   .بورونـدي  يف السـجون  اكتظـاظ  مـن  التخفيف إىل اإلسهام يف معتقل، ٢ ٥٠٠ حوايل
  بلــغ جممــوع الســجناء الــذين مت إطــالق ســراحهم عمــال باملرســوم        ،٢٠١٧ شــباط/فرباير ٨

أعضــاء  مــن األقــل علــى عضــوا ٥٨مشــل  ويقــال إن العفــو .طفــال ٢٥ بينــهم ســجينا، ١ ٠٣٣
 ومت اســتبعاد بعــض .مل يفــرج عنــهم مجــيعهم والدميقراطيــة ولكــن التضــامن أجــل مــن احلركــة

ــداخلي األمــن كتقــويض الرئاســي، العفــو اجلــرائم مــن  املــربر اجلــرائم هــذه أصــبحت وقــد .ال
  .املعارضة وحماكمتهم ومعاقبتهم أحزاب أعضاء العتقال الرئيسي

وكذلك مـن يفتـرض أـم     املعارضة، السياسية اباألحز ن أعضاءأ وتشري التقارير إىل  - ٢٩
ــون ال مــن املعارضــني، ــة وســوء واالحتجــاز التعســفية لالعتقــاالت ضــحايا يقعــون يزال  املعامل

 مـن  ٣٥ عـن  يقل ال ما على القبض ألقي ،٢٠١٧ الثاين/يناير كانون ويف .القسري واالختفاء
 مـن قـوات   وواحـد  رواسـا، /الـوطين  التحريـر  من جبهة ٢٦( السياسية املعارضة أحزاب أعضاء
 وأربعـة  زيغامبيبانغـا،  - والتنمية السالم أجل من وواحد من االحتاد ما،يالوطين/نزابامب التحرير

 علـى  ١٠وتعـرض   ،)التضـامن والتنميـة   أجـل  مـن  مـن احلركـة   وثالثـة  الوطين، التقدم من احتاد
 البورونديــة املســلحة القــوات جنــود وكــان .التعــذيب أو املعاملــة ســوء منــهم لضــروب األقــل

 مـن  العديـد  حيـث تعـرض   الوطين، األمن قوات جانب من متزايد بشكل يستهدفون السابقون
 اهلجــوم أعقــاب يف ســيما ال املعاملــة، وســوء والتعــذيب القســري الختفــاءلالعتقــال وا األفــراد
  .موكوين على املزعوم

يســتفيدون مــن  اإلنســان حقــوق الــذين يــدعى ارتكــام النتــهاكات وال يــزال اجلنــاة  - ٣٠
 حقـوق  انتـهاكات  يف للتحقيـق  جـدا  ضـئيل  جهـد  سـوى  بـذل ي ملو العقاب، من التام اإلفالت
  .اإلمبونرياكور أو ميليشيا الدولة عناصر ترتكبها اليت اإلنسان

ــتمكن مل حــني ويف  - ٣١ ــق حقــوق اإلنســان مــن  مفوضــية ت  اجلنســي العنــف حــاالت توثي
 اسـتمرار  إىل األول املقـام  يف يعـزى  قـد  ذلـك  فـإن  بـالتقرير،  ةاملشـمول  الفتـرة  خـالل  واجلنساين

 اجلنسـي  بـالعنف  املرتبطـة  والوصـمة  القضـائي،  والنظام السلطات يف الثقة وعدم اخلوف، مناخ
 وتشـري املعلومـات   .اخلـدمات  علـى  واحلصـول  اإلبالغ من الناجني متنع اليتو عموما واجلنساين
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 يتعرضـن  والفتيـات  النسـاء  أن إىل البورونـديني  الالجـئني  عـن  نقـال  مفتوحة مصادر من الواردة
  .البلد فرارهن من أثناء واجلنساين اجلنسي للعنف

 وأعضــاء والصــحفيني واحملــامني اإلنســان حقــوق عــن املــدافعني مــن كــبري وجلــأ عــدد  - ٣٢
ــدين اتمــع منظمــات ــد، ويواجــه   امل ــن البل ــرار م ــك  إىل الف ــذين الأولئ ــون ال ــون يف يزال  يعمل
 خــالل بورونــدي يف اإلعــالم طوســائ وحريــة التعــبري حريــة وظلــت .كــبرية خمــاطر بورونــدي

الرقابــة علــى  الــيت تضــطلع ــا منظمــات  وال تــزال األنشــطة .بــالتقرير مقيــدة املشــمولة الفتــرة
يف للمـذيعني   البورونديـة  والرابطـة  بورونـدي  يف الصـحافة  كمرصد البوروندية اإلعالم وسائط

تشـرين   ٢٤ يف البورونـديني  الصـحفيني  منظمـة نشـاط  بينما علقت احلكومـة   الشلل، حالة من
    .٢٠١٦ األول/أكتوبر

ــائط يف العـــاملون الصـــحفيون وال يـــزال  - ٣٣ ــتقلة اخلاصـــة اإلعـــالم وسـ  يتعرضـــون واملسـ
 ويف .القســري االختفــاء أو االحتجـاز أو  التعســفي االعتقــالعمليـات  مــن خــالل  للمضـايقات 

 التواصـــل اخلاصـــة، فقـــد أصـــبحت وســـائط اإلعـــالم وســـائط علـــى املفروضـــة القيـــود ضـــوء
 مـن  كـثري  ومنصة لتبادل املعلومات الـيت مل يـتم التحقـق منـها يف     بديل مصدر مبثابة االجتماعي

ــان ــة عــن أحــداث  األحي ــهاكات أمني ــوقحل وانت ــا ســاهم  اإلنســان، ق ــداول يف مم ــات ت  التكهن
  .والشائعات

ــات   - ٣٤ ــزال منظمــ ــع وال تــ ــدين اتمــ ــة املــ ــع عرضــ ــي . للقمــ ــرين األول/  ١٩ففــ تشــ
 منظمـات  سـجل  مـن  منظمـات  مخـس  بإزالـة  وزاريـاً  أمـراً  الداخليـة  وزيـر  وقع ،٢٠١٦ أكتوبر
 ومنتـدى التوعيـة والتنميـة،    املـدين،  اتمـع  تعزيز املنظمات: منتدى هذه ومشلت. املدين اتمع

 واألشــخاص اإلنســان حقــوق محايـة  ورابطــة التعــذيب، إلغــاء علـى  للعمــل املســيحية واجلماعـة 
 الداخليـة  وزيـر  أصـدر  تشرين األول/أكتوبر، ٢٤ ويف. للتحقيقات املواطنني احملتجزين وشبكة

 املـدين  اتمـع  ائـتالف  وهـي  حمـددة،  غـري  لفتـرة  أخـرى  منظمات نشاط مخس بتعليق ثانياً أمراً
 البورونــدي واالحتــاد الدوليــة، اجلنائيــة للمحكمــة البورونــدي والتحــالف االنتخابــات، ملراقبــة

 يف التعـذيب  ضـحايا  إنقـاذ  إيتيكـا، ومنظمـة   اإلنسـان  حلقـوق  البورونديـة  والرابطـة  للصحفيني،
ــدي ــمرب  ٢١ ويف. بورونـ ــانون األول/ديسـ ــرض مت ،٢٠١٦ كـ ــر فـ ــة   حظـ ــى الرابطـ ــم علـ دائـ

 اإلنسـان  حلقـوق  املنظمات غري احلكوميـة  أقدم من تعد البوروندية حلقوق اإلنسان إيتيكا، اليت
  .باالحترام متتعها بوروندي وأكثرها يف

 اعتمــدت ، عنـدما ٢٠١٦ كـانون األول/ديسـمرب   ٢٣بتــاريخ  إضـافية  ومت فـرض قيـود    - ٣٥
 يف مقرهـا  يقـع  الـيت  املـدين  اتمع من منظمات تتطلب تشريعات الوطنية يف بوروندي اجلمعية
 املصـرف املركـزي   يف التشـغيلية ميزانيتـها   مـن  الثلـث  نسبة إيداع اخلارج من املمولة أو اخلارج
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 البورونــدي، بالفرنــك) األجانــب ذلــك يف مبــا( موظفيهــا وتســديد مرتبــات مجيــع لبورونــدي،
 القـانون  الشـيوخ  جملـس  وقـد اعتمـد   .احمللـيني  املـوظفني  اسـتخدام  يف العرقيـة  احلصـص  واحترام

  .٢٠١٧ الثاين/يناير كانون الدولة يف رئيس هصدرأو
  

األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان واآلليـات الدوليـة األخـرى حلقـوق         التعاون مع مفوضـية      

  اإلنسان واحملكمة اجلنائية الدولية

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، علقت احلكومة تعاوا مع جمموعة من آليـات حقـوق     - ٣٦
مناهضة التعذيب إىل عقد جلسة استعراضـية اسـتثنائية بشـأن بورونـدي      اإلنسان. ودعت جلنة

لجنـة بوفـد بورونـدي يرأسـه     المتوز/يوليه. وكان من املقرر أن جيتمع أعضـاء   ٢٩ و ٢٨ي يوم
وزير العدل، ملناقشة اخلطوات املتخـذة للتحقيـق فيمـا يرتكـب مـن عمليـات إعـدام بـإجراءات         

، وتعـذيب وسـوء معاملـة يف حـق أعضـاء املعارضـة والصـحفيني        ةتعسـفي  اتموجزة، واحتجاز
نسان، مبا يف ذلك اهلجوم الذي تعـرض لـه رئـيس الرابطـة البورونديـة      واملدافعني عن حقوق اإل

وقتـل   ٢٠١٥كالفيـه مبونيمبـا يف آب/أغسـطس     - حلمايـة حقـوق اإلنسـان واحملتجـزين، بـيري     
مســـبوقة،  ويف خطـــوة غـــري ،متوز/يوليـــه ٢٩. لكـــن يف ٢٠١٥ابنــه يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  

متوز/يوليــه  ٢٩يف مــذكرة شــفوية مؤرخــة انســحب وفــد احلكومــة البورونديــة مــن اجللســة. و 
موجهة إىل املفوضية، أشارت احلكومة إىل أن أعمال اجللسة تستند إىل تقـارير مل تطّلـع عليهـا    

لجنــة عــن أســفها  الللــرد. وردا علــى ذلــك، أعربــت   مهلــة إضــافيةاحلكومــة مســبقا، وطلبــت 
كــدت أــا تقيــدت    متوز/يوليــه، وأ  ٢٩ خــالل جلســة احلــوار املعقــودة يف    لغيــاب احلكومــة  

  باإلجراءات املقررة.

، املضـطلع ـا   ستقل بشأن بورونديامللتحقيق اأيلول/سبتمرب، أصدرت بعثة  ٢٠ويف   - ٣٧
تقريرهـا النـهائي الـذي أشـارت فيـه إىل وجـود        ،٢٤/١-عمال بقرار جملس حقوق اإلنسـان دإ 

رها قـد تصـل إىل   منط منهجي من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، حددت بعضها باعتبا
حــد جــرائم ضــد اإلنســانية، ارتكبــها يف املقــام األول عمــالء الدولــة واجلهــات املرتبطــة ــم.     
وأشار التقرير أيضا إىل ادعاءات تفيد ارتكـاب املعارضـة املسـلحة جتـاوزات حلقـوق اإلنسـان،       

وهجمـات بالقنابـل اليدويـة،     تسـتهدف شخصـيات حمـددة   مبا يف ذلك حاالت قتل واغتياالت 
تســببت يف وقــوع إصــابات يف صــفوف الســكان. ووصــفت الســلطات البورونديــة التقريــر        

ــه  ــر سياســي ”بأن ــه  “تقري ــل باألكاذيــب ”وأن ــوطين   “حاف ــل، أصــدر حــزب الــس ال . وباملث
قراطيــــة احلــــاكم بيانــــا صــــحفيا يف قــــوات الــــدفاع عــــن الدمي -للــــدفاع عــــن الدميقراطيــــة 

يــتم التحقــق   مل”نتــائج التقريــر بوصــفها نتــائج    عــن رفضــه  فيــه أعــرب أيلول/ســبتمرب  ٢٢
، وطلــب إىل األمــم املتحــدة أن تعتــرب التقريــر بــاطال، مــع  “متحيــزة بشــكل خطــري”و  “منــها
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. ونظمــت احتجاجــات “متســك احلــزب مببــادئ حقــوق اإلنســان ”التأكيــد مــن جديــد علــى  
ــة ل ــر امناهضـ ــني   لتقريـــر يف الفنشـ ــرة مـــا بـ ــا أيلول/ســـبتمرب ٣٠و  ٢٢تـ يف بلديـــة ، معظمهـ

بوجومبورا، ولكن أيضا يف العديد من املقاطعات األخرى، مبـا يف ذلـك أمـام مكتـب مفوضـية      
  حقوق اإلنسان.

 الـذي أنشــأ فيــه  ٣٣/٢٤ه أيلول/سـبتمرب، اختــذ جملــس حقـوق اإلنســان قــرار   ٣٠ويف   - ٣٨
تشـرين   ٣جلنة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف بوروندي. ويف بيـان صـحفي مـؤرخ    

. “غـري قابـل للتطبيـق يف بورونـدي    ”ألول/أكتوبر، أعلنـت احلكومـة رفضـها القـرار باعتبـاره      ا
حقيـق املسـتقل بشـأن    التتشرين األول/أكتوبر، أعلنـت احلكومـة اخلـرباَء الثالثـةَ لبعثـة       ١٠ويف 

  بوروندي أشخاصا غري مرغوب فيهم يف بوروندي.  

قف مجيع أوجه التعاون والتآزر مـع  تشرين األول/أكتوبر، أعلنت احلكومة و ١١ويف   - ٣٩
التحقيـق   بعثـة  يف إعـداد تقريـر   “تواطئه”مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف بوروندي بسبب 

  .املستقل بشأن بوروندي

مــني العــام بانســحاا   تشــرين األول/أكتــوبر، أخطــرت احلكومــة رمسيــا األ     ٢٧ويف   - ٤٠
  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.    من

تشــرين الثــاين/نوفمرب، قــدم مكتــب املــدعي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة   ١٤ويف   - ٤١
التقريـر أن التحقيقـات األوليـة     وأكـد تقريره السنوي عن أنشطته يف جمال التحقيقـات األوليـة.   

قـد تشـمل أيضـا    ” ستتواصل على الرغم من انسحاب بوروندي من نظـام رومـا األساسـي، و   
ترتكب، يف إطار نفـس الوضـع، يف بورونـدي إىل أن يصـبح االنسـحاب      أي جرائم أخرى قد 

  .٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٦يف  “نافذا

ــر حقــوق اإلنســان    ٢٣ويف   - ٤٢ ــن وزي ــاين/نوفمرب، أعل ــة   تشــرين الث والشــؤون االجتماعي
رفض احلكومة التعاون مع جلنة التحقيق اليت أنشأها جملس حقـوق اإلنسـان، عمـال     واجلنسانية

ــيس جملــس حقــوق اإلنســان.     ٣٣/٢٤قــراره ب ــة مــن جانــب رئ ، عقــب تعــيني األعضــاء الثالث
تشــرين الثــاين/نوفمرب، اســتؤنفت االحتجاجــات الســلمية الــيت ترعاهــا احلكومــة ضــد    ٢٦ يفو

  يف مجيع أحناء البلد. جلنة التحقيق

لجنة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز العنصـري،      ال/نوفمرب، أعربت تشرين الثاين ٢٨ويف   - ٤٣
وهي تتصرف مبوجـب إجرائهـا اخلـاص باإلنـذار املبكـر والعمـل العاجـل، عـن بـالغ القلـق إزاء           

 وإزاء التقارير اليت تفيد قيام ميليشيات مسـلحة بترويـع السـكان، وقيـام     ،حالة حقوق اإلنسان
الثــاين/نوفمرب بإصــدار اســتبيان يطلــب مــن مجيــع مــوظفي    تشــرين ٨وزارة اخلدمــة املدنيــة يف 



S/2017/165

 

14/24 17-02688 

 

اخلدمة العامة حتديد انتمائهم اإلثين، وتواتر جلـوء املسـؤولني احلكـوميني إىل اسـتخدام خطـاب      
ــذين يلتمســون اللجــوء يف       ــديني ال ــين، وأعــداد البورون ــى العنــف اإلث ــة والتحــريض عل الكراهي

ــة     ــت اللجن ــدان اــاورة. وحث ــى احلالبل ــةَ عل ــوق     كوم ــة يف جمــال حق ــا الدولي ــد بالتزاما التقي
ــة        ــوترات اإلثني ــؤدي إىل تفــاقم الت ــأي عمــل مــن شــأنه أن ي ــام ب ــاع عــن القي اإلنســان، واالمتن

  البلد.  يف
  

  التحريض على الكراهية والعنف    

ــارات التحريضــية         - ٤٤ ــة تســتخدم العب ــة األزم ــذ بداي ــت الشخصــيات السياســية من ــا فتئ م
ــة   ــحونة بالكراهيــ ــات    املشــ ــاعي، ويف البيانــ ــل االجتمــ ــائط التواصــ ــرب وســ ــا وعــ يف خطاباــ

البلد ضد ما يسمى باخلونة واملدبرين الـذين يـدعى    “محاية”الصحافة، داعية السكان إىل  ويف
أم يسعون إىل زعزعة استقرار بوروندي. وقد تضمن هـذا اخلطـاب التحـريض علـى العنـف،      

ـاورة بـالتورط        وكذلك على شن اهلجمات ضد املعارضة واـام البلـدان اتمـع املـدين، مـع ا
رومـونج   ، وخالل احتجاجات نظمـت يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦يال. ويف يف حماوالت االغت

بوروندي، أشار إيفاريست نداييشـيمي، األمـني    يفضد تعيني األعضاء الثالثة يف جلنة التحقيق 
ــة     ــدفاع عــن الدميقراطي ــوطين لل ــس ال ــام للمجل ــن الدميقراطيــة، إىل أن     - الع ــدفاع ع ــوات ال ق

مع كل من حياول زعزعة النظام. ووصـف   “للتعامل جبدية”الشعب البوروندي برمته مستعد 
، وامهم مبحاولة زعزعة اسـتقرار البلـد   “خونة”البورونديني الذين يقيمون خارج البلد بأم 

عادية للمعارضـة، وأناشـيد   مبساعدة من قوى أجنبية. ورددت عناصر اإلمبونرياكور شعارات م
قــوات الــدفاع عــن الدميقراطيــة. ودعــا  - انتصــارية للمجلــس الــوطين للــدفاع عــن الدميقراطيــة

  بعض أعضاء املعارضة بدورهم علنا إىل استخدام القوة لإلطاحة بالنظام.

ومل تتمكن األمم املتحدة مـن رصـد اسـتخدام خطـاب الكراهيـة والتحـريض يف مجيـع          - ٤٥
بسبب تقييد عمليات مفوضية حقـوق اإلنسـان وحمدوديـة القـدرات املتاحـة ملكتـب        أحناء البلد

ستشــار اخلــاص، فتعــذر بالتــايل تقــدمي صــورة كاملــة عــن نطــاق خطــاب الكراهيــة يف البلــد،  امل
  وضع فرادى البيانات يف سياقها اخلاص.  أو
  

  التطورات االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية  - دال  

مة السياسية أثر سليب على احلالة االجتماعية واالقتصـادية واإلنسـانية يف   لقد كان لألز  - ٤٦
بوروندي. وتبني املؤشـرات الرئيسـية لالقتصـاد الكلـي اخنفاضـا يف منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل،          
وخسائر كبرية يف االحتياطيات من العمالت األجنبية، وتراجعا حادا يف االسـتثمارات العامـة.   
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. أمـا معـدالت البطالـة فتشـهد     ٢٠١٦يف املائـة يف عـام    ٥٠م بنسبة تزيـد علـى   وزاد الدين العا
  ارتفاعا حادا، ال سيما يف صفوف الشباب.

ــة       - ٤٧ ــة للســـنة املاليـ ــتنادا إىل ميزانيـــة احلكومـ ــى األمـــن،   ٢٠١٦واسـ ، زاد اإلنفـــاق علـ
. لزراعـة والقطاعات االجتماعيـة مثـل الصـحة والتعلـيم     ل االعتمادات املخصصةاخنفضت  بينما
، تقلصــت ٢٠١٦األدويــة األساســية. ويف عــام     القطــاع الصــحي، مثــة نقــص مــزمن يف    ويف

يف  ٧٢ يف املائـة و  ٥٤ يف املائة و ٣٠ميزانيات التعليم والصحة واملياه/الصرف الصحي بنسبة 
على التـوايل. وقامـت احلكومـة بتوسـيع نطـاق عمليـة حتصـيل اإليـرادات الوطنيـة واحملليـة            املائة

لــها، بوســائل منــها فــرض ضــرائب ورســوم حمليــة وتطبيــق سياســة الالمركزيــة يف دفــع     وتعجي
  األجور للمدرسني حبيث أصبحت تصرف على املستوى احمللي.

ــام   - ٤٨ ــن    ٢٠١٦ويف عـ ــانية مـ ــاعدة اإلنسـ ــاجني إىل املسـ ــخاص احملتـ ــدد األشـ ــع عـ ، ارتفـ
يف املائـة مـن    ٢٦بة ماليني شخص (أو ما يعادل نسـ  ٣مليون شخص إىل ما ال يقل عن  ١,١

حيث تشكل النساء واألطفال والشباب الفئة األكثر تضررا، وخاصة منـهم   ؛جمموع السكان)
مليـون إىل   ١,١، حيـث زاد مـن   لحمايـة ل عدد السـكان احملتـاجني   تضاعف تقريبااملشردون. و

علــى ســيادة القــانون   أثــر ألزمــة االجتماعيــة والسياســية   ل كــانمليــون شــخص. وقــد    ١,٨
وإمكانيــة الوصــول إىل خــدمات الــدعم األساســية، ممــا يعــرض الفئــات األشــد ضــعفا ملخــاطر    

  متعددة يف جمال احلماية، مبا يف ذلك العنف اجلنساين واالنتهاكات والتجاوزات األخرى.  

  مــن -وزاد عــدد األشــخاص الــذين يعــانون مــن انعــدام األمــن الغــذائي أربــع مــرات      - ٤٩
بسبب ارتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة األساسـية،       -ماليني شخص  ٣شخص إىل  ٧٣٠ ٠٠٠

، وانتشـار الفقـر املـزمن، وضـعف     ٢٠١٦ونقص األمطار املومسية خالل املوسم الزراعـي لعـام   
ــام         ــا يف ع ــديني املصــابني باملالري ــغ عــدد البورون ــة، بل ــا ملنظمــة الصــحة العاملي احملاصــيل. ووفق

تـويف منـهم    يف املائـة مـن جممـوع السـكان)،     ٧٣ص (أي نسـبة  ماليـني شـخ   ٨,٢حنو  ٢٠١٦
شـخص، يف حـني يبلـغ     ١٧٠ ٠٠٠شخصا. ويقدر عدد املشردين داخليـا مبـا عـدده     ٣ ٨٢٦

  عــــدد العائــــدين مــــن تلقــــاء نفســــهم حــــىت اآلن يف بعــــض املقاطعــــات املســــتهدفة حــــوايل  
اورة يف الفتـرة  شخص. وتضاعف املعدل الشهري لوصول الالجـئني يف البلـدان اـ    ٣٧ ٠٠٠

مقارنــة باألشــهر الســابقة، وتأكــد هــذا   ٢٠١٦مــن آب/أغســطس إىل تشــرين األول/أكتــوبر  
، بلــغ ٢٠١٧مطلــع شــباط/فرباير  حــىت. و٢٠١٧االجتــاه املتزايــد يف األســابيع األوىل مــن عــام 

ــديني   ــد  عــدد البورون ــروا مــن البل ــذي ف ــذ نيســان/أبريل   ال  ٣٨٧ ٠٠٠مــا جمموعــه   ٢٠١٥من
  .  بوروندي
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، مليـون دوالر  ٦٢,٣تـوفري  ل ٢٠١٦املوجـه عـام    لبوروندي، النداء اإلنساين استفادو  - ٥٠
يف املائـة حبلـول    ٩٩من طفرة متـأخرة يف التمويـل، حيـث بلغـت نسـبة تغطيـة املبلـغ املطلـوب         

اية العام. غري أن جهود تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية يف الوقـت املناسـب تعثـرت بسـبب النـهج        
ي تتبعه احلكومة يف إصدار التأشـريات ملـوظفي املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة،       التقييدي الذ

البعثـات امليدانيـة    الرئيسـية إضافة إىل الشـرط الـذي يقضـي بـأن تصـاحب الـوزارات احلكوميـة        
واملـتعني صـرفها    اليومية واحتجاز أمـوال اجلهـات املاحنـة املخصصـة للمنظمـات غـري احلكوميـة       

  .  لبورونديعرب املصرف املركزي ا
    

  أنشطة بناء السالم    

واصلت جلنة بناء السالم عملها للمسـاعدة يف منـع تفـاقم األزمـة واسـتعادة الثقـة بـني          - ٥١
حكومــة بورونــدي وشــركائها الــدوليني الرئيســيني. ويف هــذا الصــدد، أجــرى رئــيس تشــكيلة  

ــة للّ  ــدي التابع ــاتية  بورون ــة مناقشــات سياس ــية يف      جن ــة السياس ــر االقتصــادي لألزم بشــأن األث
بوروندي. وتضمنت هذه التفـاعالت مناقشـات مـع السـلطات احلكوميـة املسـؤولة عـن املاليـة         
واالقتصاد، وعقد إحاطات إعالمية مع مسؤولني من البنـك الـدويل، وصـندوق النقـد الـدويل،      

  وفريق األمم املتحدة القطري، والقطاع اخلاص يف بوروندي.

وعقب هذه املناقشات، قام رئيس التشكيلة، باالشتراك مع املنسق املقيم التـابع لألمـم     - ٥٢
املتحــدة، بتنظــيم مشــاورات مــع شــركاء بورونــدي املتعــددي األطــراف، وهــم البنــك الــدويل، 
ومصــرف التنميــة األفريقــي، واالحتــاد األورويب، وصــندوق النقــد الــدويل، ومنظومــة األمــم         

تشرين الثاين/نوفمرب. وكان الغرض من هـذه املشـاورات    ٨ و ٧ف يف املتحدة، وذلك يف جني
على مستوى االقتصاد الكلي؛ وتبـادل املعلومـات بشـأن اسـتجابام      الشركاءمقارنة تقييمات 

االقتصادية الراهنـة؛ واستكشـاف سـبل التغلـب عليهـا وحتديـد أوجـه         - للتحديات االجتماعية
التــآزر املمكنــة. وقــد اتفقــت جلنــة بنــاء الســالم مــع احلكومــة علــى مواصــلة هــذا التعــاون مــع    

    .٢٠١٧الشركاء املتعددي األطراف يف عام 

 ستشـار اخلـاص مـن أجـل متكينـه     املوأتاح صندوق بناء السالم املـوارد الالزمـة ملكتـب      - ٥٣
تيسـري  لمجاعة شرق أفريقيا املعـين   اجلهود اليت تقوم ا دعممن دعم جهود احلوار، مبا يف ذلك 

احلــوار بــني األطــراف البورونديــة. وواصــل أيضــا تــوفري التمويــل املباشــر إىل االحتــاد األفريقــي   
ــا لنشــر   ــاد األفريقــي،       ١٠٠مــن أصــل   ٣٢دعم ــراقيب حقــوق اإلنســان التــابعني لالحت مــن م

حقـوق اإلنسـان يف بوجومبـورا ويف منـاطق أخـرى مـن البلـد.         حالـة رصـد وتوثيـق    باملكلفنيو
وكانت هذه أول مرة يقدم فيها مثل هذا التمويـل املباشـر إىل االحتـاد األفريقـي. وقـد مت ذلـك       
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بالتنسيق مع املفوضـية األوروبيـة، الـيت تقـدم متـويال مسـتمرا ملـراقيب حقـوق اإلنسـان. وواصـل           
أيضــا تشــجيع احلــوار والنــهوض بقــدرات حــل الرتاعــات علــى الصــعيد    صــندوق بنــاء الســالم

مـن النسـاء الوسـيطات معاجلـة الرتاعـات       ٥٠٠احمللي. وواصلت شـبكة مكونـة مـن أكثـر مـن      
احمللية حيث اجتمعت يف إطارها نساء مـن خمتلـف االنتمـاءات السياسـية؛ وجيـري تـوفري فـرص        

اطق احلضــرية مــن أجــل حتســني التماســك  لشــباب املنــحمــددة األهــداف اجتماعيــة واقتصــادية 
  االجتماعي واألمن اتمعي.

    
  اخلاص   ستشاراملواألنشطة اليت اضطلع ا  )٢٠١٦( ٢٣٠٣تنفيذ القرار   -  ثالثا  

ــرار   ٣٠يف   - ٥٤   ، قـــام حنـــو)٢٠١٦( ٢٣٠٣متوز/يوليـــه، أي يف اليـــوم التـــايل الختـــاذ القـ
قـوات الـدفاع عـن     -الـس الـوطين للـدفاع عـن الدميقراطيـة       أعضـاء شخص، منهم  ١ ٠٠٠

الدميقراطية وأحزاب حليفة، باالحتجاج على اختاذ القرار أمام السـفارتني الفرنسـية والروانديـة    
ألمـم  تـابع ل ن علـى إعـادة النظـر يف قـراره نشـر عنصـر شـرطة        يف بومجبورا، وحثوا جملـس األمـ  

آب/أغسـطس، أصـدرت احلكومـة بيانـا ذكـرت فيـه أـا كانـت          ٢. ويف بوروندياملتحدة يف 
ــد وافقـــت يف الســـابق علـــى نشـــر عـــدد يتـــراوح بـــني        مـــن ضـــباط الشـــرطة    ٥٠و  ٢٠قـ

املسـلحني، إال أن الوضــع احلـايل مل يعــد يـربر هــذا النشـر، الــذي قالـت إنــه سـيكون أجنــع        غـري 
بيـان صـحفي    يف رواندا، حيث جيري جتنيـد وتـدريب أفـراد املعارضـة املسـلحة. ويف     أُجري  لو

قــوات  -حــزب الــس الــوطين للــدفاع عــن الدميقراطيــة   انتقــدآب/أغســطس،  ١٥ صــادر يف
ــة احلــ    ــن الدميقراطي ــدفاع ع ــدورهاكم ال ــم املتحــدة يف       ب ــن نشــر شــرطة األم ــس األم ــرار جمل ق

  بوروندي بوصفه انتهاكا لسيادة البلد.

آب/أغسطس، تلقيت رسالة من وزيـر العالقـات اخلارجيـة والتعـاون الـدويل       ١٨ويف   - ٥٥
. )٢٠١٦( ٢٣٠٣البوروندي، أالن إميي نياميتوي، يكرر فيهـا تأكيـد رفـض حكومتـه القـرار      

ادعـاء مفـاده أن جملـس األمـن مل يلـتمس موافقـة احلكومـة علـى نشـر عنصـر            أشار الوزير إىلو
أنـه مل تعـد هنـاك     موضـحا شرطة تابع لألمم املتحدة وأن هناك تغـريا إجيابيـا يف احلالـة الراهنـة،     

مـن   ٢٠٠املستمر باحلوار، ودعمها لنشـر  حاجة إىل وجود أجنيب. وأكد أيضا التزام احلكومة 
مراقيب حقوق اإلنسان واخلرباء العسكريني التابعني لالحتاد األفريقـي، وضـرورة احلصـول علـى     

ــب      ــز إضــايف ملكت ــل إجــراء أي تعزي ــة قب ــوم نفســه،   املموافقــة احلكوم ستشــار اخلــاص. ويف الي
ــا        ــرارا كالمهـ ــيوخ قـ ــس الشـ ــدر جملـ ــا وأصـ ــة بيانـ ــة الوطنيـ ــدرت اجلمعيـ ــرار   أصـ ــرفض القـ يـ

٢٠١٦( ٢٣٠٣( خذ دون موافقـة  على أساس أن قرار نشر ضباط الشرطة يف بوروندي قد ات
  احلكومة.  
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تيجـة رفضـه املسـتمر مـن جانـب      ن )٢٠١٦( ٢٣٠٣واستحال حىت اآلن تنفيذ القـرار    - ٥٦
تشرين األول/أكتوبر، أصدر جملس األمن بيانا صحفيا يطلب فيه إيلّ إيفـاد   ١٤احلكومة. ويف 

ــرار      ٢٣٠٣مستشـــاري اخلـــاص للتنســـيق مـــع حكومـــة بورونـــدي بشـــأن طرائـــق تنفيـــذ القـ
  وفقا ملمارسات األمم املتحدة. ١٤ و ١٣ و ٨ق بفقراته ، وخباصة فيما يتعل)٢٠١٦(

وخــالل زيارتــه إىل البلــد، حــث مستشــاري اخلــاص احلكومــة علــى اســتئناف التعــاون   - ٥٧
الكامل مع مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان. ودعـا أيضـا احلكومـة إىل االلتـزام بتـدابري         

 وضع حد لألزمة السياسـية الراهنـة مـن خـالل     بناء الثقة، وال سيما االلتزام القاطع بالسعي إىل
يسـتخدموا العنـف    ج عـن السـجناء السياسـيني الـذين مل    واإلفـرا  ،حوار يشمل مجيـع األطـراف  

وااللتــزام الثابــت بعــدم  ،وفــتح احليــز السياســي أمــام املعارضــة واتمــع املــدين ،ومل يــدعوا إليــه
  أروشا.    تنتهك اتفاق الدستور من شأا أنإدخال تغيريات غري توافقية على 

ــدي، قــدم مستشــاري      - ٥٨ ــه مــن بورون ــدى عودت اخلــاص إحاطــة إىل جملــس األمــن يف   ول
ــه، مؤكــدا    ٨ ــائج زيارت ــاين/نوفمرب عــن نت ــة    تشــرين الث ــني احلكوم ــد ب احلاجــة إىل اتفــاق جدي

واتمــع الــدويل، مــع اخنــراط اجلــانبني يف جهــد بنــاء مــن أجــل تعزيــز الســالم واالســتقرار، يف   
احترام كامل لسيادة بوروندي. وأبلغ أيضا الس بأن حماوريـه كـانوا قـد أبـدوا انفتاحـا علـى       

لم الحقـا أن احلكومـة   من ضباط الشرطة غري املسلحني. بيد أنه ع ٥٠فكرة نشر ما يصل إىل 
املتحـدة، كيفمـا    ار وقـررت رفـض أي نشـر لشـرطة األمـم     مل تعد مسـتعدة للنظـر يف هـذا اخليـ    

  كان شكله.

 سـيما  الغـري منفّـذة،    )٢٠١٦( ٢٣٠٣ونتيجة لذلك، تظل العناصر الرئيسـية للقـرار     - ٥٩
 ،ودعـم احلـوار بـني األطـراف البورونديـة      ،زيادة القـدرة علـى رصـد حقـوق اإلنسـان يف البلـد      

وإنشـاء عنصـر شـرطة تـابع لألمـم       ،اصواإلسراع بنفيذ إجراءات تعزيـز مكتـب املستشـار اخلـ    
  املتحدة يف بوروندي وضمان نشره التدرجيي.  

  
  رصد حالة حقوق اإلنسان  - ألف  

حكومـةَ بورونـدي علـى     )٢٠١٦( ٢٣٠٣مـن قـراره    ٤حث جملس األمن يف الفقـرة    - ٦٠
قـوم، جنبـا   يأن  إىل األمـني العـام  مواصلة التعاون الكامل مع مفوضية حقوق اإلنسان، وطلـب  

إىل جنب مع مفوض األمم املتحدة السامي حلقـوق اإلنسـان، باختـاذ اخلطـوات املناسـبة لتعزيـز       
ملفوضـية  القدرة على رصد حقوق اإلنسان من أجل رصد احلالـة يف بورونـدي. بيـد أن قـدرة ا    

ممـا أثـر يف قـدرة منظومـة      ،على الرصـد واإلبـالغ تقلصـت بفعـل قـرار احلكومـة تعليـق تعاوـا        
األمم املتحدة بأسرها على اإلملام باحلالة السائدة هناك. ونتيجة لـذلك، اضـطرت املفوضـية إىل    
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ــى         ــا عل ــا االعتمــاد جزئي ــتعني عليه ــة وأصــبح ي ــتقين مــع الســلطات البوروندي ــا ال وقــف تعاو
علومات الواردة من أطراف ثالثة إلعداد تقاريرها. ولئن كانت املفوضية تعترب تلـك املصـادر   امل

  بشكل مستقل.   ة املعلوماتتستطيع التحقق من صح  ، فإا الموثوقة

وطلبــت احلكومــة إىل املفوضـــية الــدخول يف مفاوضـــات مــن أجـــل تعــديل مـــذكرة        - ٦١
ــام     ــذ عـ ــا منـ ــول ـ ــاهم، املعمـ ــأن و١٩٩٥التفـ ــاق    ، بشـ ــدي ونطـ ــية يف بورونـ ــة املفوضـ اليـ

  ومدته.  وجودها
  

  نشر مراقيب االحتاد األفريقي  - باء  

، مل يتجــاوز عــدد مـراقيب حقــوق اإلنســان التــابعني لالحتــاد  ٢٠١٧حـىت شــباط/فرباير    - ٦٢
ممـولني مـن خـالل التمويـل التحفيـزي       ٣٢مراقبـا، منـهم    ٤٥األفريقي املوفدين إىل بورونـدي  

من اخلرباء العسكريني التابعني لالحتاد األفريقـي،   ٢٣املقدم من صندوق بناء السالم. ومت نشر 
خــرباء بســبب عمليــة  ١٠هــذا التقريــر ســوى  إعــدادهم يف البلــد يف وقــت مل يكــن يوجــد منــ

تناوب مقررة. وعلى الرغم مـن إجـراء مفاوضـات علـى مـدى عـدة أشـهر، مل توقـع احلكومـة          
  بوروندي.  االحتاد األفريقي يف بعد مذكرة تفاهم تتضمن توجيهات بشأن نشر مراقيب

املقترحــات  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٩ويف هــذا الصــدد، قُــدمت إىل جملــس األمــن يف    - ٦٣
املتعلقة بدعم األمم املتحـدة لنشـر املـراقبني التـابعني لالحتـاد األفريقـي، والـيت طُلـب تقـدميها يف          

، وذلك عقب مشاورات مكثفة مع االحتـاد األفريقـي.   )٢٠١٦( ٢٣٠٣ من القرار ١١الفقرة 
وتضــمنت هــذه املقترحــات جمموعــة حمــددة األهــداف مــن الــدعم التشــغيلي لالحتــاد األفريقــي، 

يف ذلــك تــوفري مبــاين للمكاتــب، ومــا يتصــل بــذلك مــن خــدمات إدارة املرافــق، والنقــل،      مبــا
االتصـاالت، واخلـدمات الطبيـة وخـدمات اإلجـالء      و والوقود، ومعدات تكنولوجيا املعلومـات 

الشخصـية، يف إطـار مبـدأ أساسـي حمـدد يقـوم علـى التكـافؤ يف الـدعم          الطيب ومعدات احلماية 
املقدم لكل من أفراد األمم املتحدة وأفـراد االحتـاد األفريقـي. ويف انتظـار أي قـرار آخـر لـس        

  األمن، تواصل األمم املتحدة العمل على حنو وثيق مع االحتاد األفريقي.
  

  دعم احلوار بني األطراف البوروندية    - جيم  

لقد عمل مستشاري اخلاص وفريقه عن كثب مـع فريـق التيسـري التـابع جلماعـة شـرق         - ٦٤
أفريقيـا يف مناسـبات عديـدة وشـاركا يف أنشـطة التيسـري بنـاء علـى الطلـب. وخـالل األسـبوع            

، ســافر فريــق املستشــار اخلــاص إىل أروشــا وانكــب إىل   ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٦الــذي بــدأ يف 
ــي وف   ــق االحتــاد األفريق ــب فري ــال      جان ــى األعم ــا عل ــة شــرق أفريقي ــابع جلماع ــق التيســري الت ري

التحضــريية جلولــة أخــرى مــن املشــاورات مــع أصــحاب املصــلحة البورونــديني. وعملــت هــذه  
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األفرقة معـا علـى حتديـد هيكـل جلسـة املفاوضـات وجـدول أعماهلـا وقائمـة املشـاركني فيهـا.            
لـدعم عمليـة احلـوار، وهـي      “كفريـق عامـل تقـين مشـتر    ”واتفقت األفرقة الثالثة على تشكيل 

بصدد وضع الصيغة النهائية الختصاصاته من أجل إضفاء الطابع الرمسي على ترتيبات التعـاون  
والـدعم. ويشــكل هــذا التطــور تقـدما ملحوظــا يف التعــاون بــني مجاعـة شــرق أفريقيــا واالحتــاد    

  األفريقي واألمم املتحدة.
  

  تعزيز مكتب املستشار اخلاص  - دال  

إىل األمني العـام اإلسـراع بتنفيـذ تعزيـز      )٢٠١٦( ٢٣٠٣جملس األمن يف قراره  طلب  - ٦٥
ــه يف الفقــرة      ــى النحــو املشــار إلي ــرار مــن ١٠مكتــب املستشــار اخلــاص، عل  ٢٢٧٩الــس  ق

ــرار  ٧والفقــرة  )٢٠١٦( ــوظفني   )٢٠١٥( ٢٢٤٨الــس  مــن ق ــادة عــدد امل ــق زي ، عــن طري
التعامـل مـع مجيـع اجلهـات املعنيـة       (أ)السياسيني يف بوروندي بنسـبة كـبرية وذلـك مـن أجـل:      

سياســية واتمــع املــدين والزعمــاء    باألزمــة، مبــا يف ذلــك احلكومــة واملعارضــة واألحــزاب ال     
العمـل   (ج) و تقدمي الدعم الفين للحوار بني األطـراف البورونديـة؛   (ب) الدينيون وغريهم؛ و

مــع مجيــع األطــراف البورونديــة مــن أجــل وضــع تــدابري لبنــاء الثقــة مــن أجــل حتســني حقــوق     
أيضـا علـى    لـس األمـن  جماإلنسان واحلالة األمنية، ويئـة بيئـة مواتيـة للحـوار السياسـي. ونـص       

غــري  كتــب املستشــار اخلــاص القــدرات املتاحــة ملجمــال اإلبــالغ. بيــد أن   متطلبــات إضــافية يف
، لالضــطالع ــذه املهــام املقــررة والقيــام  الك موظفيــهملــســتويات احلاليــة امل بنــاء علــى، كافيــة

ـذه  القيـام  بالرصد واإلبالغ فيمـا يتعلـق باحلالـة يف البلـد، وليسـت لـه أي قـدرات متكنـه مـن          
  خارج العاصمة بومجبورا. املهام

وبعــد مناقشــات مستفيضــة دارت يف إطــار   ، ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ٢٣يف و  - ٦٦
، قــررت اجلمعيــة العامــة لألمــم دارة وامليزانيــة واللجنــة اخلامســةاللجنــة االستشــارية لشــؤون اإل

إبقـاء ميزانيـة    ،٧١/٢٧٢ اهـ من اجلزء التاسـع عشـر مـن قرار    ٢٩إىل  ٢٤املتحدة يف الفقرات 
ــه يف عــام     ــذي كانــت علي ــد املســتوى ال وعــدم اإلذن بإنشــاء أي وظــائف   ٢٠١٦املكتــب عن

ــذ قــراري جملــس األمــن       أو ــا دون تنفي  ٢٢٧٩برصــد أي مــوارد إضــافية، وهــو مــا حــال فعلي
  يف هذا الصدد. )٢٠١٦( ٢٣٠٣و  )٢٠١٦(

ستشار اخلاص ومفوضية حقـوق اإلنسـان ليسـا بـاهليئتني الوحيـدتني اللـتني       املومكتب   - ٦٧
املتحدة القطـري  تعانيان من القيود اليت تفرضها احلكومة. فقد تضرر بعض أعضاء فريق األمم 

من قـرار احلكومـة اشـتراط توجيـه إخطـار قبـل عشـرة أيـام مـن موعـد أي سـفر داخـل البلـد.              
تعــرض بعــض املــوظفني احمللــيني للترهيــب،      كمــاوحــدثت تــأخريات يف جتهيــز التأشــريات،    

  ذلك حاالت من االعتقال التعسفي.  يف  مبا
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  نشر الشرطة  - هاء  

بنــاء علــى التكليــف الصــادر عــن جملــس األمــن، شــرعت األمانــة العامــة يف التخطــيط      - ٦٨
 ٢٣٠٣مـن فـرادى ضـباط الشـرطة وفقـا ألحكـام القـرار         ٢٢٨واإلعداد لنشر عدد يصـل إىل  

، اخلـاص إىل جملـس األمـن    الـيت قـدمها مستشـاري    السـابقة . ومنذ اإلحاطة اإلعالمية )٢٠١٦(
املتحــدة. وجــدير بالــذكر أنــه يف    يحــرز أي تقــدم يف نشــر عنصــر الشــرطة التــابع لألمــم        مل

بورونـدي فيمـا يتعلـق    حكومـة  آب/أغسطس، وجهت األمانـة العامـة مـذكرة شـفوية إىل      ٢٣
ــم املتحــدة، يف إ       ــة يف األم ــا لإلجــراءات املوحــدة املتبع ــتقين، وفق ــيم ال ــة للتقي طــار بإرســال بعث

آب/أغســطس، أبلغــت احلكومــةُ األمانــةَ العامــة يف   ٢٤التحضــري لعمليــة النشــر اجلديــدة. ويف  
على إيفـاد تلـك البعثـة. ويف حـال صـدور موافقـة مـن احلكومـة،          عدم موافقتهامذكرة شفوية 

تقف علـى أهبـة االسـتعداد لنشـر عنصـر       التابعة لألمانة العامة فإن إدارة عمليات حفظ السالم
  يوما، بغية ضمان القدرة التشغيلية األولية يف امليدان. ١٥ غضون الشرطة يف

  
  التخطيط للطوارئ    - واو  

إىل جملــس   قــدمت إدارة عمليــات حفــظ الســالم    ،٢٠١٦كــانون الثاين/ينــاير   ٦يف   - ٦٩
األمــن خطــة طــوارئ لنشــر األفــراد النظــاميني يف بورونــدي. وتتــوخى هــذه اخلطــة نشــر قــوة     

جيدا يتم تشكيلها باستخدام القـدرات املتاحـة داخـل األمـم املتحـدة، مـن       قسرية جمهزة جتهيزا 
، والـيت قـد   منهجية وواسـعة النطـاق   املرتكبة بصورة أجل التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان

تصل إىل حـد اإلبـادة اجلماعيـة، رهنـا بـإذن مـن جملـس األمـن وموافقـة البلـد املضـيف واتفـاق             
حتديث هذه اخلطة على أساس منـتظم. ومـع ذلـك، مـن املهـم      البلدان املسامهة بقوات. وجيري 
مهيأة للنهوض بعملية إلنفاذ السالم من النوع الذي قـد يلـزم    االعتراف بأن األمم املتحدة غري

 حتـالف  أوالنهوض به يف حالة ارتكاب فظائع مجاعيـة يف بورونـدي. ومـن مث يظـل حتديـد بلـد       
  ذات أولوية. مسألةًة من هذا القبيل من اجلهات الراغبة يف ذلك لالضطالع بعملي

    
  مالحظات وتوصيات  -  رابعا  

 املتمثلـة  أروشـا،  التفـاق  األساسـية  القـيم  تقويض إىل منذ اندالعها الدائرة األزمة أدت  - ٧٠
 واحلريـات  احلقـوق  واحتـرام  والتعدديـة  الرشـيد  واحلكم والدميقراطية القانون وسيادة العدالة يف

 بــني والتســامح والتفــاهم والرجــل املــرأة بــني واملســاواة والتضــامن والوحــدة للفــرد األساســية
  .  البوروندي للشعب واإلثنية السياسية املكونات خمتلف
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أحكام اتفاق أروشـا، يف ظـل الظـروف     تنقضوإقرار تعديالت دستورية من شأا أن   - ٧١
املســلح، مــع  الــرتاعبــراثن  إىلالبلــد مــرة أخــرى   انــزالقاحلاليــة، خطــوة تنطــوي علــى خطــر  

يترتب على ذلك من انعكاسات ال ميكن التنبؤ ـا علـى املنطقـة. ويسـاورين قلـق بـالغ إزاء        ما
البيان الذي صدر مؤخرا عن الرئيس والذي يشري إىل إمكانية سعيه للحصول على فتـرة واليـة   
 رابعة، وهو مـا سـيتطلب تعـديل الدسـتور. ولـئن كـان للبورونـديني احلـق السـيادي يف تعـديل          
دستورهم وفقـا للقـوانني اخلاصـة ـم، فقـد كـان قـرار الـرئيس نكـورونزيزا السـعي للحصـول            

وراء نشـوء أخطـر أزمـة يواجههـا البلـد منـذ خروجـه مـن حـرب          هـو السـبب   على والية ثالثة 
 ٢٠١٥أهلية دامية قبل أكثر من عقد. ومل تتعاف بورونـدي بعـد مـن األزمـة االنتخابيـة لعـام       

ات متعـددة اجلوانـب، مبـا يف ذلـك اسـتمرار االنتـهاكات والتجـاوزات        وما زالـت تواجـه حتـدي   
اخلطرية حلقوق اإلنسـان والتـدهور االقتصـادي والتشـريد اجلمـاعي للسـكان. وأي حماولـة مـن         
جانب الرئيس اللتماس والية رابعـة يف ظـل الظـروف الراهنـة سـتنطوي علـى احتمـال تصـعيد         

  مستدام لألزمة اليت يشهدها البلد.   زمة وتقويض اجلهود اجلماعية إلجياد حلاأل

وتتحمل القيادة السياسية يف بوروندي االلتـزام األخالقـي واملسـؤولية السياسـية لبـذل        - ٧٢
الســالم والتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة.  مســارالبلــد إىل  إعــادةمــن أجــل كــل جهــد ممكــن 

مسـلح شـامل لـيس مؤشـرا      وكون األزمة اليت تشهدها بوروندي مل تتطور حىت اآلن إىل نزاع
على أن البلد قد أصبح يف مأمن من األسوأ. بل على العكس من ذلـك، ال تـزال العوامـل الـيت     

مجيـع أصـحاب املصـلحة البورونـديني      . وإنين أحـثّ ميكن أن تؤدي إىل التصعيد والعنف قائمةً
شـروط   فوق مصاحلهم اخلاصة وااللتزام بالدخول، حبسـن نيـة ودون   بلدهمعلى وضع مصاحل 

مجاعـة شـرق    حتـت قيـادة  مسـبقة، يف حـوار حقيقـي جيمـع األطـراف كافـة وحيظـى باملصـداقية         
هو السبيل الوحيد لتجاوز اخلالفـات السياسـية    فهذاعلى أساس احترام اتفاق أروشا. وأفريقيا 

بالطرق السلمية وإجيـاد حـل دائـم لألزمـة. وأود أن أؤكـد جمـددا دعـم األمـم املتحـدة الكامـل           
لســالم يف املنطقــة. وحتقيقــا هلــذه الغايــة، ســوف تواصــل منظومــة األمــم املتحــدة تعبئــة جلهــود ا

  اجلماعة.   بقيادةاملوارد واخلربات الكافية لدعم مساعي الوساطة 

إىل اسـتخدام مسـاعيها احلميـدة للعمـل مـع احلكومـة       تسـعى  األمـم املتحـدة    وما فتئت  - ٧٣
سـاعدة علـى فـتح احليـز السياسـي. وخـالل       وسائر أصحاب املصـلحة بطريقـة بنـاءة، ـدف امل    

، أعـرب الـرئيس نكـورونزيزا    ٢٠١٦الزيارة اليت قام ـا سـلفي إىل بورونـدي يف شـباط/فرباير     
عــن التزامــه باختــاذ عــدد مــن تــدابري بنــاء الثقــة، مثــل اإلفــراج عــن الســجناء السياســيني الــذين    

فــروض علــى وســائط اإلعــالم ، ورفــع احلظــر املأو الــدعوة إليــهالعنــف  يســبق هلــم اســتخدام مل
املســتقلة وعلــى نشــاط املنظمــات غــري احلكوميــة. ولكــن يــتعني القيــام بــأكثر مــن ذلــك. فمــن   
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األمهية مبكان أن تفي احلكومة جبميع التزاماا. ويف هذا الصدد، سـيكون مـن الضـروري رفـع     
ت اإلعالميـة  القيود املفروضة على منظمات اتمع املدين ومنظمات حقوق اإلنسـان واملنظمـا  

ــة   ،لتمكينــها مــن العمــل حبريــة واملشــاركة يف العمليــة السياســية   والتشــجيع علــى تعزيــز ومحاي
  حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حرية التعبري الكاملة واستقالل وسائط اإلعالم.  

وواصل مستشاري اخلاص وغريه مـن مسـؤويل األمـم املتحـدة هـذه اجلهـود وشـجعوا          - ٧٤
تنفيــذ هــذه االلتزامــات. وعلــى الــرغم مــن هــذه اجلهــود،    متابعــةعلــى احلكومــة غــري مــا مــرة  

أخفقت احلكومة يف اية املطـاف يف اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لفـتح احليـز السياسـي والسـماح         
  بتهيئة مناخ يفضي إىل إجياد حل سلمي لألزمة.

وأدى تقليص أوجه التعاون مع منظومة األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك فـرض قيـود علـى         - ٧٥
العمليات يف مجيع أحناء البلد، إىل زيادة تقويض اجلهود الراميـة إىل إجيـاد حـل سـلمي لألزمـة.      
وعلى وجه اخلصوص، يشكل تعليق التعاون مع مفوضية حقـوق اإلنسـان وغريهـا مـن آليـات      

بالغ. وإنين أحث احلكومة على جتديد شراكتها مع منظومـة األمـم    حقوق اإلنسان مصدر قلق
ــو أيضــا          ــب املستشــار اخلــاص. وأدع ــوق اإلنســان ومكت ــك مفوضــية حق ــا يف ذل املتحــدة، مب

، علــى حنــو يتــيح ملكتــب املستشــار املتحــدةاحلكومــة إىل توقيــع اتفــاق مركــز البعثــة مــع األمــم 
  اخلاص أداء مهامه حبرية.  

كومــة مل توقــع بعــد مــذكرة تفــاهم مــع االحتــاد األفريقــي بشــأن نشــر   وأالحــظ أن احل  - ٧٦
إلـيهم.   املسـندة مراقيب حقوق اإلنسان واخلرباء العسكريني التابعني لالحتاد األفريقي واألنشـطة  

مــذكرة التفــاهم هــذه، الــيت ســتمكن مــراقيب علــى توقيــع دومنــا تــأخري الوأحــث احلكومــة علــى 
ني التابعني لالحتاد األفريقي من العمل يف البلد بشـكل كامـل   حقوق اإلنسان واخلرباء العسكري

. وأدعو الدول األعضاء إىل دعم نشر هؤالء املـراقبني واخلـرباء،   موفاء باملسؤوليات املنوطة لل
. ٢٠١٦أيلول/ســـبتمرب  ١٩بســـبل منـــها النظـــر يف املقترحـــات املقدمـــة إىل جملـــس األمـــن يف  

رها ـا مـع االحتـاد األفريقـي دعمـا لعمليـة احلـوار الـيت تيسـ         تعزيز تعاو املتحدةوستواصل األمم 
  مجاعة شرق أفريقيا.

احلالة االجتماعية واالقتصادية واإلنسـانية يف البلـد. ومـن األمهيـة مبكـان       ويزداد تردي  - ٧٧
تيسـري إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية. وأود أن أثـين       مـن أجـل  أن حتترم احلكومة احليز اإلنساين 

ة ملا تبديـه مـن سـخاء والسـتقباهلا أعـدادا كـبرية مـن الالجـئني، وأؤكـد مـن جديـد            على املنطق
فـت اجلهـات الفاعلـة اإلنسـانية     استعداد األمم املتحدة ملواصلة تقدمي الدعم املطلـوب. وقـد كثّ  

  جهودها يف هذا الصدد.  
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 لبلـد، مـن خطـر علـى ا   وال ينبغي االسـتهانة مبـا ينطـوي عليـه احتمـال تـدهور الوضـع          - ٧٨
ملنطقــة دون اإلقليميــة بأســرها. وأنــا مقتنــع بأنــه ال تــزال هنــاك حاجــة ماســة إىل    علــى اورمبــا 

 يشـمل مجيـع األطـراف   عـدم التصـرف اآلن بشـكل حاسـم مـن خـالل حـوار        فمعاجلة األزمـة.  
يــؤدي إال إىل زيــادة معانــاة الســكان وقــد يتســبب يف نســف إجنــازات حتققــت علــى مــدى   لــن

جمـال بنـاء السـالم. وينبغـي للمنطقـة واتمـع الـدويل أن يسـاندا         أكثر مـن عقـد مـن العمـل يف     
 للحيلولـة دون وضـع   أفريقيـا  قمجاعـة شـر  بكامل ثقلهما السياسي عمليـة احلـوار الـيت تيسـرها     

  انعكاساته إىل البلدان ااورة.   متتدميكن أن يؤدي إىل تفشي العنف على حنو قد 

رار انتهاكات حقوق اإلنسان، جيـب اختـاذ تـدابري    ويف ضوء االدعاءات اليت تفيد استم  - ٧٩
عاجلــة لضــمان املســاءلة ومنــع اإلفــالت مــن العقــاب. وأدعــو الســلطات الوطنيــة إىل التعــاون    
الكامـل مــع جلنـة التحقيــق الـيت صــدر هلــا تكليـف مــن جملـس حقــوق اإلنسـان ومســاءلة مجيــع       

  مرتكيب انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان.

أكثر من عقـدين، وأنـا علـى ثقـة      ذملتحدة بشكل وثيق مع بوروندي منوتعمل األمم ا  - ٨٠
املسـار الـذي سـتتبعه    سـيتوقف  اء مـع حكومـة بورونـدي وشـعبها. و    بأننا سنواصل تعاوننـا البنـ  

، بـدعم مـن   معاً التزام البورونديني أنفسهم. وجيب أن يعمل البورونديونمدى بوروندي على 
  بناء مستقبل أقوى وأكثر استقرارا للبلد.  من أجل اتمع الدويل، 

منظومـة األمـم املتحـدة يف     كيانـات وأخريا، أود أن أشـكر مستشـاري اخلـاص ومجيـع       - ٨١
املتواصــلة دعمــا للســالم واالســتقرار يف بورونــدي. وأدعــو جملــس    مبورونــدي علــى جهــوده 

ــع أصــحاب املصــلح        ــا ودعــم مجي ــى مواصــلة اخنراطهم ــدويل عل ــن واتمــع ال ــوطنيني األم ة ال
  .سالم دائم يف البلد سعيا لتحقيقواإلقليميني 

  


