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 املتكامـــل املتحـــدة األمـــم مكتـــب عـــن العـــام لألمـــني الثـــاين التقريـــر  
 بوروندي يف

 
 مقدمة - أوال 

 جملـس  فيـه  طلـب  الـذي  )٢٠٠٦( ١٧١٩ األمـن  جملـس  بقـرار  عمال التقرير هذا يقدَّم - ١
 يف املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتـب  هبـا  يـضطلع  الـيت  األنـشطة  علـى  بانتظام أطلعه أن إيل األمن

ــر ويقــدم .بورونــدي ــالتطورات يتــصل فيمــا املــستجدات آخــر التقري ــسية ب  شــهدهتا الــيت الرئي
 الـضوء  ويـسلّط  .٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ١٧ املـؤرخ  )S/2007/287( الـسابق  تقريري منذ بوروندي

  .السالم بتوطيد املتصلة املتبقية التحديات إىل باإلضافة احملرز التقدم على
 

  الرئيسية التطورات - ثانيا 
 السياسية وراتالتط  

 وتــسبب .بــالتقرير املــشمولة الفتــرة أثنــاء ملحــوظ بــشكل الــسياسية احلالــة تــدهورت - ٢
 -س الوطين للدفاع عن الدميقراطيـة       اجملل حزباحلزب احلاكم،    يف الداخلية االنقسامات تزايد
ــة عــن الــدفاع قــوات ــة واملؤســسات الربملــان عمــل شــلّت سياســية أزمــة يف ،الدميقراطي  الوطني

 النـار  إطـالق  وقـف  اتفـاق  تنفيـذ يف  خطـرية نكـسات    بـسبب  تـدهوراً  الوضـع  وازداد .خرىاأل
 التحريـر  قـوات  - اهلوتـو  شـعب  حتريـر  وحـزب  بورونـدي  حكومـة  عليـه  وقعـت  الذي الشامل
  .٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ٧ يف الوطنية

 عــــن للــــدفاع الــــوطين اجمللــــس حلــــزب الــــسابق الــــرئيس احتجــــاز اســــتمرار وأّدى - ٣
 تعميـق  إىل أبريـل /نيـسان  ٢٧ منـذ  رجبـو  حـسني  الدميقراطيـة  عـن  الـدفاع  قوات - اطيةالدميقر

 مـن  الربملـان  يف عـضواً  ٤٦ أصـل  مـن  عـضواً  ٢٢ وأعـرب  .احلـاكم  احلـزب  داخل االنقسامات
 تأييـدهم  عـن  الدميقراطيـة  عـن  الـدفاع  قـوات  - الدميقراطيـة  عـن  للـدفاع  الـوطين  اجمللـس  حزب
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 أحــزاب واســتفادت .الربملــان يف لألغلبيــة احلــاكم احلــزب ارةخــس إىل أّدى ممــا رجبــو، للــسيد
 علـى  الـضغط  طريـق  عـن  االنقـسام  هـذا  من احلكومة تشكيل دستورية يفطعنت   اليت املعارضة
 بـدأت  الـصدد،  هـذا  ويف .الرشـيد  وبـاحلكم  الـسلطة  بتقاسم يتعلق فيما مطالبها لتلبية احلكومة
  .الربملان عمل مبقاطعة رجبو أنصار من الربملان وأعضاء املعارضة أحزاب

 قــانون مــشروع ٣٤ أصــل مــن فقــط قــوانني مــشاريع ثالثــة اعُتمــدت لــذلك، ونتيجــة - ٤
 الثانيـة  اجللـسة بـسبب املقاطعـة      وتـأخّرت  .٢٠٠٧ لعام األوىل جلسته يف الربملان على ُعرضت
 الـيت  ضغوطالـ  إثـر  وعلـى  .يونيـه /حزيـران  ٢١ يف تبـدأ  أن املقـرر  من كان اليت الوطنية للجمعية
 علـى  املعارضـة  أحـزاب  وافقـت  الـدوليون،  الـشركاء  بـذهلا  الـيت  واجلهـود  املدين اجملتمع مارسها

 قـوانني،  مشاريع مثانية اعتماد ذلك عن ونتج .الربملانية اجللسات يف انتقائي، بشكل املشاركة،
 .للميزانية املقدم الدعم بصرف املتصلة تلك تشمل

 املعارضـة  أحـزاب  أطلقتـها  الـيت  املتكـررة  النـداءات  علـى  اًورد يونيه،/حزيران ٢٧ ويف - ٥
 ترشـيحاهتا  تقـدمي  إىل الـسياسية  األحـزاب  نكورونزيزابيري   الرئيس دعا وار،احل إىل فيها ودعت

 واجلبهـة  الـوطين  التقـدم  احتـاد  حزبـا يرشـح    ومل .الـوزارة  تـشكيل  إلعـادة  ساعة ٢٤ غضون يف
 نكــورونزيزا الــرئيس، رشــح يوليــه/ متــوز١٣ ويف ،ءأمســا أي الدميقراطيــة أجــل مــن البورونديــة

 أجـل  مـن  البورونديـة  واجلبهـة  الوطين التقدم احتاد حزيب من أعضاء مشلت وزارةأمساء أعضاء ال  
 الـوطين  التقـدم  احتاد علّق يوليه،/متوز ١٨ ويف .عليها يصّدقا أو احلزبان يرّشحها مل الدميقراطية
ــام   دعمــه بــسبب احلــزبيف  وميانا،نــد مــارتن للــرئيس، األول النائــب عــضوية للــوزارة الــيت ق

 إىل أحــادي بــشكل الــرئيس اختــذه الــذي القــرار وأدى .هاتــشكيل إعــادةب نكــورونزيزا لــرئيسا
 .التوترحدة  وزيادة األزمة تعميق

 احلكـوميني  املـسؤولني  بعـض  من بدعم وطنية، صحيفة قامت أغسطس،/آب ١٠ ويف - ٦
 واهتمتـهم  الربملـان،  يفنائبـا معارضـا      ألربعـني  شخـصية  لوتفاصـي  صـور  بنـشر  ُيقال، ما حبسب
 الربملــان يفنائبــا  ٦٧ وجــه أغــسطس،/آب ١٦ ويف .الــسياسي الــشلل علــى التحــريضبقيــادة 
 الــسياسية املعارضــة مــع حقيقــي حــوار بــإجراء فيهــا يطــالبون نكــورونزيزا الــرئيس إىل رســالة
 حـزب  مـن  الربملـان  يف بـارزين اب  نـو  عـدة  وكـان  .الـشامل  النـار  إطـالق  وقـف  اتفـاق  وبتنفيذ
 علــى املــوقعني مــن الدميقراطيــة عــن الــدفاع قــوات - الدميقراطيــة عــن للــدفاع الــوطين اجمللــس
 يف حـدة  التـوتر  وازداد .احلـاكم  احلـزب  داخـل  االنقـسامات  حـدة  زيـادة  إىل أدى ممـا  الرسالة،

 معارضـني   نـواب  مخـسة  منـازل  اليدويـة  بالقنابـل  هجمـات  استهدفت عندما أغسطس/آب ١٩
  .أغسطس/آب ١٦ املؤرخة الرسالة على وقّعوا قد منهم أربعة كان الربملان، يف
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 احلكومــة أدانتــهابــأي أذى، وقــد  اهلجمــات ذهالــذين تعرضــوا هلــ  األفــراديــصب  ومل - ٧
 املتحــدة األمــم ومكتــب األفريقــي االحتــاد إىل باإلضــافة املعارضــة وأحــزاب الوطنيــة واجلمعيــة
ــ يف املتكامــل ــد .ديبورون ــة باســم الرمســي املتحــدث اهتــم ماوعن ــة اجلبه ــن البوروندي  أجــل م
بـدعوى   عليـه  القـبض  إلقاء الوطين األمن دوائر حاولت اهلجمات، بتنظيم احلكومة الدميقراطية
 احلـوار  اسـتئناف  إثـر  علـى  جديـد  مـن  ظهرولكن   ،الرمسي املتحدث واختبأ .باحلكومة التشهري

 التحقيـق  يـؤد  مل اليـوم  وحـىت  .الدميقراطية أجل من البوروندية واجلبهة نكورونزيزا الرئيس بني
  .مقاضاته أو شخص أي على القبض إلقاء إىل اليدوية بالقنابل اهلجمات يف

 واجلبهــة الــوطين التقــدم احتــاد وحــزيب نكــورونزيزا الــرئيس بــني احلــوار واســتؤنف - ٨
 إجـــراء ذلـــك وأعقـــب .أغـــسطس/آب ٢١ يف املعارضـــني الدميقراطيـــة أجـــل مـــن البورونديـــة
 مـع  احملادثـات  توقفـت  حـني  يف الدميقراطيـة  أجـل  مـن  البورونديـة  اجلبهـة  مـع  مكثّفة مشاورات

 للـرئيس،  األول النائـب  دور حـول  احلـزب  يف الداخلية االنقسامات بسبب الوطين التقدم احتاد
 .ندوميانا

 التنفيــذي املكتــب صــّوت عنــدما الــوطين التقــدم احتــاد صــفوف يف االنقــسام وتعّمــق - ٩
 األول النائـب  واعتـرب  .احلـزب  مـن  نـدوميانا إقـصاء الـسيد      علـى  أغـسطس /آب ٢٣ يف لحزبل

ــرئيس ــرار هــذا أن لل ــانوين غــري الق ــصاره وطــّوق .ق ــوات أن ــشرطة وق ــر ال ــوا احلــزب مق  فمنع
ــويس ــيسروبوكــا،  أل ــوطين التقــدم احتــاد رئ ــه الوصــول مــن ،ال ــول ١٥ ويف .إلي  ســبتمرب،/أيل
 علــى ســاحقة بأغلبيــة وأكّــدت عــام مكــان يف الــوطين التقــدم الحتــاد كزيــةاملر اللجنــة انعقــدت
وافقـت هيئـة الرئاسـة علـى         سـبتمرب، /أيلـول  ٢٩ ويف .احلـزب  مـن  للرئيس األول النائبإقصاء  

 .احلـزب  مقـر  إىل بالـدخول  جمـدداً  لـه  فـُسمح  روبوكـا  الـوطين  التقدم احتاد رئيس هقّدمالتماس  
 التقـدم  احتـاد  مـع  حـوار  إجـراء  إىل نكـورونزيزا  الـرئيس  بـادر  أكتـوبر، /األول تشرين أوائل ويف

 .الوطين

 عـن  للـدفاع  الـوطين  اجمللـس  حـزب  مـن  الربملـان نـواب يف     قـام  سبتمرب،/أيلول ١٤ ويف - ١٠
 رئـيس  إىل رسـالة  بتوجيه رجبو حلسني املوالني من الدميقراطية عن الدفاع قوات - الدميقراطية

 مبـشاركة  فيهـا  نـّددوا  أوغنـدا،  رئـيس  موسـيفيين ياويري كاغوتا    وهو اإلقليمية، السالم مبادرة
 الربملانيـة  اجللـسة  عـشية  ظهـرت  احلـوار  هذا نتائج أوىل أن بيد .املعارضة مع حوار يف احلكومة
 املعارضـة  أحـزاب  مـع  املشاورات أن نكورونزيزا الرئيس أعلن سبتمرب،/أيلول ٢٧ ففي .الثالثة
ــد ــشأن اتفــاق إىل أدت ق ــل  قا مــسائل ب ــذ عهــد طوي ــشمل ،ئمــة من ــرام ت ــشطة احت  أحــزاب أن

ــادة املعارضــة، ــاء وإع ــة اجملــالس رؤس ــن احمللي ــضاء م ــة حــزب أع ــة اجلبه ــن البوروندي  أجــل م
  .الكربى الفساد قضايا يف والتحقيق احلزب، من حق وجه بغري فُصلوا الذين الدميقراطية
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 وزيــر هعقــداجتماعــا  لتــشم املهمــة، التــدابري بعــض اتُّخــذت الــرئيس، إعــالن وعقــب - ١١
 أنـشطتها؛  بـشأن  جديـد  قـانون  ملناقـشة  سـبتمرب /أيلـول  ٢٧ يف الـسياسية  األحزاب مع الداخلية
 أجــل مــن البورونديــة اجلبهــة حــزب عــضوية إىل احملليــة اجملــالس رؤســاء مــن اثــنني وإعــادة

 عـن  فاعللـد  الـوطين  اجمللـس  ورئـيس  باسابوسـي  ماثيـاس  الربملـان النائب يف    وإعادة الدميقراطية؛
 جلنـة  أيـضاً  الوطنيـة  اجلمعيـة وشـكلت    .الوطنية اجلمعية عضوية إىل نيانغوما ليونارد الدميقراطية
 علـى  املـصلحة  أصحاب ورّحب .خالف موضع يشكّل الذي الرئاسية الطائرة بيع يف للتحقيق
  .إثره على املتخذة وبالتدابري الرئيس خبطاب والدويل الوطين الصعيدين

 تـشرين  ٤ يف الـوطين  التقـدم  احتاد أعلن الرئيس، مع املفاوضات من سابيعأ عدة وبعد - ١٢
 للـرئيس،  األول النائـب  اسـتبدال  منـها  مـسائل  بـشأن  اتفـاق  إىل التوصل مت قد أنه نوفمرب/الثاين
 التقـدم  احتـاد  حـزب  مـن  الربملـان نائـب يف     حـلّ  نـوفمرب، /الثـاين  تـشرين  ٨ ويف .نـدوميانا  مارتن
  .استقالته أعلن الذي للرئيس األول النائب حمل ساهينغوفو إيف الوطين

 وسـبع  وزيـراً  ١٩ تشمل نوفمرب/الثاين تشرين ١٤ يف وطنية وحدة حكومة وتشكّلت - ١٣
ــواب ــ .وزراء ن ــةحقائــب  ســت صتوُخصِّ ــة وزاري ــة للجبه ــن البوروندي ــة أجــل م  الدميقراطي
 العـام  واألمـن  الداخليـة  يـر وز اجلديـدة  التعيينـات  ومشلت .الوطين التقدم الحتادحقائب   وثالث
 يف الـيمني  أدت الـيت  اجلديـدة  الـوزارة  ومتتثـل  .العامـة  الـصحة  ووزيـر  والـصناعة  التجارة ووزير
 والعرقــي احلــزيب بالتمثيــلاملتعلقــة  الدســتورية لألحكــام تامــاً امتثــاالً نــوفمرب/الثــاين تــشرين ١٦

  .الوطين لصعيدا على الفاعلة األطراف من ترحيباً القت وقد اجلنسني، ومتثيل

 األطــراف مــع وثيــق اتــصال علــى بورونــدي يف املتكامــل املتحــدة األمــم مكتــبظــل و - ١٤
 الفتـرة  أثنـاء  الـسياسية  األزمـة  لمنـه حلـ    حماولـة  محيدة مساع بذلو الوطين الصعيد على الفاعلة

 املــدين اجملتمــعو الــسياسية األحــزاب مــع اجتماعــات تنظــيم أيــضاً وجــرى .بــالتقرير املــشمولة
  .احلوار أجل من الوطين الصعيد على النطاق واسعة إجراءات اختاذ علىليشجعها 

 اإلعــالم ووســائط احلكومــة بــني العالقــاتفــإن  التحــديات، بعــض مــن الــرغم وعلــى - ١٥
 الـصحافة،  ممثلـي  مـع  متعددة مناسبات يف نكورونزيزا الرئيس والتقى .حتّسنها واصلت الوطنية
ــة علــى خالهلــا أكــد ــة التزامــه علــىو اإلعــالم وســائط أمهي  أن إىل أشــار كمــا .الــصحافة حبري

 العــام هــذا مــن ســابق وقــت يف بــه تعّهــدت الــذي بــااللتزاممل تــف حــىت اآلن  اإلعــالم وســائط
ــيني ــّسق بتع ــراء لتيــسري من ــوار إج ــع دائــم ح ــة م ــسه، الوقــت ويف .احلكوم ــن نف  الــرئيس أعل

 رابطـــة شـــككت لالتـــصاالت وطـــين جملـــس إنـــشاء عـــن ســـبتمرب/أيلـــول ٢٥ يف نكـــورونزيزا
 تعـّرض  متفّرقـة  حـاالت  عـن  تقـارير  ورود أيـضاً  واسـتمر  .باسـتقالليته  البورونـديني  الصحافيني

  .بالتقرير املشمولة الفترة أثناء الشرطة جانب من للمضايقة الصحفيون فيها
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 عمـل  حلقة احلكومة، مع بالتعاون بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب ونظم - ١٦
 شـؤون  إدارة مـع  بالتنـسيق  املكتـب،  ونظّـم  .اإلعـالم  لوسـائط  والتنظيمـي  القـانوين  اإلطـار  عن

 .احلكومـة  يف للـوزراء اإلعالميـة    ستراتيجياتاالو هاراتامل عن دراسية حلقات ثالث اإلعالم،
 وأسـهمت  باالستحـسان  نكـورونزيزا  الـرئيس  فيهـا  شارك اليت الدراسية احللقات هذه وقوبلت

 اإلعــالم وســائط علــى املهــين الطــابع إضــفاء عمليــة دعــم إىل الراميــة املكتــب ودجهــ تعزيــز يف
 .لحكومةل االستراتيجيةاإلعالمية  هاراتامل وتعزيز باحلكومة عالقاهتا وحتسني

 
 تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار الشامل  

 يـتم  تعرضت عملية السالم إىل انتكاسات خطرية خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير ومل      - ١٧
األمـــــني العـــــام  الوفـــــاء يف هـــــذا اجملـــــال بـــــأي مـــــن النقـــــاط املرجعيـــــة املبينـــــة يف تقريـــــر  

)S/2006/429/add.1 .(               ومل تنجح احملاوالت الـيت سـعت إىل معاجلـة العقبـات الـسياسية وغريهـا
وشـهدت هـذه الفتـرة أيـضا        . من العقبات املاثلة أمام تنفيـذ اتفـاق وقـف إطـالق النـار الـشامل               

شتباكات املسلحة املتفرقة، مبا يف ذلك وقوع اشتباكات بني قوات الدفاع الـوطين             استئناف اال 
ف إطــالق النــار حيــز النفــاذ يف وعناصــر قــوات التحريــر الوطنيــة للمــرة األوىل منــذ دخــول وقــ

 .٢٠٠٦ عام
وعقــب الوســاطة الــيت أجرهتــا مبــادرة الــسالم اإلقليميــة، اجتمــع الــرئيس نكــورونزيزا    - ١٨

وأســفر . يونيــه/ حزيــران١٧تحريــر الوطنيــة أغــاتون رواســا يف دار الــسالم يــوم وقائــد قــوات ال
يونيـه، وهـي    / حزيـران  ٢٩ للتحقـق والرصـد يف       آليـة الرصـد   االجتماع املغلق عن إعادة تنشيط      

إال أن عـدم إصـدار بيـان عـام عقـب االجتمـاع              . اهليئة املكلفـة باإلشـراف علـى تنفيـذ االتفـاق          
 وفـد قـوات التحريـر الوطنيـة تكـرار           ا واصل خالهل  آلية الرصد  أدى إىل مناقشات مطولة داخل    

ومشلت هذه املطالب احلاجـة إىل اتفـاق بـشأن طرائـق إدمـاج قـوات التحريـر          .مطالبه السياسية 
الوطنية يف املؤسسات الوطنية وإبرام اتفاق تقين يتعلق بـالقوات لتحديـد املواقـع الـيت سيـشغلها                

 الــدفاع الــوطين مــن  اتقــوات األمــن الوطنيــة؛ وجتريــد قــو مقــاتلو قــوات التحريــر الوطنيــة يف  
وردا علـى   . السالح يف أجزاء من البلد؛ وإطـالق سـراح الـسجناء مـن قـوات التحريـر الوطنيـة                  

 .  الرصدذلك، أوضح رئيس آلية الرصد أن املسائل السياسية تتجاوز نطاق والية آلية
 مبغـادرة  آليـة الرصـد  الوطنيـة إىل  يوليـه، قـام رئـيس وفـد قـوات التحريـر         / متوز ٢١ويف   - ١٩

  قـد حـذوا  البـاقون األحـد عـشر    أعـضاء الوفـد      كانيوليه،  / متوز ٢٥وحبلول  . بوجومبورا فجأة 
وادعت بيانات أصدرهتا قوات التحرير الوطنية عقب ذلـك أن االنـسحاب            . حذو رئيس الوفد  

مـل اخلاصـة التابعـة      كان احتجاجا على القيود اليت فرضتها على وفدها فرقة الع         الرصد  من آلية   
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لعمليـة  اجلنـوب أفريقـي     فريق التيـسري    واهتمت القوات أيضا    . لالحتاد األفريقي واملكلفة حبمايته   
 .يوليه/بالتحيز لصف احلكومة ورفضت التعامل معه منذ متوزالسالم 

وســـط قـــوات التحريـــر الوطنيـــة يف بـــرزت ووردت أنبـــاء عـــن أن خالفـــات داخليـــة  - ٢٠
 منـشقون عـن قـوات التحريـر الوطنيـة            جمموعـات ممـن يـدعى بـأهنم        تأغسطس حينما بدأ  /آب

ووردت أنبـاء عـن أن   . التجمع قرب مواقع لقوة الدفاع الوطنية يف املقاطعات الشمالية الغربيـة       
املنــشقني املزعــومني انــشقوا بــسبب رفــض قيــادة قــوات التحريــر الوطنيــة االنــضمام إىل عمليــة   

نـوفمرب، تقـدم أفـراد يـدعى بـأهنم          / تـشرين الثـاين    ١٦حـىت   ووفقا ملا أوردته احلكومـة،      . السالم
 فـرد طـالبني تـسرحيهم أو إدمـاجهم          ٢ ٥٠٠منشقون عن قوات التحرير الوطنيـة عـددهم حنـو           

 . يف قوات األمن
ــشقي    - ٢١ ــع من ــة أوال بإعــادة جتمي ــة وقامــت احلكوم ــر الوطني ــوات التحري  املزعــومني يف  ق

وبـانزا، يف أعقـاب هجـوم وقـع يـوم           زي يف مقاطعـة ب    مت نقلـهم إىل روغـا     ذلك  وبعد  . بوترييري
وأسـفر عـن مقتـل أكثـر مـن      ) فـصيل رواسـا  (سبتمرب قامت به قوات التحرير الوطنيـة       /أيلول ٤

سبتمرب، اجتمـع املزيـد مـن املنـشقني املزعـومني يف      /ويف أيلول.  فردا من املنشقني املزعومني  ٢٠
واهتمـت  . ق للتسريح يف راندا مبقاطعـة بوبـانزا  كابيزي مبقاطعة بوجومبورا الريفية واملوقع الساب 

احلكومة بالتحريض عمدا على االنشقاقات يف صـفوفها        ) فصيل رواسا (قوات التحرير الوطنية    
 . ونفذت بعد ذلك هجومني آخرين على املنشقني املزعومني

والفريـق الـتقين اإلقليمـي يف       اجلنـوب أفريقـي     ويف غضون ذلك، اجتمـع فريـق التيـسري           - ٢٢
ــوم  ب ــا ي ــول٢٦ريتوري ــسالم   / أيل ــة ال ــشيط عملي ــشة ســبل تن وعقــب االجتمــاع،  . ســبتمرب ملناق

حددت حكومة مجهورية تنـزانيا املتحدة موعدا هنائيا لقيادة قوات التحرير الوطنية الـيت يوجـد               
وأجــرى امليــسر اجلنــوب أفريقــي أيــضا   .مقرهــا يف تنـــزانيا لالنــضمام جمــددا إىل عمليــة الــسالم 

 مبــادرة الــسالم اإلقليميــة والــرئيس     قــادةشاورات، مبــا يــشمل التــشاور مــع   سلــسلة مــن املــ  
 بوجومبــورا،  يفوعقــب ذلــك أعلــن امليــسر عــن إنــشاء مديريــة سياســية مقرهــا   . نكــورونزيزا

ــبحريات الكــربى، وتتــألف مــن املمثــل      ب ــا إىل منطقــة ال رئاســة املبعــوث اخلــاص جلنــوب أفريقي
زانيا ـتنــمجهوريــة ، فــضال عــن ســفريي  لبورونــديفيــذياخلــاص لالحتــاد األفريقــي، وممثلــي التن

العقبـات  تـذليل  وقـد أُنـشئت املديريـة الـسياسية هبـدف      . وجنوب أفريقيـا يف بورونـدي  املتحدة  
 تــشرين ١٦إال أنــه، حــىت . تطبيــق اتفــاق وقــف إطــالق النــار الــشامل تعتــرض الــسياسية الــيت 

 والرعايـة  ألغذيـة عاجلـة املتمثلـة يف تـوفري ا   نوفمرب، مل تعاجل املديرية سـوى االحتياجـات ال    /الثاين
 .الصحية واملأوى واالحتياجات األمنية لألعداد املتنامية من املنشقني املزعومني
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عقــــد اجلنــــوب أفريقــــي أكتــــوبر، اســــتأنف فريــــق التيــــسري / تــــشرين األول٢٠ويف  - ٢٣
ــة املــشترك للرصــد والتحقــق ملعاجلــة مــسألة منــشقي قــوات التحريــ     ــةاجتماعــات اآللي  ر الوطني

ــومني ــك        . املزع ــشارك يف ذل ــا مل ت ــة، إال أهن ــر الوطني ــوات التحري ــدعوة إىل ق ــه ال ــم توجي ورغ
 إىل موقـع رانـدا،   آلية الرصـد وأعضاء آخرون يف    فريق التيسري   وعقب زيارة قام هبا     . االجتماع

ــق الت     ــة وفري ــة مــن ممــثلني للحكوم ــة خمصــصة مؤلف ــشئت جلن ــسريأُن ــة مبهمــة  . ي وكُلفــت اللجن
طيط لنقـل املنـشقني املزعـومني إىل رانـدا، يف حـني أن فرقـة العمـل اخلاصـة التابعـة لالحتـاد                 التخ

وكُلـف فريـق االتـصال املـشترك        . األفريقي يف بوروندي بدأت يف حتضري املوقع لـذلك الغـرض          
أن بـ علما  واملعين مبناطق التجميع بالتحضري للتعرف على املنشقني املزعومني         الرصد  التابع آللية   

  . العملية ال ترقى إىل منح هؤالء األفراد مركز احملاربنيهذه
بعثة تابعة لربنامج متعـدد     قامت  أكتوبر،  / تشرين األول  ٢٦ إىل   ٢٣وخالل الفترة من     - ٢٤

األقطار للتسريح وإعادة اإلدماج باستعراض الربنامج الوطين للتسريح وإعـادة اإلحلـاق وإعـادة              
احلكومـة ومكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي       واجتمعت البعثـة مـع ممثلـي        . اإلدماج

وشركاء آخرين لتوضيح أن هؤالء املنشقني املزعومني جيب حتديدهم بـصفتهم مقـاتلني تـابعني               
لقوات التحرير الوطنية حىت يـصبحوا مـؤهلني لالخنـراط يف الربنـامج الـوطين إلعـادة اإلدمـاج،                   

ــوم    ــربم ي ــا لالتفــاق امل ــسان٢وفق ــل / ني ــدد األقطــار    ٢٠٠٤أبري ــامج املتع ــة والربن ــني احلكوم  ب
 . للتسريح وإعادة اإلدماج

 فـردا مـن منـشقي قـوات         ٤٥٢نوفمرب، نقلت قوة الدفاع الوطين      / تشرين الثاين  ٣ويف   - ٢٥
ورافقـت قـوة العمـل اخلاصـة التابعـة لالحتـاد            . املزعومني من كابيزي إىل رانـدا      التحرير الوطنية 

 تــشرين ١٦وحــىت .  الــدفاع الــوطين تــأمني مــسارها اتلــت قــواألفريقــي القافلــة، يف حــني تو 
 تــشرين ٨ويف .  املزعــومني يف رانــدانــشقنيامل فــرد مــن ١ ٣٠٠نــوفمرب، مت جتميــع حنــو /الثــاين
 املزعـــومني إىل ضـــواحي نـــشقنيامل فـــرد مـــن ١ ٢٠٠نـــوفمرب، نقلـــت احلكومـــة زهـــاء /الثـــاين

ــالقرب مــن إحــدى املــدارس   ء إىل صــدور احتجاجــات مــن  وأدى هــذا اإلجــرا. ســيبيتوكي، ب
ورغـم إعـالن احلكومـة    . الطالب بعد أن بدأ املنشقون املزعومـون يـستخدمون مرافـق املدرسـة      

أن تدابري قد اختذت لكفالة أمن املدرسـة، واصـل طـالب ومنظمـات جمتمـع مـدين وأعـضاء يف                     
 .نوفمرب/ين تشرين الثا١٦هذه احلالة اليت مل حتسم حىت على الربملان من سيبيتوكي االحتجاج 

 ، يف املمثل الـدائم لبورونـدي لـدى األمـم املتحـدة          طلب  أكتوبر،  / تشرين األول  ٥ويف   - ٢٦
 تــوفري دعــم إنــساين عاجــل  ،إىل وكيــل األمــني العــام لعمليــات حفــظ الــسالم  موجهــة رســالة 

ويف هذا السياق، قام مكتب األمم املتحـدة املتكامـل          . املزعومني ملنشقي قوات التحرير الوطنية   
 بورونــدي بتيــسري مــشاورات بــني احلكومــة ووكــاالت العمــل اإلنــساين وممــثلني للــشركاء     يف
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ن، تقرر أنه ال ميكن دعمهـم       و املزعومني مسلح  نشقنياملومبا أن   . الدوليني ملناقشة ذلك الطلب   
ورأى الكــثريون أيــضا أن املنــشقني املزعــومني ال يفــون   . علــى اعتبــار قــضيتهم قــضية إنــسانية  

بات اليت وضعها الشركاء الدوليون دعمـا لتنفيـذ االتفـاق لتـوفري األغذيـة واللـوازم                 مبعايري الترتي 
ورغم أن فريق التيـسري     . الطبية األساسية ملقاتلي قوات التحرير الوطنية الذين يتم التحقق منهم         

للمنــشقني املزعــومني يف رانــدا، سيــصبح التعامــل مــع املؤقتــة وفــر خمصــصات أساســية لإلعاشــة 
 . متنامية أمرا عسريا أكثر فأكثرأعباء قضية 

وحثثـت  . يوليه، أعربت عن القلق إزاء الكيفية اليت متضي هبـا عمليـة الـسالم             /ويف متوز  - ٢٧
 للتحقـق والرصـد بـدون إبطـاء         آليـة الرصـد   قوات التحرير الوطنية على العودة إىل املشاركة يف         

وطلبـت  . ف أعمـال القتـال  ودعوت الطرفني إىل االمتناع عن أي أعمـال قـد تـؤدي إىل اسـتئنا            
أن يظــل علــى اتــصال مــع الــشركاء اإلقليمــيني ملــساعدة  لبورونــدي أيــضا إىل ممثلــي التنفيــذي 

إضافة إىل ذلك، اتصلت بنائب رئيس مبـادرة الـسالم اإلقليميـة             .الطرفني على استئناف احلوار   
ملناقـشة  حـدة،   رئيس مجهورية ترتانيـا املت    كيكوييت،  جاكايا مريشو   من أجل بوروندي، الرئيس     

ويف غـضون ذلـك، يقـدم       . أكيد دعم األمم املتحدة الكامل ملبادرة الـسالم اإلقليميـة         لتاملسألة و 
مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي املــساعدة للعمليــة، وال ســيما عــن طريــق تــوفري   

م غيـاب قـوات     ورغ.  وفرقة العمل اخلاصة التابعة لالحتاد األفريقي      آللية الرصد املساعدة التقنية   
ــصفة مراقــب يف      ــضا ب ــشارك املكتــب أي ــة، ي ــر الوطني ــة الرصــد التحري ــصال  آلي ــة االت  ويف أفرق

 .يسريبناء على طلب من فريق الت، املشتركة املرتبطة هبا
 

 احلالة األمنية  
ــذ صــدور        - ٢٨ ــصورة ملحوظــة من ــدي ب ــة يف بورون ــة األمني ــدهورت احلال ــة، ت ــصفة عام ب

لى معـدالت اجلـرائم يف بوجومبـورا وبوجومبـورا الريفيـة، حيـث              وُسجلت أع . تقريري السابق 
نــوفمرب، أعــادت احلكومــة / تــشرين الثــاين١٦ويف . ازدادت حــوادث الــسطو املــسلح والــسرقة

ويبدأ حظر التجول، الذي كان قـد       . فرض حظر التجول على الطرقات املؤدية إىل بوجومبورا       
ــام  ـــ ٠٠/١٨، الـــساعة ٢٠٠٦ُرفـــع يف عـ ويظـــل كـــل مـــن  . ٠٠/٠٧ساعة  ليـــستمر حـــىت ال

بوجومبورا وبوبانزا وسيبيتوكي يف املرحلة األمنية الثالثة، يف حـني أن بـاقي املقاطعـات هـي يف                  
 . املرحلة األمنية الثانية

ــالتقرير حبــدوث طفــرة يف عــدد الكمــائن املنــصوبة علــى      - ٢٩ واتــسمت الفتــرة املــشمولة ب
ملــسلح، خاصــة داخــل العاصــمة، ويف    الطــرق الــسريعة، وزيــادة يف عــدد عمليــات الــسطو ا     

ويعتـرب العـدد الكـبري مـن األسـلحة          . اهلجمات بالقنابل اليدوية، وحاالت إطـالق النـار املتفرقـة         
الصغرية والقنابل اليدوية املتداولة فـضال عـن اسـتمرار تـدفق األسـلحة غـري املـشروعة إىل البلـد                     
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قـر املتفـشي وارتفـاع معـدل البطالـة          كـذلك يظـل الف    . من العوامل اليت تؤثر على احلالة األمنيـة       
ومل يؤثر التدهور العـام للحالـة األمنيـة علـى مـوظفي األمـم املتحـدة                 . من ضمن العوامل املؤثرة   

 .بقدر يذكر
 

 التطورات اإلقليمية  
.  يف مجاعـة شـرق أفريقيـا       هليـة يوليه، أصـبحت بورونـدي عـضوا كامـل األ         / متوز ١يف   - ٣٠

 زار وزراء مجاعة شرق أفريقيا مـشاريع التكامـل اإلقليمـي يف             أكتوبر،/ويف أوائل تشرين األول   
لحكومة والقطاع اخلاص يف إطار أنشطة الرصـد والتقيـيم الـيت            مع ممثلني ل  بوروندي واجتمعوا   

 . تقوم هبا اجلماعة
يونيــه، صــدقت اجلمعيــة الوطنيــة علــى ميثــاق األمــن واالســتقرار        / حزيــران٢٨ويف  - ٣١

ات الكربى، لتصبح بوروندي بـذلك أول طـرف موقـع يـصدق علـى               والتنمية يف منطقة البحري   
وقــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي  . امليثــاق

الدعم إلنشاء األمانة التنفيذيـة للمـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات الكـربى يف بوجومبـورا            
وشـارك املكتـب أيـضا يف االجتمـاع األول للجنـة           .  التقنيـة  ويواصل املكتب تزويدها باملساعدة   

 تـشرين  ٩ و ٨اإلقليمية املشتركة بني الوزارات والتابعة للمؤمتر الذي عقد يف نريويب يف يومي           
 .نوفمرب/الثاين
. وعقد عدد من اجتماعات التنـسيق األمـين اإلقليميـة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                  - ٣٢

أغسطس، اجتمـع ممثلـون عـسكريون لكـل مـن أوغنـدا وبورونـدي               / آب ٢٨ و   ٢٧ويف يومي   
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا يف كيغـايل واتفقـوا علـى إنـشاء خليـة ختطـيط مـشتركة               

ــات ضــد   ــة ”للتحــضري لعملي ــة“ القــوى اهلدام ــة يف   . يف املنطق ــشاء اخللي ــى إن ــصديق عل ومت الت
 ١٧ إىل   ١٥الـذي عقـد يف كمبـاال يف الفتـرة مـن             اجتماع اللجنة الثالثية املشتركة زائد واحد       

 .سبتمرب/أيلول
 

 ألنشطة املتصلة بلجنة بناء السالما -ثالثا  
ووضـعت احلكومـة    . واصلت جلنة بناء الـسالم متابعـة احلالـة يف بورونـدي عـن كثـب                - ٣٣

نـاء  واللجنة، بدعم نشيط من مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، إطـارا اسـتراتيجيا لب              
لجنـة واحلكومـة   الوعقب مشاورات بني أعضاء . )، املرفق (PBC/1/BDI/4السالم يف بوروندي

يجي  املــــــصلحة الرئيــــــسيني يف امليــــــدان، أيــــــدت اللجنــــــة اإلطــــــار االســــــتراتوأصــــــحاب
ــران ٢٠ يف ــة   /حزي ــه، بوصــفه خطــوة هام ــسالم    وضــع اســت حنــويوني ــاء ال ــة لبن راتيجية متكامل
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إلطار الذي حيدد مثاين أولويات لبناء الـسالم بتوجيـه املـشاركة         ويتوقع أن يقوم ا   . بوروندي يف
 . املصلحةأصحابة وغريمها من اللجنواحلوار بني احلكومة و

. وجيري وضـع آليـة لرصـد ومتابعـة اإلطـار االسـتراتيجي بـدعم مـن املكتـب املتكامـل                     - ٣٤
 اسـتعراض التقـدم    املـصلحة أصـحاب وستتيح اآللية لبوروندي وللجنة بناء السالم وغريمها مـن    

وستكون هذه اآلليـة    . احملرز حنو حتقيق أهداف بناء السالم وتقييم مسامهاهتم يف تلك األهداف          
وجتـري اجتماعـات غـري      .  أدنـاه  ٧١ املـشار إليـه يف الفقـرة         بني الشركاء جزء من فريق التنسيق     

لجنـة يف   التعتمـدها    هائية هلذه اآللية الـيت يتوقـع أن       رمسية للجنة يف بوجومبورا لوضع الصيغة الن      
 .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦

للجنــة بنــاء التابعــة وبــالنظر إىل التــدهور العــام للحالــة، قــام رئــيس تــشكيلة بورونــدي  - ٣٥
 لوفالـد، ببعثـة لتقـصي       . ل ، الـسفري يوهـان     لـدى األمـم املتحـدة      السالم واملمثل الدائم للنـرويج    

 بقلــق، رئـيس التـشكيلة  والحـظ  . سـبتمرب / أيلـول ٧ إىل ٥احلقـائق يف بورونـدي يف الفتـرة مـن     
، إحساسا عاما بانعدام اليقني، بالنظر إىل التطـورات الـيت عرفتـها عمليـة          أن هناك  خالل زيارته 

السالم، لكنه رحب مببادرات الرئيس بإجراء حوار سياسي وأعرب عن دعمـه الكامـل جلهـود      
نوب أفريقيا من أجل تنفيـذ االتفـاق        املبادرة اإلقليمية للسالم وعملية التيسري اليت تضطلع هبا ج        

 .إطالق الناروقف الشامل ل

 إىل نيويـورك، اعتمـدت جلنـة بنـاء الـسالم االسـتنتاجات              ة رئـيس التـشكيلة    وعند عـود   - ٣٦
 املـصلحة   أصـحاب الـيت أهابـت فيهـا ب      ) ، املرفـق  PBC/2/BDI/2(والتوصيات الواردة يف الوثيقـة      

 ةالربملانيـ واألزمـة   احلالة اهلـشة للميزانيـة      ب ائل املتصلة  املس األساسيني أن حيلوا على وجه السرعة     
 . وانسحاب قوات التحرير الوطنية من اآللية املشتركة للتحقق والرصد

ة ونـ  املك ، جلنـة التوجيـه املـشتركة لبنـاء الـسالم          أقـرت نوفمرب،  / تشرين الثاين  ١٦وحىت   - ٣٧
ــع املـــدين واملكتـــب املتكامـــل والـــش    ــة واجملتمـ ــدولينيمـــن ممثلـــي احلكومـ ــوطنيني والـ  ،ركاء الـ

 مليـــون دوالر منحهـــا ٣٥ دوالر، مـــن أصـــل ٢٨ ٦٨٣ ٠٠٠مـــشروعا مببلـــغ جمموعـــه  ١٢
هتم املشاريع أربعة جمـاالت مـن خطـة أولويـات بنـاء الـسالم               و. صندوق بناء السالم لبوروندي   

كتـب  ، وهي متوافقـة مـع واليـة امل        ٢٠٠٦ديسمرب  / جلنة بناء السالم يف كانون األول      أقرهتااليت  
صــالح إل وأربعــة مــشاريع ،لحكــم الرشــيدلوتــشمل هــذه املــشاريع أربعــة مــشاريع  . املتكامــل

قوق اإلنـسان والعدالـة ومـشروعا واحـدا لـدعم احلـل الـسلمي            حل وثالثة مشاريع    ،قطاع األمن 
ــىللرتاعــات  ــة األراضــي عل ــة .  ملكي ــشاريع يف املراحــل األوىل    ومث ــشاريع مــن هــذه امل عــدة م

 . التقريراجلزأين الرابع واخلامس من هذااصيل عن أهداف هذه املشاريع يف وترد تف. للتنفيذ
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 تكامل األمم املتحدة -رابعا  
ــا  - ٣٨ ــري أشــرتكم ــسابق يف تقري ــرامج مواضــيعية     ال ــة ب ــل ثالث ــب املتكام ، وضــع املكت

ــة لــدعم توطيــد الــسالم يف جمــاالت       مــشتركة ضــمن إطــار اســتراتيجية األمــم املتحــدة املتكامل
ــسال ــصغرية؛    ال ــن واألســلحة ال ــة،   م واحلكــم؛ وإصــالح قطــاع األم ــسان والعدال ــوق اإلن  وحق

وترمي هذه الربامج إىل دعم الوصـول إىل النقـاط املرجعيـة املبينـة              . ذلك العدالة االنتقالية   يف مبا
 ).S/2006/429/Add.1(يف اإلضافة لتقرير األمني العام 

ملتكاملـة لـدعم توطيـد الـسالم، تقـوم منظومـة          ولتعزيز أثـر اسـتراتيجية األمـم املتحـدة ا          - ٣٩
األمــم املتحــدة يف بورونــدي باختــاذ مزيــد مــن اخلطــوات مــن أجــل التكامــل علــى الــصعد            

وإضــافة إىل ثالثــة بــرامج مواضــيعية مــشتركة يف جمــاالت  . االســتراتيجية والربناجميــة والتنفيذيــة
مــم املتحــدة بوضــع برنــامج اإليــدز، تقــوم األ/الــصحة والتعلــيم وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

. مشترك آخـر يقـدم اسـتجابة متكاملـة الحتياجـات العائـدين وغريهـم مـن الفئـات املستـضعفة                    
 اجتماعيـة اقتـصادية للـسالم    وخلـق حـوافز  ملـرأة والطفـل   اوقد مت إيـالء اهتمـام خـاص لـتمكني        

 . أدناه٦٩على الصعيد احمللي، على النحو املبني يف الفقرة 

، واصــل املكتــب )٢٠٠٦ (١٧١٩و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥  جملــس األمــنوطبقــا لقــراري - ٤٠
وقد أصبح الفريـق املعـين      . عملييت التخطيط وتنفيذ الواليات   يف  املتكامل دمج املنظور اجلنساين     

نظومـة األمـم    مل واملكـون مـن منـسقني تـابعني       بالشؤون اجلنـسانية الـذي يرأسـه ممثلـي التنفيـذي            
واعترافا باحلاجات اخلاصـة للمـرأة      .  املشمولة بالتقرير  املتحدة عامال بشكل كامل خالل الفترة     

ــع براجمــ     ــق يف مجي ــسالم، أدمــج الفري ــسامهتها يف اســتدامة ال ــة   وم ــشاريع املمول ــشتركة وامل ه امل
وإضـافة إىل ذلـك،     . صندوق بناء السالم بعدا جنسانيا ومؤشرات تراعي  املنظور اجلنساين          من

 .املرأة ولشجب العنف القائم على نوع اجلنس حقوق للدفاع عنقام الفريق حبمالت دعوة 
 

 حتديات توطيد السالم  - خامسا 
 حلكم الدميقراطيا  

ــالنظر إىل احلالــ  - ٤١ ــسياسيةب ــاخلطر، ة ال ــة ب ــاق واســع     احملفوف ــى نط ــساد عل ــشار الف  ، وانت
 مـع واحلاجة إىل تعزيز القدرة الوطنية على تقدمي اخلدمات األساسـية، وضـع املكتـب املتكامـل                 

اج التــدرجيي لثقافــة  كومــة مــشروعا ميولــه صــندوق بنــاء الــسالم يرمــي إىل حتقيــق اإلدمــ       احل
ويرمي إىل القيام بـذلك مـن خـالل إنـشاء أطـر وطنيـة تـدعم                 . املؤسسات الوطنية  دميقراطية يف 

 املـصلحة الـوطنيني الرئيـسيني، مبـن فـيهم املـسؤولون             أصـحاب نفسها بنفسها للحوار فيما بـني       
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ون املنتخبون واألحزاب الـسياسية واجملتمـع املـدين والـروابط النـسائية والقطـاع       الوطنيون واحمللي 
 .اخلاص واجلماعات الدينية والنقابات ووسائط اإلعالم

وقد مت االنتهاء من األنشطة التحضريية هلـذا املـشروع، مبـا يف ذلـك حتديـد املـشاركني                    - ٤٢
 احلكومـة واجملتمـع    ممـثلني عـن   مـن نـة مكووقد شرعت جلنـة تقنيـة مـشتركة      . احملتملني والتوعية 

 حزبـا سياســيا  ٢٤أغــسطس، حيـث تعرفـت علـى    /املـدين واملكتـب املتكامـل يف العمـل يف آب    
مـن منظمـات اجملتمـع املـدين تعمـل علـى نطـاق الـوطن وعلـى صـعيد                    منظمـة    ٢ ٣٠٠وحوايل  

 . السنةومن املقرر إطالق هذا املشروع رمسيا قبل هناية هذه. احملافظات والصعيد احمللي

ويدعم املكتب املتكامل أيضا احلكومـة يف معركتـها ضـد الفـساد مـن خـالل مـشروع            - ٤٣
وسـيدعم املـشروع آليـات مكافحـة الفـساد الـيت أنـشئت سـنة                . ممول من صندوق بنـاء الـسالم      

تـسعة  و ،‘‘فرقـة مكافحـة الفـساد     ’’يف هذا الصدد، تتلقـى حمكمـة مكافحـة الفـساد و           . ٢٠٠٦
من املكتب املتكامل، وهو ما يتيح هلا أن تصبح عاملة بشكل كامـل علـى    الدعم  إقليميةفروع  

مــع البنــك الــدويل الــذي أطلــق  وســيعمل املكتــب املتكامــل بــشكل وثيــق أيــضا   . نطــاق البلــد
وتــشمل . نــوفمرب دراســة استقــصائية وطنيــة بــشأن الفــساد يف بورونــدي/تــشرين الثــاين ١٢ يف

 ٢٠٠٨تعداد عام للسكان من املقرر إجـراؤه سـنة       أنشطة احلكم األخرى األعمال التحضريية ل     
ــة املتحــدة        ــاد األورويب واململك ــسكان واالحت ــم املتحــدة لل ــن صــندوق األم ــدعم م ــا ب  لربيطاني

 .العظمى وأيرلندا الشمالية
 

  إصالح قطاع األمن  
دعــم وضــع خطــة عامــة إلصــالح قطــاع األمــن مهمــة معهــود هبــا إىل املكتــب           إن  - ٤٤

. )S/2006/429/add.1(ى النقــاط املرجعيــة املبينــة يف تقريــر األمــني العــام  املتكامــل، وهــي إحــد
. أن احلكومــة أبلغــت املكتــب املتكامــل أهنــا ال تــود املــشاركة يف وضــع مثــل هــذه اخلطــة    بيــد

 .من ذلك، تسعى احلكومة إىل إصالحات متوازية يف كل ركن من أركان قطاع األمن وبدال

ــهاء مــن  - ٤٥ ــد مت االنت ــ وضــعوق ــة   خط ــة فرعي ــوطين   لكــلط قطاعي ــدفاع ال ــوات ال  مــن ق
يونيــه، قــدمت وزارة الــدفاع الــوطين وشــؤون     /ويف حزيــران. والــشرطة الوطنيــة البورونديــة  

 اخلطـة   تركـز . قدماء خطة مخاسـية تتعلـق بقـوات الـدفاع الـوطين إىل اجملتمـع الـدويل                الاحملاربني  
يـشمل  . حمترفـة تشجيع ظهـور قـوة      تعزيز احلياد السياسي لقوات الدفاع الوطين و      على ضرورة   

هذا توضيح دور قوات الدفاع البورونديـة فيمـا يتـصل بالـشرطة الوطنيـة البورونديـة؛ وتعـديل                   
قوامها وفقـا ملهامهـا واملـوارد املاليـة املتـوفرة؛ ورفـع قـدرات إدارة األفـراد واملاليـة والعمليـات؛                      

 .وتوفري التدريب املالئم
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 البوروندية، بدعم من املكتب املتكامل والـشركاء الثنـائيني،          ووضعت الشرطة الوطنية   - ٤٦
يتوقـع أن تعتمـدها احلكومـة       و ،)٢٠١٧-٢٠٠٧ ( سنوات عشرمدهتا  خطة تطوير استراتيجية    

تــبني هــذه اخلطــة االســتراتيجية احلكوميــة العامــة لتفعيــل الــشرطة الوطنيــة    و. قبــل هنايــة الــسنة 
يق إقليمية؛ والتـدريب علـى مجيـع جوانـب أعمـال            إنشاء آليات تنس  اخلطة  وتشمل  . البوروندية

 .الشرطة؛ وتعزيز القدرة التنفيذية، مبا يف ذلك املعدات واهلياكل األساسية

 لعمليـة مماثلـة     ات الـدفاع الـوطين وتقـوم بالتحـضري        كما باشـرت احلكومـة تعـدادا لقـو         - ٤٧
ــيني     ــدعم مــن شــركاء دول ــة ب ــة البوروندي ــشرطة الوطني ــراد ال ذلــك، تواصــل  ويف غــضون . ألف

تقلــيص حجــم قــوات الــدفاع الــوطين والــشرطة الوطنيــة البورونديــة عــن طريــق مــشروع لــرتع 
سـالح وتــسريح وإعـادة إدمــاج الـشرطة الوطنيــة ممــول مـن الربنــامج املتعـدد األقطــار للتــسريح      

مـن أفـراد    فـردا    ٣ ٧٧٩نوفمرب تسريح   / تشرين الثاين  ١٦ وجرى حىت تاريخ  . وإعادة اإلدماج 
 جمموع عدد املقاتلني الـسابقني      وبذلك يبلغ اع الوطين والشرطة الوطنية البوروندية،      قوات الدف 

 قــوام قــوات الــدفاع وال يــزال.  قاصــرا٩ ٠٤١ نــساء و ٥٠٦، مــن بينــهم  مقــاتلني٢٤ ١٠٥
ومــة بالتزامهــا بتقلــيص قوامهــا    ومــن مث لــيس مــن املتوقــع أن تفــي احلك    . ٢٧ ٠٠٠الــوطين 

ديــسمرب، وفقــا لرســالتها املتعلقــة بــسياسة التــسريح      /ول كــانون األ٣١ حبــول ٢٥ ٠٠٠ إىل
ــر / شــباط١٩املؤرخــة  ــة    . ٢٠٠٤فرباي ــشاهتا مــع املؤســسات املالي ووافقــت احلكومــة، يف مناق

  . الدولية، على جمموعة من التدابري التصحيحية اليت تعاجل هذه القضية

ــاء ارللتمويــل يف إطــوصــاغ املكتــب املتكامــل واحلكومــة أربعــة مــشاريع    - ٤٨  صــندوق بن
إخـراج   االحتكـاك مـن خـالل    حيد املشروع مـن يتوقع أن   و. السالم لدعم إصالح قطاع األمن    

ويتوقـع البـدء يف     .  ثكنة ١٤قوات الدفاع الوطين من املراكز السكانية، عن طريق إعادة تأهيل           
. ٢٠٠٨ أبريــل /ينــاير واالنتــهاء منــه حبلــول نيــسان/ كــانون الثــاين١٥تنفيــذ هــذا املــشروع يف 

ويدعم املشروع الثاين التأهيل املهين ألفراد قوات الدفاع الوطين عن طريـق تـوفري التـدريب يف                 
ثالث القدرة التشغيلية للشرطة الوطنيـة البورونديـة        الشروع  املويدعم  . جمايل االنضباط والقيادة  

إصـالح  وُوضع املشروع األخـري لـدعم       . عن طريق توفري معدات ملعاجلة البيانات ومرافق النقل       
ــات         ــز هيئ ــوطين، وتعزي ــصعيد ال ــى ال ــها عل ــك بتوضــيح واليت ــا يف ذل ــر االســتخبارات، مب دوائ

ويتوقـع أن يبـدأ تنفيـذ هـذه املـشاريع الثالثـة             . اإلشراف عليها، وتقويـة قـدراهتا املهنيـة والتقنيـة         
 .٢٠٠٨أيضا يف بداية سنة 

 
 األسلحة الصغرية  

شار األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة يعــود عــدم إحــراز تقــدم حنــو احلــد مــن انتــ  - ٤٩
ــة    ــة الــسياسية واألمني ــالتقرير يف جــزء منــه إىل احلال .  احملفوفــة بــاخلطرخــالل الفتــرة املــشمولة ب
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رتع ســالح املــدنيني أيــضا عــامال  كانــت القــدرة احملــدودة جــدا للجنــة التقنيــة الوطنيــة لــ    كمــا
ل لـرتع سـالح املـدنيني       ماعـال وشـ   الـصدد، يعـد تنفيـذ برنـامج ف        ويف هـذا    . عوامـل التـأخري    من

 األساسـية لتوطيـد الـسالم    واعتماد إطار قانوين وطين ينظم ملكية املـدنيني لألسـلحة مـن املهـام      
 .زال ينبغي تنفيذها اليت ال

نوفمرب، سـيعقد املكتـب املتكامـل حلقـة عمـل ألعـضاء اللجنـة               /ويف هناية تشرين الثاين    - ٥٠
صـندوق بنـاء الـسالم صـاغه        يف إطـار     مـشروع ممـول      ومثـة . اللبناء قدراهتم التقنيـة يف هـذا اجملـ        

يـشمل املـشروع محلـة    . املكتب املتكامل واحلكومة دعمـا للجنـة يف املراحـل األوىل مـن تنفيـذه       
ويف غــضون ذلــك، مت إنــشاء شــبكات اجملتمــع .  وأنــشطة جتريبيــة يف جمــال نــزع الــسالحتوعيــة

يف جهود التوعيـة    هذه الشبكات   ساهم  تقع أن   ويتو.  بالقضية وتوعيتهااملدين ووسائط اإلعالم    
ــة    ــة يف بداي ــرتع   . ٢٠٠٨ عــامالــيت تــضطلع هبــا اللجن ــامج التجــرييب األول ل ــدء الربن ويتوقــع ب

 .٢٠٠٨ عامالسالح حبلول منتصف 
 

 اإلنسان حقوق  
 ســيما وال عــام، بــشكل التــدهور مــن املزيــد البلــد يف اإلنــسان حقــوق حالــة شــهدت - ٥١

 هــذه اخنفــضت ســبتمرب،/أيلــول شــهر هنايــة ومنــذ .الــسياسية الــدوافع ذات لالنتــهاكات نتيجــة
 الـسابق  الـرئيس  مؤيـدو  هلـا  يتعـرض  الـيت  املـضايقات  ذلـك  يف مبـا  ملحـوظ،  بشكل االنتهاكات
ــوطين للمجلــس ــدفاع ال ــة عــن لل ــوات-الدميقراطي ــدفاع ق ــة عــن ال ــا .الدميقراطي  حــدث وبينم
 الـيت  االنتـهاكات  مستوى ظل الوطين، الدفاع قوة عناصر ترتكبها اليت االنتهاكات يف اخنفاض
 واحتجــاز اعتقــال حــاالت ُســجلت كمــا .للغايــة امرتفعــ البورونديــة الوطنيــة الــشرطة ترتكبــها
 بعـد  يتحـول  مل ذلـك،  عـن  وفـضال  .بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  واسع نطاق على تعسفية
ــزام ــسياسي احلكومــة الت ــاث ال  هــذا ويف .ملموســة إجــراءات إىل العقــاب مــن اإلفــالت باجتث

ــل اخلــصوص،مل ــات تكتم ــذحبيت يف التحقيق ــا غاتومبــا م ــتني ومويينغ ــا الل  ٢٠٠٤ عــامي وقعت
 .العدالة أمام اجلناة من أي ميثل ومل التوايل، على ٢٠٠٦ و

 بـني  ومـن  .خـاص  بشكل القلق تثري مسألة والطفل املرأة ضد اجلنسي العنف يزال وال - ٥٢
 يف املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتـب  هبـا  أُبلغ واليت مئات، عدة عددها غالبال االغتصاب حاالت

 وفـضال  نهام قليل بعدد إال الوطنية السلطات بلغُت مل بالتقرير، املشمولة الفترة خالل بوروندي
  .قضائيا املالحقني اجلناة من ضئيلة نسبة حبق إال أحكام تصدر مل ذلك، عن

 املكتـب  واصـل  اإلنـسان،  حلقـوق  االنتـهاكات  هلـذه  التصدي على املساعدة أجل ومن - ٥٣
 أسـبوعية  اجتماعـات  عقـد  بينـها  من بطرق الوطنية، السلطات مع وثيق بشكل العمل املتكامل

 .الـدوائر  تلـك  عناصر ترتكبها اليت النتهاكاتا متابعة أجل من الوطين األمن دوائر قيادات مع
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ــد املتكامــل املكتــب أجــرى كمــا ــشطة مــن العدي ــةالتوع أن ــاء ي ــي املوجهــة القــدرات وبن  ملمثل
 إىل إضـافة  .الـسكان  وعمـوم  املـدين،  واجملتمـع  العمـال،  ونقابـات  اإلعـالم،  ووسـائط  احلكومة،
 اجلنـسي،  للعنـف  حـد  وضـع  أجـل  مـن  اإقليميـ  ااسـتراتيجي  اإطـار  املتكامل املكتب وضع ذلك،
 الـوطين  الـدفاع  لقـوة  الوطنيـة  التـدريب  بـرامج  يف املـرأة  حقوق محاية إدراج كفالة على وعمل

 .البوروندية الوطنية والشرطة

 حلقــوق مــستقلة وطنيــة جلنــة إلنــشاء متهيــدا التقنيــة املــساعدة املتكامــل املكتــب ووفــر - ٥٤
 عـن  فـضال  ،البلـد  نطـاق  على واإلعالم للتوعية عمل حلقات واكتملت .بوروندي يف اإلنسان
 نـوفمرب، /الثـاين  تـشرين  ٢ ويف .نـة للج قـانوين  إطـار  صـياغة  حاليـا  جتـري  كمـا  .للتحقـق  جلسة
 املكتــب مــع بالتعــاون اجلنــسانية، والــشؤون اإلنــسان وحقــوق الــوطين التــضامن وزارة نظمــت
 حلقـوق  املـستقلة  الوطنيـة  باللجنـة  املعـين  القـانون  مـشروع  بـشأن  للتحقـق  عمل حلقة ،املتكامل
 .اللجنـة  بإنـشاء  عجيـل بالت التزامهـا  الـوطين  التـضامن  وزيرة كررت العمل، حلقة ويف .اإلنسان
 أن قبــل جمــددا الستعراضــه قريبــا احلكومــة إىل املــنقح القــانون مــشروع ُيــَسلَّم أن املتوقــع ومــن
 الكافيـة  بـاملوارد  دوَّتـزَ  اإلنـسان،  حلقـوق  مـستقلة  وطنيـة  جلنـة  تفعيـل  ويـشكل  .الربملـان  يعتمده
 العـام  األمـني  تقريـر إضـافة ل   يف املبينـة  اهلامـة  املرجعيـة  النقـاط  ألحـد  إجنـازا  باالستقاللية، وتتسم

)S/2006/429/Add.1.(  
 

 العدالة قطاع إصالح  
 القــانوين لإلصــالح شــاملة اســتراتيجية وضــع ســبيل يف حمــدود تقــدم ســوى ُيحــرز مل - ٥٥

 خطـة  اعتمـدت    العـدل  وزارةأن   ورغـم  .وفعاليتـه  القـضائي  النظـام  اسـتقالل  تكفل والقضائي،
 املـدربني  األفـراد  نقـص  يـزال  ال ذلـك،  إىل إضـافة  .بطيئـا  زاليـ  ال تنفيذها فإن قطاعية، إصالح
  .القضائي النظام عمل سري يعوق جيدا

 ُيعتمــد مل بينمــا مرتفعــا، االحتيــاطي احلــبس رهــن املوجــودين األفــراد عــدد وال يــزال - ٥٦
 ،ســبتمرب/أيلــول يفو .الربملــان أصــابت الــيت الــشلل حالــة بــسبب اجلنــائي القــانون مــشروع
 القـانون  مـشروع  على تعديالت إدخال املتكامل املكتب اقترح الوطنيني، اخلرباء مع وبالتعاون
ــانون إصــالحب اخلــاص ــة اإلجــراءات ق ــسية التغــيريات تــضمنوت .اجلنائي  إدخــال املقترحــة الرئي
 .باألحداث املتعلق القانون على حتسينات

 ممولني يف إطـار    نيمشروع واحلكومة املتكامل املكتب أعد القضائي، لإلصالح ودعما - ٥٧
 يتـضمن  .بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  رمسـي  بشكل فيهما العمل بدأ السالم، بناء صندوق
ــشروع ــد األول امل ــاء جتدي ــة ١٧ وبن ــة، حمكم ــن جزئي ــرر م ــا املق ــول إكماهل ــصف حبل ــام منت  ع
 حـىت  ُدرَّبو .األحكام تنفيذ جمال يف اجلزئيني القضاة تدريب الثاين املشروع ويشمل .٢٠٠٨
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 هــذا إطــار يف مقاطعــات ٨ مــن واحلُجَّــاب الكتبــة مــن ٧٠و اجلــزئيني القــضاة مــن ١٧٦ اآلن
  .نوفمرب/الثاين تشرين هناية حبلول اكتماله ُيتوقع الذي املشروع

ــذ و - ٥٨ ــذلكُتتخـ ــادرات كـ ــافية مبـ ــق إضـ ــضاء تتعلـ ــداث بقـ ــاظ األحـ ــسجون واكتظـ  الـ
ــة املتكامــل املكتــب وشــكل .االحتيــاطي احلــبس رهــن احملتجــزين واحتياجــات  العامــة واملديري

 رصـد  أجـل  مـن  سـبتمرب /أيلـول  يف عـامال  فريقـا وأصـحاب مـصلحة آخـرون         السجون لشؤون
 أُطلـق  أكتـوبر، /األول تـشرين  ويف .املـشكلة  هلـذه  دائمـة  حلول عن والبحث السجون اكتظاظ

 تمـع واجمل احلكومـة  ممثلـي  تـدريب  أجـل  مـن  األحـداث  قـضاء  بـشأن  جتـرييب  مشروع نغوزي يف
 .٢٠٠٨ لعام شاملة عمل خطة وصياغة األحداث، لقضاء الدولية املعايري جمال يف املدين

 
 االنتقالية العدالة  

 .االنتقاليـة  للعدالـة  آليات إنشاء حنو ملحوظ تقدم بالتقرير املشمولة الفترة خالل حتقق - ٥٩
 بـشأن  إطاريـا  اتفاقـا  ذيالتنفيـ  وممثلـي  للـرئيس  األول النائـب  وقع نوفمرب،/الثاين تشرين ٢ ففي

 .بورونـدي  يف االنتقاليـة  العدالـة  آليـات  بشأن الوطنية للمشاورات ثالثية توجيهية جلنة تشكيل
 ويف .املتكامـل  واملكتـب  املـدين  واجملتمـع  احلكومـة  مـن  كـل  مـن  اثنني ممثلَني من اللجنة وتتألف
 عــن التعــبري يف الــسكان حريــة شخــصيا يــضمن بــأن نكــورونزيزا الــرئيس تعهــد التوقيــع، حفــل
 والتــدابري االســتراتيجية علــى الثالثيــة التوجيهيــة اللجنــة وســتعمل .املــسألة هــذه بــشأن آرائهــم
 ومـن  .النـهائي  تقريرهـا  صـياغة  قبـل  عليهـا  سُتـشرف  الـيت  الوطنية باملشاورات املتعلقة التنفيذية
  .واحد عام غضون يف التشاور عملية تكتمل أن املتوقع

 وتعـاون  االنتقاليـة،  العدالـة  بـشأن  واإلعـالم  للتوعيـة  أنشطة املتكامل املكتب نظم كما - ٦٠
ــدين اجملتمــع مــع ــهجيات وضــع يف امل ــلتمك من ــشاركة مــن هين ــة أعمــال يف امل ــة اللجن  التوجيهي

 احلقـائق  لتقـصي  جلنـة  تـشكيل  بـشأن  الوطنيـة  التشاورية للعملية الناجح االختتام وُيعد .الثالثية
 الرئيـسية  املهمـة  هـذه  يف تقـدم  إحـراز  مـن  بورونـدي  وسـيمكن  مة،ها مرجعية نقطة واملصاحلة

 واألمــم احلكومــة بــني املناقــشات مــن املزيــد إجــراء الــضروري مــن يــزال وال .الــسالم توطيــدل
 احلقـائق  تقـصي ل املقترحـة  لجنـة ال بـني  العالقـة  بـشأن  مشترك فهم إىل التوصل أجل من املتحدة

  .اخلاصة واحملكمة واملصاحلة
 

 اإلنسانية احلالة  
 بعـض  يف عـام  بـشكل حتسنت   اإلنسانية احلالةفإن   املدقع، الفقر تفشي من الرغم على - ٦١

 الثـاين  الزراعـي  املوسـم  حمصول زيادة مع باالقتران بالتقرير، املشمولة الفترة خالل البلد مناطق
 داجــ ضــعيفا كــان الــنب حمــصول أن إال .٢٠٠٦ بعــام مقارنــة املائــة يف ٥ بنــسبة ٢٠٠٧ لعــام
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 عــام طــوال الغــذائي الــنقص واســتمر .اإليــرادات اخنفــاض عــن أســفر ممــا املوســم، هــذا خــالل
 أحـد  علـى  القائمـة  املعيـشية  األسـر  سـيما  وال النـاس،  مـن  كـبري  عـدد  علـى  يـؤثر  وهو ،٢٠٠٧
 املناعـة  نقـص  بفـريوس  نواملـصاب  أو نواملعوقـ  أو القُصَّر يرعاها اليت املعيشية األسر أو الوالدين،
 الوضـع  هـذا  مـن  وُيفـاقم  .حـديثا  نوالعائـد و ،)اإليـدز ( املكتسب املناعة نقص متالزمة/ةالبشري

 .والبذور األساسية السلع أسعار يف الكبري االرتفاع

 لعــام األول الزراعــي للموســم اإلعــداد أكتــوبر/األول تــشرين منتــصف يف واكتمــل - ٦٢
 واألدوات للمـواد  جمموعـات  )الفاو( والزراعة لألغذية املتحدة األمم منظمة ووزعت .٢٠٠٨
 .ضـعيفة  معيـشية  أسـرة  ٢٠٠ ٠٠٠ بنحـو  عـدده  يقـدر  ملـا  ومعـدات  بـذور  بينـها  من الزراعية،

 احلـصول  للمـزارعني  أتـاح  ممـا  آخـرين،  شـركاء  مع بالتعاون للبذور رضامع الفاو نظمت كما
 ذههلـ  األسـر  اسـتهالك  خطـر  مـن  التخفيـف  أجـل  ومـن  .إنتاجيـة  األكثـر  التقاوي سالالت على

 عــدده  ملــا غذائيــة  إعاشــة حــصص  الوقــت نفــس  يف العــاملي األغذيــة  برنــامج وزع البــذور،
 أجــل مــن متــري طــن ١٠ ٠٠٠ إىل ربنــامجال وحيتــاج .ضــعفا األكثــر األســر مــن ١٠٠ ٠٠٠

 بنحـــو يقـــدر مـــا الربنـــامج يـــدعم كمـــا .٢٠٠٨ مـــارس/آذار حـــىت املقـــررة أنـــشطته إكمـــال
  .االبتدائية املدارس يف التغذية أنشطة خالل من طفل ٢٠٠ ٠٠٠

 إنـسانية  أزمـة  تواجـه  تعـد  مل بورونـدي  أنقـدرتا    املتحـدة  واألمـم  احلكومةأن   وحيث - ٦٣
 عـام  يف لبورونـدي  موحـد  نـداء  عمليـة  إطـالق  عـدم  علـى  سـبتمرب /أيلـول  يف اتفقتـا  فقد حادة،
ــشرين ١٦ ويف .٢٠٠٨ ــوبر،/األول ت ــشأت أكت ــة وزارة أن ــة الداخلي ــة هيئ  عــن مــسؤولة وطني
 بورونـدي  يف عملياتـه  اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  مكتب ُينهي أن املتوقع منو .الكوارث إدارة
 اعتبـارا  فيـه  سُتنـشأ  ،املتكامـل  املكتب والية متديد حال ويف .٢٠٠٨ يونيه/حزيران هناية حبلول
 يف التنفيــذي ممثلــي مــساعدة أجــل مــن املبكــر لإلنعــاش صــغرية وحــدة ٢٠٠٨ يوليــه/متــوز مــن

 األمــم أنــشطة تنــسيق يف املتكامــل املكتــب لواليــة ودعمــا اإلنــسانية للــشؤون سقكمنــ مهامــه
  .املتحدة

 
  اجملتمع وإنعاش العائدون الالجئون  

ــا جمموعــه   عــاد - ٦٤ ــا ٣٣ ٠٣٦م ــديا الجئ ــرة يف بورون ــا الفت ــني م ــاين كــانون ب ــاير/الث  ين
 يف كــبرية تقلبــات تولوحظــ . املتحــدةترتانيــامجهوريــة  مــن معظمهــم نــوفمرب،/الثــاين وتــشرين

 ومنـذ  .وحـده  أغـسطس /آب شـهر  يف طوعـا  ديـارهم  إىل ١٠ ٥٨٨ عـاد  حيث العودة، رعةس
 للعائـدين  املقدمـة  مساعدهتا من الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية زادت يوليه،/متوز ١٠
ــا مــن ــوزع حيــث ،ترتاني ــة منحــا ت ــادل نقدي ــها تع  شــهر ويف .شــخص لكــل دوالرا ٥٠ قيمت
 إىل ٤ مــن العائـدين  هلـؤالء  الغذائيـة  مـساعدته  مـن  العـاملي  األغذيـة  برنـامج  زاد أغـسطس، /آب
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 وهذان التدبريان، إضافة إىل حتسن حالة األمن الغـذائي يف بورونـدي، رمبـا أسـهم يف        .أشهر ٦
 .زيادة أعداد العائدين

 نــداءها مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة حكومــة كــررت بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة وخــالل - ٦٥
 أهنــا إال .ديــسمرب/األول كــانون ٣١ حبلــول ترتانيــا يف البورونــديني الالجــئني خميمــات بــإغالق
 الثالثيـة  اللجنـة  اتفقت يونيه،/حزيران ٤ ويف .طوعية ستظل الالجئني عودة بأن القول كررت
 مـن  لةكََّشواملُـ (املتحدة   ترتانيامجهورية   يف املقيمني البورونديني لالجئني الطوعية بالعودة املعنية

 شـاملة  اسـتراتيجية  ضـع و علـى  )الالجـئني  لـشؤون  املتحـدة  األمـم  ومفوضـية  وترتانيـا  بوروندي
 عـددهم  يتجـاوز  والـذين  ١٩٧٢ عـام  منـذ  ترتانيـا  يف املقـيمني  البورونديني الالجئني خيص فيما
 .اإلدماج إلعادة احملدودةاالحتماالت  بسبب يعد مل معظمهمو الجئ، ٢٠٠ ٠٠٠

 إدمـاج  وإعـادة  للعـودة  متكاملـة  توجيهيـة  جلنـة  بورونـدي  يف ُشـكلت  يوليـه، /متوز ويف - ٦٦
 ،املتكامـل  واملكتـب  املاحنـة،  واجلهـات  وزارات، أربـع  عـن  ممـثلني  من اللجنة وتتألف .العائدين
 املتحـدة  األمـم  ومنظمـة  العـاملي،  األغذيـة  وبرنـامج  الالجـئني،  لـشؤون  املتحدة األمم ومفوضية
القيـام بـشؤون     اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج اإلنسانية الشؤون سيقتن مكتبوتوىل   للطفولة،
 واملـشردين  للعائـدين  األساسـية  لالحتياجـات  ومتكاملـة  متـسقة  اسـتجابة  اللجنـة  وتوفر .أمانتها

 .واملـصاحلة  التـضامن  تعزيـز  ذلـك  يف مبـا  املـضيفة،  اجملتمعات احتياجات عن فضال واملطرودين،
 يف املــذكور الــصلة، ذي اجلديــد املــشترك الربنــامج إعــداد علــى اللجنــة هــذه تــشرف كمــا
 .أعاله ٣٧ الفقرة

 األمـم  مفوضـية  بقيـادة  مـشتركة  تقييم بعثةقامت   مايو،/أيار ١١ إىل ٧ من الفترة ويف - ٦٧
 ترتفـع  مقاطعـات  أربـع  يفبدراسة األوضـاع     العاملي األغذية وبرنامج الالجئني لشؤون املتحدة
 إىل البعثـة  خلـصت  العائـدين،  تواجـه  الـيت  االقتصادية التحديات ورغم .العائدين معدالت فيها
 هــذه أن اســُتنِتج ولكــن .معزولــة حــاالت وجــود مــن الــرغم علــى ضــدهم، متييــز وجــود عــدم

 حمـدودة  صبفـر  سـوى  حتـظ  ومل الغـذائي،  باألمن يتعلق فيما هائلة حتديات واجهت املقاطعات
 وفــرت بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة وخــالل .تاخلــدما علــى احلــصول وإمكانيــة الــدخل إلدرار

 املتوقــع ومــن .أســرة ٦ ٧٥٠ عــدده ملــا البنــاء مــواد الالجــئني لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية
 .٢٠٠٨ عام يف هذا اإليواء برنامج متديد

 ترتانيـا مجهوريـة   مـن بلغ عدد البورونديني املطـرودين    نوفمرب،/الثاين تشرين ١٦حىت  و - ٦٨
 األمحــر والــصليب للطفولــة املتحــدة األمــم منظمــة وتواصــل .٢٠٠٧ عــام يف ٨ ٩٠٢املتحــدة 

 مـن  بـدعم  املـساعدة  توفري احلرب، من املتضررين إدماج إلعادة احلكومة ومشروع البوروندي
 طلـــب أدى ذلـــك، غـــضون ويف .األوروبيـــة للجماعـــة اإلنـــساين واملكتـــب األورويب االحتـــاد
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ــوليني الالجــئني ــدي يف الكونغ ــهم بورون ــن نقل  إىل الالجــئني خميمــات إىل احلــضرية املراكــز م
 ويف .بــــالتقرير املــــشمولة الفتـــرة  خــــاللإىل درجــــة اإلشـــباع   املتاحـــة  املخيمــــاتاكتظـــاظ  
 نغـوزي،  يف عبـور  مركـز  فـتح  الالجـئني  لـشؤون  املتحدة األمم مفوضية أعادت يونيه،/حزيران
 األغذيـة  برنـامج  واصـل ي كمـا  .الكونغـوليني  الالجـئني  مـن  ٤ ٨٠٩ من يقرب ما ُسجل حيث
 .املفوضية تديرها اليت املخيمات يف الكونغوليني الالجئني مساعدة العاملي

 اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنـامج  ويـديره  ،٢٠٠٥ عـام  بـدأ  الذي الربنامج من وكجزء - ٦٩
 تأهيــل عــادةإل مــشاريع خــالل مــن اجملتمــع إنعــاش دعــم بورونــدي يف املتحــدة األمــم تواصــل
 مخـس  يف للـدخل  املـدرة  واألنـشطة  الغـذائي  األمـن  تعزيـز  خالل من وكذلك ألساسيةا اهلياكل

 بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة خالل أخرى مقاطعات ثالث إىل األنشطة هذه وامتدت .مقاطعات
 املفتوحـة،  واألسـواق  املهـين،  التـدريب  ومراكز الدراسية، والفصول املنازل، تشييد ذلك يف مبا

 املـسرحني  واملقـاتلني  واملـشردين  العائـدين  املباشـرون  املنتفعون ويشمل .عيالزرا الدعم ومرافق
 بـدعم  الـسالم،  بنـاء  صندوقيف إطار    مموالن مشروعان ويساعد .الضعيفة الفئات من وغريهم

 املـرأة  متكـني  علـى  للـسكان،  املتحدة األمم وصندوق للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق من
 .اجملتمع وإنعاش السالم بناء يف املشاركة من والشباب

 
 احلالة االقتصادية  

االقتـصادية خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير بوجـود قيـود              -اتسمت احلالـة االجتماعيـة     - ٧٠
.  وال سيما املواد الغذائية والـنفط      ،شديدة على امليزانية وزيادة كبرية يف أسعار السلع األساسية        

 يف ٣٤دها بزيــادة رواتــب املــوظفني املــدنيني بنــسبة رافــق ذلــك إخفــاق احلكومــة بتنفيــذ تعهــو
/ ومنذ شهر تـشرين األول    . املائة، مما أسفر عن تفشي حالة من االستياء والتوترات االجتماعية         

 بـــذلك إىل ةأكتـــوبر، أعربـــت نقابـــات العمـــال عـــن عزمهـــا اإلضـــراب عـــن العمـــل، منـــضم  
املمرضـات وموظفـو وزارة العـدل        مدرسو املـدارس اإلعداديـة و      ابدأهاليت كان قد     اتاإلضراب

 . من غري القضاة
وأعدت حكومة بوروندي، بدعم من برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم                  - ٧١

ــة إســتراتيجية        ــات مــن أجــل وضــع ورق ــدي، خطــة عمــل األولوي املتحــدة املتكامــل يف بورون
أثنـاء مـؤمتر املائـدة      مت خطـة عمـل األولويـات        ّدوقُـ . بوروندي للحد من الفقر موضـع التنفيـذ       

وعلى الرغم من أن التعهدات الـيت بلغـت         . مايو/املستديرة للماحنني يف بوجومبورا يف شهر أيار      
 مليـون دوالر،    ٦٤٠,٩ مليون دوالر قد جتاوزت املبلغ الذي طلبته بوروندي وهـو            ٦٨١,٢٤

راض ســتعالفقــد تــأخر اإلفــراج عــن األمــوال بــسبب عــدد مــن العوامــل منــها تأجيــل اختتــام ا   
صندوق النقـد الـدويل ملرفـق احلـد مـن الفقـر والتنميـة؛ وسـوء إدارة األمـوال العامـة؛                      السادس ل 
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وجيـري يف  . وضعف القدرات املؤسسية؛ وغياب إطار موثـوق لرصـد وتقيـيم تنـسيق املعونـات          
هذا الصدد إنشاء آلية مشتركة لضمان التنـسيق والـربط بـني جهـود التنميـة وأولويـات توطيـد                    

ــسالم ــ. ال ــة اســم    وس ــذه اآللي ــى ه ــشركاء  ”يطلق عل ــني ال ــسيق ب ــق التن ــني  “فري ، وســتجمع ب
 .  الوزارات املعنية والشركاء الوطنيني والدوليني الرئيسيني

ــها بعــدة ماليــني مــن      أدى مــا و - ٧٢ ــواتري مــرتني، تقــدر قيمت ــردد عــن ســداد احلكومــة ف ت
اف موقـف احلكومـة     زيـادة إضـع   إىل  الدوالرات، لـصاحل شـركة تـستورد الـنفط إىل بورونـدي             

وقــد أدت مــزاعم الفــساد تلــك علــى أعلــى  . أمــام املؤســسات املاليــة الدوليــة واجلهــات املاحنــة 
وصدرت مذكرة توقيف دوليـة حبقهـا ومت   . املستويات إىل استقالة وزيرة املالية دنيس سينانكوا   

 توقيف احلاكم الـسابق للمـصرف املركـزي، بينمـا ختـضع للتحقيـق شخـصيات سياسـية بـارزة                   
 . أخرى يشتبه بتورطها

ولكسب الوقت ملعاجلة العجز املايل وللتعامل مع املسائل اإلدارية ذات الـصلة، طلبـت          - ٧٣
 تـشرين   ٧ويف  . ستعراض السادس لـصندوق النقـد الـدويل       االاحلكومة متديد املفاوضات إلجناز     

مـة قـد اختـذت      نوفمرب، توصلت بعثة صـندوق النقـد الـدويل إىل نتيجـة مفادهـا أن احلكو               /الثاين
واتـضح للبعثـة أيـضاً      . أعاله ٧٢اإلجراءات املناسبة ملعاجلة قضية الفساد املشار إليها يف الفقرة          

أن حالة االقتصاد الكلي لبوروندي باتت مرضية وأعلنت اسـتعدادها لتقـدمي رسـائل تقيـيم إىل                 
 .اجلهات املاحنة لتتيح اإلفراج عن املبالغ املتعهد هبا لدعم امليزانية

ــد عــ  - ٧٤ ــام       ّدـوق ــدي لع ــصادي يف بورون ــو االقت ــديرات النم ــدويل تق ــد ال ل صــندوق النق
 هـو  يف املائة، ويعزى ذلك بصورة رئيـسية لـضعف أداء قطـاع الـنب، و               ٣,٥ إىل   ٥ من   ٢٠٠٧

بورونـدي ألن   على  أثىن  صندوق النقد الدويل    بيد أن   . السلعة الرئيسية اليت تصدرها بوروندي    
 وسلط األضواء على اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة يف هـذا               ،يف املائة  ٧ بلغ فيها معدل التضخم   

ــصدد ــغ معــد  . ال ــصندوق أن يبل ــع ال ــضخم  الويتوق ــصادي والت ــة يف عــام  ٦ النمــو االقت  يف املائ
 .٢٠٠٨يناير / ومن املتوقع اختتام االستعراض السنوي السادس يف كانون الثاين. ٢٠٠٨

 
 اجلوانب املالية - سادسا 

 دوالر ٣٣ ٠٨٠ ٤٠٠ مبلغــاً قــدره   61/258جلمعيــة العامــة يف قرارهــا   خصــصت ا - ٧٥
 كـانون  ٣١ينـاير إىل  /  كـانون الثـاين  ١ملكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي للفتـرة مـن      

ــا بعـــد    .٢٠٠٧ديـــسمرب /األول ــة املكتـــب املتكامـــل إىل مـ ــا بتمديـــد واليـ ــانون ٣١ورهنـ  كـ
 ضــمن ٢٠٠٨كتــب املتكامــل لعــام   نفقــات املتغطيــةدرجــت تكــاليف أ، فقــد ديــسمرب/األول

 فيما خيص البعثـات الـسياسية اخلاصـة         ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني      



S/2007/682  
 

07-61137 21 
 

أو / اجلمعيـة العامـة و  أذنـت هبـا  ومبادرات املساعي احلميدة واملبادرات الـسياسية األخـرى الـيت         
 . جملس األمن

 
 مالحظات -سابعا  

. توطيـد الـسالم يف بورونـدي بفتـرة صـعبة خـالل األشـهر الـستة املاضـية                  مرت عملية    - ٧٦
ــشلل املؤســسي     ــسياسية وال ــات ال ــد أظهــرت األزم ــسلمية   إىل  باإلضــافة ،وق ــة ال تعطــل العملي

ويبعث تردي األوضاع األمنية عموماً واالنتـهاكات       . هشاشة املوقف واحلاجة املستمرة لليقظة    
 . لغبااملستمرة حلقوق اإلنسان على قلق 

نـوفمرب كتطـور مـشجع يف عمليـة     / تشرين الثاين١٤وقد جاء تعيني حكومة شاملة يف     - ٧٧
. روحـا ونـصاً    حيـث أن تـشكيلة احلكومـة اجلديـدة تتوافـق متامـاً مـع الدسـتور                   ،توطيد الـسالم  

، فإن إصرار الرئيس نكورونزيزا على احلـوار مـع االحتـاد مـن               العديدة وعلى الرغم من العقبات   
. م الوطين واجلبهة البوروندية من أجل الدميقراطيـة أسـفر عـن تلـك النتيجـة اإلجيابيـة                 أجل التقد 

وينبغــي الثنــاء عليــه وعلــى قــادة هــذين احلــزبني ملــا أظهــروه مــن قيــادة ومرونــة يف إهنــاء األزمــة  
 .التوتر وأخرت تنفيذ املهام الرئيسية لتوطيد السالمحدة السياسية اليت زادت من 

الوطنيــة والدوليــة كــبرية، وهلــذا يــتعني علــى األحــزاب الــسياسية اليــوم،   إن التوقعــات  - ٧٨
تـاليف الـنقص احلاصـل يف    إضافة اللتزامها باملبادئ الدميقراطيـة، أن تعمـل حبـسن نيـة مـن أجـل                

ويـتعني  .  علـى القـوانني الـضرورية للغايـة        اعتمـاد ، وتـسريع    ٢٠٠٧ عاميف  ات الربملانية   التشريع
تحـديات املتبقيـة العديـدة الـيت تواجـه      اجلدية للعاجلة امل جهودها على على احلكومة أيضاً تركيز 

عمليــة توطيــد الــسالم والــتعمري الــيت توقفــت أثنــاء حــدوث األزمــات الــسياسية خــالل األشــهر 
 . املاضية

 وجيب أن تضع احلكومة على قائمة أولوياهتا إجناز املرحلة األخـرية مـن عمليـة الـسالم                 - ٧٩
وتنفيـذه يف وقـت    النـار  القالتفـاق الـشامل لوقـف إطـ    ااسة الستئناف وهناك حاجة م  . بنجاح
ويف الوقـت   . يف إطـار سياسـي شـامل يراعـي شـواغل احلكومـة وقـوات التحريـر الوطنيـة                  مبكر  

 مـن إنين أشـعر بقلـق بـالغ       فـ الذي أثين فيه علـى احلكومـة ملمارسـتها ضـبط الـنفس حـىت اليـوم،                  
 أدعـو احلكومـة اجلديـدة وقـوات التحريـر      إينو.  األزمـة إذا طـال أمـد   النتائج اإلنسانية واألمنيـة     

الفرصــة الــساحنة  تغتــنم الــشعب البورونــدي وأن  أفــراد أن تلــيب تطلعــات مجيــع   إىل الوطنيــة 
ذلـك، جيـب علـى    يف غـضون  و. للتفاوض حبسن نية حول املسائل اليت أعاقت التقدم حىت اآلن  

فوريـة  ملـشتركة للتحقـق والرصـد بـصورة         قوات التحرير الوطنية استئناف مشاركتها يف اآللية ا       
 .ودون شروط مسبقة
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ــة  الــيت تبــذهلا وأود أن أعــرب عــن امتنــاين للجهــود املتواصــلة    - ٨٠ ــادرة الــسالم اإلقليمي مب
كما أنين أود أن أؤكد من جديـد علـى   . وعملية التيسري الرامية إىل إعادة تنشيط عملية السالم  

يد تــشارلز نكــاكوا، وزيــر الــسالمة واألمــن اجلنــوب  ثقــة األمــم املتحــدة الكاملــة بامليــسر الــس 
أمهيـة بالغـة    وسيكون للدعم املتواصل واملشاركة القوية للشركاء اإلقليميني والـدوليني          . أفريقي

وجيـب يف   . االحتـاد األفريقـي   وفـق شـروط     ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١يف جناح العمليـة حبلـول       
خطــوات مؤلفــة مــن  خريطــة طريــق هــذا الــصدد تــشجيع األطــراف بقــوة علــى االتفــاق علــى  

وأشــجع أيــضاً جملــس األمــن واالحتــاد  .  للتنفيــذ النــاجح لالتفــاقة واضــحةزمنيــوأطــر  متعاقبــة
 .األفريقي على استكشاف سبل إضافية لدعم العملية 

 جيـب علـى   ،ولتبديد مـشاعر القلـق الوطنيـة والدوليـة بـشأن املـساءلة واإلدارة الـشفافة              - ٨١
تويل أيضاً مسألة تنفيذ اإلصـالحات اإلداريـة الـضرورية للغايـة ومكافحـة              احلكومة اجلديدة أن    

 اخلطوات األولية اليت اختـذهتا احلكومـة ملكافحـة          إنو. الفساد أمهية كبرية ضمن جدول أعماهلا     
 أرحب باحلوار البناء القائم بـني احلكومـة والبنـك الـدويل وصـندوق            إينالفساد جديرة بالثناء و   
ــدويل علــى مــ    ــد ال ــهر املاضــية النق ــتعراض الــسادس   نرجــو أن ميكــن  و. دى األش اختتــام االس

صـرف املبـالغ وتقـدمي غـري ذلـك مـن الـدعم الـذي         لصندوق النقـد الـدويل اجلهـات املاحنـة مـن          
وهـذا  . مـايو /املائدة املـستديرة يف أيـار     انعقاد  اليت جرى التعهد هبا أثناء      هناك حاجة ماسة إليه و    

طلبـات امللحـة مـن اخلـدمات األساسـية وخللـق حـوافز اجتماعيـة                للوفـاء باملت  مهـم للغايـة     الدعم  
 .اقتصادية من أجل السالمو

إلفــالت مــن لتوجــب علــى احلكومــة أيــضاً اختــاذ خطــوات ملموســة حنــو التــصدي   يو - ٨٢
العقــاب واحلــد إىل درجــة كــبرية مــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت ترتكبــها قــوات األمــن    

تنفيــذ إصــالحات عمليــة مــن أجــل  قويــة جهــود بــذلاآلن  ينبغــيويف هــذا الــصدد، . الوطنيــة
 .وملموسة يف قطاعي العدل واألمن بدعم من الشركاء الدوليني

ونظــراً للفقــر املــدقع وركــود مؤشــرات التنميــة، فــإن احلاجــة لإلنعــاش علــى مــستوى     - ٨٣
ئني، وهنـاك حاجـة ماسـة إىل خلـق بيئـة مؤاتيـة لعـودة الالجـ            .  أصـبحت ملحـة    ة احمللي اتاجملتمع

األشـخاص  لمجتمعـات الـيت تـستقبل مقـاتلني سـابقني وعائـدين و            لوجيب إيـالء اهتمـام خـاص        
ــا املتحــدة  التزام أرحــب بــو. الــصراعالــذين تــشردوا بــسبب   ــة ترتاني ــة مجهوري ــالعودة الطوعي ب

 .املتحدةترتانيا مجهورية  يفلالجئني البورونديني 

. لـسالم تركيـزاً كـبرياً علـى بورونـدي     وإين ألجد بوادر مشجعة من تركيز جلنـة بنـاء ا         - ٨٤
 حتــدد أولويــات والتزامــات مجيــع أصــحاب مهمــة اإلطــار اإلســتراتيجي لبنــاء الــسالم وثيقــة إن

ومن املأمول أن يقوي إنشاء آلية الرصد والتتبع اخلاصـة باإلطـار العالقـة بـني اللجنـة                  . املصلحة
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ليات، على زيادة تركيزها علـى      وأنا أحث اللجنة، فور االنتهاء من وضع تلك اآل        . وبوروندي
استمرار االهتمام الدويل ببوروندي وتيسري تعبئة املوارد لدعم جهـود بنـاء الـسالم والـتعمري يف           

 . البلد

 االنتقاليــة ةلــاالعدبــشأن  إنــشاء اللجنــة التوجيهيــة الثالثيــة للمــشاورات الوطنيــة  ميثــلو - ٨٥
. يت متثــل مهمــة رئيــسية لتوطيــد الــسالم  حنــو حتقيــق املــصاحلة الوطنيــة الــ مهمــةخطــوة إجيابيــة 

وإين أحث احلكومة علـى     . وإشراك اجملتمع املدين يف هذه العملية أمر مرحب به بصورة خاصة          
 مـا تبقـى مـن       حولتسريع عملية التشاور والعمل مع األمم املتحدة للتوصل إىل تفاهم مشترك            

 . مة اخلاصةقضايا عالقة بشأن إنشاء جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة واحملك

وبالنظر إىل استمرار وجود حتديات أمام توطيد السالم، أعتقـد أن دور مكتـب األمـم                 - ٨٦
الـسالم  ملد  يف دعم جهود البورونديني     دورا بالغ األمهية    املتحدة املتكامل يف بوروندي ال يزال       

ة مكتـب  واليـ بتمديـد   لـذا فـإين أوصـي جملـس األمـن           . وتعزيـز املـصاحلة الوطنيـة     بأسباب البقاء   
 شــهراً إضــافية عنــد انتــهاء واليتــه احلاليــة يف   ١٢األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي لفتــرة  

 . ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين ١

، كــرس املكتــب معظــم جهــوده ومــوارده إلدمــاج   ٢٠٠٧ ينــاير/ومنــذ كــانون الثــاين  - ٨٧
شغيلية، وإلنــشاء آليــات أنــشطة األمــم املتحــدة علــى املــستويات اإلســتراتيجية والربناجميــة والتــ  

وقــد كــرس . التنــسيق الالزمــة بالتعــاون مــع احلكومــة وجلنــة بنــاء الــسالم والــشركاء اآلخــرين  
هلا جلنة بنـاء    املكتب أيضاً موارد ضخمة لدعم الشركاء الوطنيني يف سعيهم لتطوير مشاريع متوّ           

ات واهلياكـل، وإذا     وضع تلك اإلسـتراتيجي    منوعندما ينتهي العمل    . السالم والبدء يف تنفيذها   
مدد جملس األمن والية مكتب األمم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي، فـسريكز هـذا األخـري يف             

 الـيت حـددها األمـني       املعـايري املرحلة التالية علـى التنفيـذ الكامـل لألنـشطة املقـررة لـدعم حتقيـق                 
علـى التحـديات    ، مـع التركيـز بـصورة خاصـة          )S/2007/429/Add.1(تقريـره   اإلضـافة ل  العام يف   

 . السياسية واألمنية األكثر خطورة

وإين أشـــعر، يف هـــذا الـــصدد، أنـــه يـــتعني علـــى مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل يف  - ٨٨
بوروندي أن يضطلع بدور أقوى يف دعم عملية السالم بني احلكومة وقوات التحرير الوطنيـة،               

وجيـب علـى    . تماشـى مـع واليـة املكتـب       بالتنسيق التام مع الشركاء اإلقليميني والدوليني ومبـا ي        
املكتب أن يواصل تقدمي الدعم السياسي والتقين ملساعدة اجلهات الفاعلة الوطنية علـى معاجلـة               
ــة          ــة مؤاتي ــق بيئ ــد وخل ــن جدي ــصراع م ــراثن ال ــسقوط يف ب ــة دون ال ــصراع واحليلول جــذور ال

 .لالنتعاش والتنمية
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ممثلـي التنفيـذي يف بورونـدي،       مـود،   ، ليوسـف حم   وختاماً، أود أن أعرب عن تقـديري       - ٨٩
كتــب األمــم املتحــدة املتكامــل للعمــل الــذي قــاموا بــه دعمــاً لعمليــة توطيــد املولكافــة مــوظفي 

كما أود أن أعرب عن تقـديري ملـوظفي األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري       . السالم يف بوروندي 
الـذي  املتواصـل   الكرمية وللـدعم  تعددة األطراف ملسامهاهتااملاحلكومية واجلهات املاحنة الثنائية و 
 .قدمته لقضية السالم يف ذلك البلد

 


