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 املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 الدورة الثامنة 

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٤ و ٣البندان 

 متابعة توصيات املنتدى الدائم 
       حقوق اإلنسان

 املعلومات الواردة من احلكومات     
  **بورونديمجهورية     

  

  موجز  
دود حكومــة مجهوريــة بورونــدي علــى االســتبيان املوجــه إىل   تتــضمن هــذه الوثيقــة ر  

  .الدول األعضاء بشأن توصيات الدورة السابعة للمنتدى
  
    

  مقدمة  - أوال  
أقامــت حكومــة بورونــدي، إدراكــا منــها إلشــكالية الفئــات الــضعيفة، هياكــل ملعاجلــة   - ١

 إىل الوطن وإعـادة اإلعمـار       هذه اإلشكالية، ومن تلك اهلياكل وزارة التضامن الوطين واإلعادة        
  .الوطين وحقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية

 
  

  *  E/C.19/2009/1.  
  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة بغية تضمينها أحدث املعلومات  **  
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ــدمي          - ٢ ــصاصاهتا تق ــن ضــمن اخت ــوطين م ــضامن ال ــة للت ــوزارة إدارة عام ــذه ال وتوجــد هب
ليتــامى وغريهــم مــن ضــعاف األطفــال واملعــوقني   املــساعدة واحلمايــة إىل الفئــات الــضعيفة، كا 

اسـتحدثت إدارة   و. واألرامل واملسنني وأفراد شعب الباتوا الضعفاء على سبيل املثال ال احلصر          
  .لإلدماج االجتماعي هلذه الغاية

 األمـم املتحـدة يف إعـالن األمـم          الـيت اعترفـت هبـا     وشعب الباتوا من الشعوب األصـلية         - ٣
  .لشعوب األصلية واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوباملتحدة بشأن حقوق ا

  
   شعب الباتوالصاحلالتدابري اليت اختذهتا الوزارة   - ثانيا  

ــدابري تتخــذ لــصاحل جمتمــع    - ٤ ــاتوا هنــاك مخــسة ت ــاملواد املــساعدة) أ: (احمللــي، وهــي الب  ب
املـساعدة يف بنـاء     ) ج(يب؛  املـساعدة يف جمـايل التعلـيم والتـدر        ) ب(الغذائية وغريها من املواد؛     

  .املساعدة بتقدمي العالجات الطبية) هـ( أنشطة مدرة للدخل؛ إجياداملساعدة يف ) د(املنازل؛ 
  

   باملواد الغذائية وغريها من املواداملساعدة  - ألف  
ــة بتقــــدمي الــــوزارة تــــسهم  - ٥ ــواد غذائيــ ــوليا، أرز، زيــــت، دقيــــق املنيهــــوت  ( مــ فاصــ
  ).خل إ...مالبس مستعملة، مآزر، صحون، مقايل(ا من املواد ، وغريه)خلإ ...الذرة أو
ــوزارة   - ٦ ــوم الـ ــذلكوتقـ ــاتوا    بـ ــن أجـــل النـــهوض بـــشعب البـ ــاد مـ ــع االحتـ ــاون مـ  بالتعـ
)UNIPROBA(            وخصوصا عند تنظيم محالت حتديد هوية األسر املنتمية إىل الباتوا، وكـذلك ،

  .أثناء احتفاالت توثيق زجياهتم
  . أيضا إىل أسر الباتوا حسب ما يقدم إىل الوزارة من طلباتوتقدم هذه اإلعانة  - ٧
  

  املساعدة يف جمايل التعليم والتدريب  - باء  
 بغيــةقــدمت الــوزارة كراســات وأقالمــا إىل االحتــاد مــن أجــل النــهوض بــشعب البــاتوا   - ٨

، وتقـدم الـدعم أيـضا إىل مراكـز التـدريب احلـريف       . هـذا الـشعب   مساعدة التالميـذ املنـتمني إىل       
ولدى الوزارة أيضا يف مجيع مقاطعـات البلـد، باسـتثناء     . وهي مراكز يوجد هبا أفراد من الباتوا      

بوبانزا وماكامبا، مراكز للتنميـة األسـرية تعـىن مبحـو األميـة لـدى الكبـار، وإرشـاد التجمعـات                     
 ، وذلك يف مواضـيع متنوعـة،  واالتصالالسكانية، وتنشيط دورات يف جماالت التعليم واإلعالم    

من قبيل مدونة األفراد واألسرة، واملعاشرة بـدون زواج قـانوين، والطـالق، والـسحر، ومـا إىل                  
وفيمـا يتعلـق بـالتعليم، جتـدر اإلشـارة أيـضا إىل       .  الباتوا ضمن الفئات املستهدفةيندرجذلك، و 
  . احلميدة اليت اختذهتا احلكومة بشأن جمانية التعليم يف املستوى االبتدائياخلطوة
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  املساعدة يف بناء املنازل  - جيم  
تعطــي وزارة التــضامن الــوطين واإلعــادة إىل الــوطن وإعــادة اإلعمــار الــوطين وحقــوق   - ٩

 الـضعيفة الـيت تطلـب ذلـك والـيت         الباتوا لتسقيف إىل أسر  لاإلنسان والشؤون اجلنسانية صفائح     
  .تتمكن من تشييد اجلدران

ــاتوا يف    - ١٠  توزيـــــع املنـــــازل املوجـــــودة  وتـــــشرك الـــــوزارة أيـــــضا الـــــضعفاء مـــــن البـــ
  .“السالم قرى” يف
  

   أنشطة مدرة للدخلإجياداملساعدة يف   - دال  
 للــوزارة مركــز تنــسيق يعمــل مــع مــشروع اإلصــالح الزراعــي واإلدارة املــستدامة           -١١

لألراضي، واالحتاد من أجـل النـهوض بـشعب البـاتوا، يف إطـار أنـشطة خطـة العمـل التجريبيـة                      
وجدير بالذكر هنا أن هدف هذا املـشروع هـو القيـام بتـشخيص            .  الباتوا بمناء شع اهلادفة إىل   

وهــي، حــىت اآلن، مورامفيــا ونغــوزي (تــشاركي الحتياجــات البــاتوا يف املقاطعــات املــستهدفة 
 مــن أجــل إعــداد جيــد ألنــشطة التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية املزمــع  وتوعيتــهم) وبــوروري

  .٢٠٠٩/٢٠١٠تنفيذها يف فترة السنتني 
 البـاتوا، كمـا ُجـرب نظـام للقـروض       أسـر وتعطي الوزارة أيضا بـذورا ملـن يطلبـها مـن              - ١٢

  .الصغرى وكان الضعفاء من الباتوا ممن استفادوا منه
  

  املساعدة بتقدمي العالجات الطبية  -هاء   
ــة     - ١٣ ــدالع أزم ــع ان ــدي  ، ١٩٩٣م ــة بورون ــام    ،أقامــت حكوم ــوزارة، نظ ــق ال ــن طري  ع

. الجات الطبية للعائدين إىل الوطن واملشردين وغريهم من الفئـات الـضعيفة           مساعدة لتقدمي الع  
  .ومل يستثن أفراد الباتوا من ذلك النظام

كما أن اإلجراء الذي اختذته احلكومة فيما يتعلق بالعالجـات الطبيـة املقدمـة جمانـا إىل                   - ١٤
ا جـاء ليخفـف معانـاة       األطفال الذين تقل أعمارهم عن سن اخلامسة وللنساء عند الـوالدة، إمنـ            

  .أسر الباتوا الضعيفة
 اليتــامى وغريهــم مــن األطفــال لــصاحل سياســة وطنيــة للتــووقــد اعتمــد جملــس الــوزراء   - ١٥

الضعفاء، وسيحل تطبيق تلك السياسة بعـض الـصعوبات ذات الـصلة بإشـكالية أطفـال البـاتوا                  
وندي لـيس لـديها قـوانني       ولكن جيب اإلشارة إىل أن حكومة بور      . ممن ينتمون إىل أسر ضعيفة    

  .أو سياسات أو صكوك أخرى مهيأة خصيصا ملعاجلة املسائل املتعلقة بالشعوب األصلية
  


