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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

ـ      السامية األمم املتحدة    مفوضةتقرير       وق  حلقوق اإلنسان عن حالة حق
 *اإلنسان وعن أنشطة املفوضية يف بوروندي

  موجز    
، مفوضية األمم املتحـدة الـسامية       ٩/١٩يف قراره   حقوق اإلنسان   لس  دعا جم   

 اً عما أُحرز من تقدم    حلقوق اإلنسان إىل أن تقدم إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقرير           
وأن تقدِّم توصيات بـشأن     يف البلد،   يف حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي وعن أنشطتها         

. اآلليات املستقلة املناسبة الضرورية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف بوروندي           
 وهو أول تقرير تقدمه املفوضة السامية       م هذا التقرير إىل اجمللس عمال بالقرار املذكور       ويقدَّ

  .بشأن بوروندي
ملسيسة للغاية يف تطورات مقلقـة      اوخالل الفترة اليت يغطيها التقرير، جتلت البيئة          

وُحرمـت  . يف القيود املفروضة على احلقوق املدنية والسياسية ويف العنـف املـستهدف           
جمموعات املعارضة واجملتمع املدين مراراً وتكراراً من احلق يف حريـة التعـبري وتكـوين               

برياً مـن   وقد حتسن اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان حتسناً ك        . اجلمعيات والتجمع 
خالل اعتماد قانون جنائي ُنقّح مؤخراً، إال أنه شهد ركودا فيما يتصل بالقوانني اجلوهرية              

وتعيق النواقص اهليكلية يف القطاع القضائي تطبيق القانون وغالبا ما تـؤدي إىل             . األخرى
  .اإلفالت من العقاب

__________ 

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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قوي حلماية  وقد أُشيد باحلكومة على نطاق واسع لتعهدها بإقامة إطار مؤسسي             
وأمـني للمظـامل     ستقلة حلقوق اإلنسان  نة وطنية م  حقوق اإلنسان، ال سيما يف شكل جل      

تأخرياً خطرياً  بيد أن مجيع هذه املبادرات عانت       . وجلنة للحقيقة واملصاحلة وحمكمة خاصة    
ويف غياب هذه اهليئات، ال سيما جلنـة وطنيـة حلقـوق            . على مدى السنوات األخرية   

ملشورة اليت تقدمها اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان أكثر أمهية يف مساعدة اإلنسان، تصبح ا
وإذا . بوروندي على معاجلة التحديات العديدة اليت تواجهها يف جمال حقـوق اإلنـسان            

كانت بوروندي تسعى إىل تدارك تأخرها يف الوفاء بالتزاماهتا فيما خيص تقدمي التقـارير              
ن حتسني مستوى تعاوهنا مع نظام اإلجـراءات اخلاصـة          مبوجب املعاهدات، فال بد هلا م     

  .التابع جمللس حقوق اإلنسان
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  مقدمة  -أوالً   
ما زال إرساء السالم التحدي الرئيسي الذي يواجه بوروندي يف بناء بيئـة مواتيـة            -١

وقد ُتوجت اجلهود الطويلة واملكثفة الرامية إىل إهناء الرتاع بـإبرام           . حلماية حقوق اإلنسان  
 اتفـاق أروشـا للـسالم واملـصاحلة يف          ، أال وهو  ٢٠٠٠أغسطس  /اتفاق تارخيي يف آب   

بوروندي، الذي اتفق فيه كل من حكومة بوروندي واجلمعية الوطنية ومجيـع األحـزاب              
السياسية الرئيسية على إهناء األعمال القتالية املسلحة اليت دامت أكثر من عقد بـني اهلوتـو                

 ٥٠٠ ٠٠٠ة، واليت أودت حبياة حـوايل       الذين ميثلون األغلبية والتوتسي الذين ميثلون األقلي      
ووفقا التفاق أروشا، ُوضع    .  حسب التقديرات  ٢٠٠٠ و ١٩٧٢مواطن بوروندي بني سنيت     

، وينص هذا الدستور على شروط      ٢٠٠٥دستور جديد واعُتمد عن طريق االستفتاء يف سنة         
 مجيـع   تقاسم السلطة بني اجملموعتني اإلثنيتني، ويقر حبقوق اإلنـسان األساسـية لـصاحل            

كما ينص اتفاق أروشا على إنشاء آليات عدالـة انتقاليـة جللـب مـرتكيب               . البورونديني
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف املاضي أمام العدالة وملساعدة البلـد علـى حتقيـق          

، ُعقدت االنتخابـات الدميقراطيـة      ٢٠٠٥ويف سنة   . املصاحلة والسلم على املستوى الوطين    
نيت عشرة سنة وأسفرت عن تشكيل حكومة تقوم على قاعدة عريضة وعلى            األوىل خالل اث  
  . تقاسم السلطة

، كانت اجملموعة املسلحة الوحيدة املتبقية يف بوروندي هـي          ٢٠٠٩ويف مطلع سنة      -٢
اتفاق وقـف إطـالق النـار    وبعد  .قوات التحرير الوطنية التابعة حلزب حترير شعب اهلوتو     

 إلزالـة   ٢٠٠٨ أُبرم اتفاق يف سنة      ٢٠٠٦سبتمرب  /وعة يف أيلول   املوقع مع هذه اجملم    الشامل
ويف . الصفة اإلثنية اليت حيملها اسم اجملموعة والسماح هلـا بـدخول العمليـة الـسياسية              

، مت التوصل إىل اتفاق إلدماج اآلالف من مقاتلي قوات التحرير الوطنية            ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
ين وتسرحيهم، وإطالق سراح مجيـع األطفـال        يف القوات األمنية، ولرتع سالح آالف آخر      

وهكـذا،  . ومن املتوقع أن يكتمل تنفيذ هذا االتفاق يف غضون سنة         . امللحقني هبذه القوات  
  .فقد شهد الرتاع املسلح اآلن هناية رمسية

وكان أحد العناصر اجلوهرية يف هذا السلم الذي مل يستتب إال بصعوبة هو االتفاقان         -٣
 قوات الدفاع والدميقراطية    -حلكومة مع اجمللس الوطين للدفاع والدميقراطية       اللذان أبرمتهما ا  

حـصانة  "، واللذان ُمنحا    ٢٠٠٦ ومع قوات التحرير الوطنية الحقا يف سنة         ٢٠٠٣يف سنة   
جرائم " من املالحقة ألفراد كلتا اجملموعتني وكذلك ألفراد احلكومة، الذين ارتكبوا            )١("مؤقتة

ويف حني ال حيـدد     . ظار إنشاء جلنة للحقيقة واملصاحلة وحمكمة خاصة      ، بانت "لدوافع سياسية 
__________ 

ن  كانو ٢٠ املؤرخ   ١٠٠/٣٥٧ واملرسوم رقم    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ املؤرخ   ١/٣٢القانون رقم    )١(
 .٢٠٠٦ديسمرب /األول
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، فهما يوضحان صـراحة أن      "جرائم مرتكبة لدوافع سياسية   "االتفاقان املعىن املقصود بتعبري     
  املرتكبـة   اإلبادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب واجلـرائم           احلصانة املؤقتة ال تشمل جرائم    

  .ضد اإلنسانية
ات اإلجيابية يف عملية السالم من اجتاهات مقلقة فيما خيص التمتـع            وال ختلو التطور    -٤

، ٢٠١٠وقبل موعد االنتخابات املزمع إجراؤها يف سنة . العملي حبقوق اإلنسان يف بوروندي
لوحظ وقوع انتهاكات حلرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع، وعمليات اغتيال لـدوافع            

 إىل جانب ظهور جمموعات شبابية ناشـطة وعنيفـة          سياسية حسب ما أفادت به التقارير،     
وال تزال مستويات اإلجرام والفقر املدقع وسـوء إدارة اخلـدمات       . ملحقة بأحزاب سياسية  

  .االجتماعية األساسية متثل عوامل مهمة يف انعدام األمن يف البلد
درهتا وإن ما سُيظهر عمق دميقراطيتها هو ق      . وتقف بوروندي اليوم يف مفترق الطرق       -٥

على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ورغبتها يف إنشاء مؤسسات مستقلة حبق وذات إمكانيات        
قانونية وعملية لتكون مبثابة وسائل حتل صراعات املاضي واحلاضر حال سلميا وتكفل محاية             
حقوق اإلنسان محاية جمدية، إىل جانب عزمها على اختاذ تدابري خاصة لصاحل أكثر الفئـات               

ويقدم هذا التقرير حالة اإلطار القانوين واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقـوق           .  اجملتمع ضعفا يف 
  .اإلنسان والتقدم احملرز من أجل تقويتها وأبرز التطورات احلديثة

قسم حقوق  ويتمثل حضور األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان يف بوروندي يف              -٦
مفوضـية  وميد كل من    . املتكامل يف بوروندي  ملكتب األمم املتحدة    اإلنسان والعدالة التابع    

 حفـظ  عمليات إدارةووبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    
ومهامه الرئيسية هي رصد حالة حقوق اإلنـسان يف         .  هذا القسم باملوظفني واملوارد    السالم

 إعمال حقوق اإلنـسان، ورفـع       وتقدمي املشورة والدعم التقنيني من أجل حتسني      بوروندي  
هـو  ، و بالذاتاملستوى العام للوعي حبقوق اإلنسان بني السكان وبني جمموعات مستهدفة           

بري املستقل املعـين    اخلو،  اهليئات الدولية لرصد معاهدات حقوق اإلنسان     يسترشد بتوصيات   
 بـشأن    التابع جمللس حقوق اإلنسان، وتوصيات اجمللـس       حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي    

ملكتب األمم ، املنشئ )٢٠٠٦(١٧١٩ قرار جملس األمنوانبثقت والية القسم عن . بوروندي
 ومذكريت التفاهم املربمتني بني مفوضـية حقـوق اإلنـسان           املتحدة املتكامل يف بوروندي   
  .١٩٩٥وحكومة بوروندي يف سنة 

  اإلصالح القانوين  - ثانياً  
 ٢٢، يف   ١/٠٥ين هو إصدار القانون رقـم       كان أهم تطور يف جمال اإلصالح القانو        -٧

، الذي ينقح القانون اجلنائي ويلغي عقوبة اإلعدام ويعـرِّف التعـذيب            ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
ويرفع هذا القـانون    . وحيظره وجيرم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية        
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لعنف ضد النساء واألطفال ويقـدم  أيضا السن األدىن للمسؤولية اجلنائية ويعزز املعاقبة على ا       
  .تعريفا أوضح لالغتصاب وجيرم التحرش اجلنسي

وينتهك هذا احلكم   .  منه ٥٦٧املثلية اجلنسية يف املادة     بيد أن هذا القانون جيرم أيضا         -٨
ماية من التدخل غري الشرعي أو التعسفي يف خصوصيته، املنـصوص           حق كل شخص يف احل    

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وكذلك احلق يف عدم          من العهد    ١٧عليه يف املادة    
  .التمييز املكرس يف مجيع معاهدات حقوق اإلنسان

، ٢٠٠٧ويف سـنة    . وُبذلت جهود أيضا من أجل تنقيح قانون اإلجراءات اجلنائية          -٩
حىت اليوم مل ُيحرز أي تقـدم بـشأن          دعمت األمم املتحدة احلكومة يف صياغة النص، لكن       

وتشمل القوانني األساسية األخـرى  . ديد وقت تقدمي النص إىل جملس الوزراء وإىل الربملان     حت
اليت ينبغي جعلها متسقة مع املعايري الدولية واليت ما زالت يف انتظار اإلقرار، القوانني املتعلقة               
باإلرث، وملكية األرض واملنظمات اليت ال تستهدف الربح وإنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق             

  . القضاءنسان وتعيني أمني للمظامل ومركزاإل
 من الدستور تنص على أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان          ١٩وبالرغم من أن املادة       -١٠

هو جزء ال يتجزأ من القانون الوطين، فإن احملاكم يف بوروندي ال تستشهد بالقانون الدويل               
  .يف الواقع العملي إال نادرا، هذا إن استشهدت به أصالً

  احلقوق السياسية املقيدة والعنف املستهدف  - ثالثاً  
  لقد ارتفع عدد التقارير اليت تدعي قيام موظفني حكوميني وأعـضاء يف احلـزب                -١١

. ٢٠٠٨احلاكم بانتهاكات للحقوق املدنية والسياسية ارتفاعا سريعا منذ منتـصف سـنة             
سيما احلقوق املتصلة حبريـة     ووردت تقارير عن القيود املفروضة على احلقوق السياسية، ال          

التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات واحلق يف املشاركة يف الشؤون العامة، وكذلك عن العنف           
 األحـزاب الـسياسية املعارضـة     املستهدف والترهيب، من جمموعة من القطاعات، مبا فيها         

ياة العامـة   وتعرضت طائفة من الشخصيات الناشطة يف احل      . واجملتمع املدين ونقابات العمال   
  .لتهديدات أو حملاكمات مطولة ومعقدة، أدت إىل احتجازهم فترات طويلة

  األحزاب السياسية  - ألف  
  / ومنتـصف حزيـران    ٢٠٠٨أغسطس  /تلقت األمم املتحدة يف الفترة ما بني آب         -١٢

ن مجيع أحناء البلد عن منع اجتماعات األحـزاب          ما يزيد على أربعني تقريرا م      ٢٠٠٩يونيه  
، على سـبيل    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٩ و ٦ويف الفترة ما بني     .  أو التدخل فيها   سية املعارضة السيا

املثال، احُتجز ستة من أعضاء حزب قوات التحرير الوطنية يف مقاطعة نغوزي ألهنم عقـدوا               
 يف مقاطعة    زيغاميبانغا -الحتاد من أجل السالم والتنمية      زب ا اجتماعا؛ كما ُمنع اجتماع حل    
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.  احتجازا تعسفيا يف مقاطعة موارو     حركة التضامن والدميقراطية  جز طالبان من    واحُت موينغا؛
 )سـاهوانيا ( وفُرض عدد من القيود على حزب اجلبهة من أجل الدميقراطية يف بورونـدي            

، وتعرضت رمـوز احلـزبني، مثـل         زيغاميبانغا -الحتاد من أجل السالم والتنمية      وحزب ا 
  األعالم، للسرفة أو اإلتالف

فقد ُمنعت  . نعت جمموعات معارضة أخرى من تسجيل نفسها كأحزاب سياسية        وُم  -١٣
حركـة األمـن    من التسجيل حبجة أن امسها، الذي كان آنذاك حركة التضامن والدميقراطية 

. ، كان يغتصب مهمة توفري األمن، وهي إحدى الصالحيات احلصرية للدولـة           والدميقراطية
. ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٢، يف   وهيجألكسيس سيند واحُتجز رئيس هذه احلركة،     

ومنعه استمرار احتجازه من تسجيل اجملموعة كحزب سياسي حىت بعد أن غـريت امسهـا               
 وأُطلق   رئيس الدولة  ة االفتراء على  من هتم ته  تربئوجرت  . حركة التضامن والدميقراطية  ليصبح  

ـ   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ ويف   .٢٠٠٩ مارس/آذار ١٢سراحه يف    ب التـسجيل   ، قُدم طل
  .وحظي باملوافقة

وأُوِدع أيضا عدد من الشخصيات العامة قيد االحتجاز يف انتظار حماكمات مطولة،              -١٤
   كمـا احُتجـز الـرئيس    .وباستور إمباوينايو جريارد إنكورونزيزاومنها الربملانيان السابقان   

   ،دميقراطيـة  قوات الـدفاع عـن ال      -  اجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية     زب حل السابق
 للدولـة    بتهمة التآمر لتهديد األمـن الـداخلي       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧حسني رجبو، يف    

اُدين بالتهمة األوىل وُحكم عليـه      ،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣ويف  . واالفتراء على رئيس الدولة   
ووجهت املنظمات غري احلكومية االنتبـاه إىل املخالفـات         .  سنة ١٣باألعمال الشاقة ملدة    

  .بة يف التعامل مع هذه القضية، مدعية أنه مت القيام بعرقلة تقاسم األدلة وبالتعذيباملرتك

  اجملتمع املدين  - باء  
تقارير بشكل منتظم عن انتهاكات حقهـا يف حريـة          تقدم منظمات اجملتمع املدين       -١٥

قـل  وقد اعتُ . التعبري، إىل جانب ما تتعرض له مراراً وتكراراً من ترهيب وتدخل يف أنشطتها            
االفتراء على رئيس الدولة    تهم  ب ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول كلود كافومباكو يف   - الصحفي جان 

 من هذه التهم    كافومباكو ومتت تربئة .  خالل زيارة دولة    الرئيس قالة نشرها عن نفقات   يف م 
  .٢٠٠٩مارس /وأُطلق سراحه يف آذار

س منظمـة غـري     ، صرح رئـي   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٦ويف مقابلة أُجريت يف       -١٦
" مرصد مكافحة الفـساد واالختالسـات االقتـصادية       "حكومية مناهضة للفساد، تسمى     

(OLUCOME)      أبريـل، قُتـل    / نيسان ٨ويف  .  أن موظفيه كانوا يتعرضون للترهيب والتهديد
، واُدعي أن وثائق متعلقة بقضايا كان ينظر فيها         إرنست مانريومفا  نائب رئيس هذه املنظمة،   

  . تنكر اجملتمع املدين هذا القتل باعتباره اغتياال مستهدفا بدافع مصاحل سياسيةواس. قد ُسرقت
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وباشرت حكومة بوروندي حتقيقا على يد الشرطة والقضاء يف األيام الـيت تلـت                -١٧
مايو، ُمنعت مظاهرة خططت هلا منظمات اجملتمع املدين لالحتجاج على عدم           /ويف أيار . ذلك

قيقات، ومل يسفر ذلك يف وقت كتابة هذا التقرير عـن أيـة             إحراز أي تقدم يذكر يف التح     
وتشمل املظاهرات العامة األخرى اليت ُمنعت حماولة ثانية ملنظمات اجملتمع املـدين            . اعتقاالت

 ومظاهرة  "مرصد مكافحة الفساد واالختالسات االقتصادية    "من أجل االحتجاج بشأن قضية      
وكانت املظاهرات الوحيدة الـيت ُسـمح       . قأشخاص يعانون امله  عتداءات على   مناهضة لال 

بتنظيمها يف العاصمة على مدى العام املاضي هي تلك اليت نظمها احلزب احلـاكم تأييـدا                
 ليومالقتراح جترمي املثلية اجلنسية، أو اليت نظمتها احلكومة واجلهات الشريكة الدولية إلحياء ا

  .بالتعذي ضحايا ملساندة املتحدة لألمم الدويل
وضعت احلكومة مشروع قانون يتضمن مدخالت من اجملتمع املدين، مـن أجـل             و  -١٨

وهو . ال تستهدف الربح واجلمعيات التعاونية واملهنية     استحداث مركز قانوين للمنظمات اليت      
    .حاليا يف انتظار وضع اللمسات األخرية عليه

  نقابات العمال  - جيم  
 تطبيق الزيادة املعلـن     العدول عن د  ، بع ٢٠٠٧مايو  /تصاعدت اإلضرابات منذ أيار     -١٩

كما أن تسليم اإلمدادات األساسية     .  يف املائة يف رواتب املوظفني احلكوميني      ٣٤عنها بنسبة   
ـ  وبالتايل، واجهت احلكومة استياءً   . أو الرواتب أحيانا مل يكن دائما يف موعده        اً مـن    عميق

وصرح ممثلون  . لتعليم والصحة ، ال سيما يف قطاعات العدل واإلعالم وا       املوظفني احلكوميني 
  .للنقابات الطبية علنا بأهنم تعرضوا للتهديد من أفراد دائرة االستخبارات الوطنية

 يف حماكم ني القضائيغري، اعُتقل نائب رئيس نقابة العاملني ٢٠٠٨سبتمرب /ويف أيلول  -٢٠
ت التوظيف يف بوروندي، جوفينال رودودورا، بعد أن ادعى علنا أن هناك خمالفات يف إجراءا  

 رودودورا يف حمكمة مكافحة الفساد، اليت اعُترض على واليتـها           وكموقد ح . وزارة العدل 
يوليه، عندما أفرج / متوز٨وبقي رودودورا رهن االحتجاز طوال مدة احملاكمة حىت  . القضائية

راج  وكان هناك تساؤل كبري عن األسباب القانونية وراء اإلف         .مكتب املدعي العام مؤقتا   عنه  
  .عنه بصورة مؤقتة، بدال من اإلفراج عنه بصورة هنائية

  الناشطة يةموعات الشباباجمل  - دال
 جمموعات من الشباب ذوي     تمثل يف ياجتاه مثري للقلق     ٢٠٠٨ظهر منذ أواخر سنة       -٢١
 املراقبون  ا خميفة ويطلق عليه   تنشد أناشيد  األحياء بأعداد كبرية و    جتوب سياسية،النتماءات  اال

بأن مسؤولني حكوميني نشروا أعضاء وتفيد التقارير ". ميليشيا"يون والوطنيون معا اسم الدول
 قوات الـدفاع والدميقراطيـة   -اجمللس الوطين للدفاع والدميقراطية     حلزب ايببناح الش يف اجل 
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وظائف خمتلفة، منها على سبيل املثال، القيام بدوريات        وأسندوا إليهم   ،  إمبونرياكوراحلاكم،  
 بأعداد كـبرية وحبمـل      -وحراسة املباين ومرافقة املوظفني العموميني ورجال الشرطة        حملية  

ومن املعـروف أن لـدى مجيـع        .  خالل إجراءات االعتقال   - األسلحة يف بعض األحيان   
ة وقد وردت تقارير عن اندالع العنف يف مجيع أحناء يابباألحزاب السياسية الرئيسية أجنحة ش

  .يف املناطق الريفيةة، ويبلغ هذا االجتاه أشده ياببت الشالبلد بسبب هذه اجملموعا

  االنتهاكات اليت ارتكبتها قوات التحرير الوطنية  - هاء  
 إدارات  ،٢٠٠٩أبريـل   /حىت تسرحيها يف نيـسان     ،أنشأت قوات التحرير الوطنية     -٢٢

مراقبة  دون أية    ُترتكب انتهاكات ، حيث كانت    موازية، كان أغلبها يف منطقة الشمال الغريب      
 املنسوبة إىل هذه اجملموعة، ومنها االختطاف واالغتـصاب         تفاقمت االنتهاكات وقد  . تقريباً
أبريـل،  / والقتل والسرقة، خالل األسابيع اليت سبقت وقف إطالق النار يف نيسان           عتداءواال

 اجمللـس الـوطين      احلكومة وحزب  نصاروكان الكثري منها عبارة عن هجمات على مباين وأ        
 بل حىت على مدنيني ال عالقة هلـم         ، قوات الدفاع عن الدميقراطية    - ن الدميقراطية للدفاع ع 
وبعد نزع سالح حركة قوات التحرير الوطنية واعتمادها . شقني عن صفوفهعلى منباحلزب و

 وقد تراجع   ،كحزب سياسي، يتم التعامل اآلن مع أية أعمال عنف ترتكبها باعتبارها جرائم           
وُتبذل جهود من أجل ضمان انتقاهلـا إىل حيـاة          . املنسوبة إليها كات  االنتهايف الواقع عدد    

  إتاحة التعلـيم والتـدريب املهـين وتوسـيع نطـاق          بسبل منها مثالً    ،   سلساً السلم انتقاالً 
  .االئتمانات الصغرية

  استقالل القضاء واملساءلة  -رابعاً   
 املوظفني املـؤهلني،    صإىل نق اجلهاز القضائي البوروندي    أدت األزمات اليت أملت ب      -٢٣

 بالقـانون الـوطين   نقص اإلملام اجليـد وحقبة من انعدام التوازن اإلثين داخل هذا اجلهاز، و      
  .والدويل، واالفتقار إىل الوسائل املادية واملالية واللوجستية الالزمة ألداء مهامه

. لية مـن االسـتقال  بقدر ضـئيل  العدالة إال   يتمتع قطاع ويف هذا السياق العام، ال        -٢٤
العاملني يف الـسلك القـضائي       قانون القضاء، ال ُتجرى امتحانات توظيف     خالفاً ألحكام   و

وعلـى غـرار   .  دون استشارة اجمللس األعلى للقضاء  املوظفني القضائيني وتعني وزارة العدل    
  ذلك، ال ُيستشار هذا اجمللس إال نادرا بشأن تعـيني القـضاة، وهـو أمـر يتنـاىف مـع                    

  .القانون الوطين
 يف سري عمل القطاع القضائي، مبـا  تشري إىل التدخلوتلقت األمم املتحدة ادعاءات    -٢٥

يف ذلك نقل القضاة على خالف اإلجراءات املنصوص عليها يف الدستور، وتوجيه هتديدات             
وعلى سبيل املثال، تلقت األمم املتحدة رسالة من        . للقضاة الذين ينظرون يف قضايا حساسة     



A/HRC/12/43 

GE.09-15165 10 

فيها تعرضه لالختطاف واالعتداء على يد أفراد جمهولني كانوا يرتدون           يزعم   موظف قضائي 
وقد ُنقل عدد من القضاة إىل مناطق خمتلفة حبجة أهنم ال يستوعبون متاما األداء              . زي الشرطة 

  .السليم للخدمة العامة
  / حزيـران  ٥ املؤرخـة    RCCB 213وإحدى القضايا املثرية للجدل هي القـضية          -٢٦

 احلزب احلاكم   تركوا حكمت فيها احملكمة الدستورية بأن الربملانيني الذين         ، اليت ٢٠٠٨يونيه  
 الربملانيون  زيح هؤالء وقد أُ . كانوا يشغلون مقاعدهم يف اجلمعية الوطنية بصفة غري دستورية        

  .بأعضاء من احلزب احلاكممن مناصبهم واستعيض عنهم 
ويف . لعقوبـات والتأديـب   وينص القانون املتعلق مبركز القضاة على إجـراءات ا          -٢٧

 الواليات القضائية واحملاكم،    رؤساءضمان املساءلة أوال يف يد      عن  سؤولية  املبوروندي، تقع   
بيد أنه قلمـا تنفـذ      . وثانيا يف يد اجمللس األعلى للقضاء ومكتب املفتش العام لوزارة العدل          

ر للمواطنني تقـدمي     من الدستو  ٢١١ املادة   يزوجت. هاتان اهليئتان عقوبات على سوء السلوك     
عمل إجـراءات   يبدأ بعد   عريضة إىل اجمللس األعلى للقضاء ومكتب أمني املظامل، إال أنه مل            

  .اجمللس اخلاصة بالشكاوى وال مكتب أمني املظامل
ويضطلع اجمللس أيضا مبهمة دعم معايري االحتراف املهين يف جمال القضاء وبأداء املهام   -٢٨

بيد أن االفتقار إىل االستقاللية يعرقل عمـل هـذا     . وظيفهم ونقلهم املتصلة بتعيني القضاة وت   
فقد أعرب احتاد قضاة بوروندي، يف مذكرة قـدمها إىل وزيـر العـدل يف               . اجمللس نفسه 

 وترقية قضاة ذوي جتربة مهنية غري ،، عن بواعث قلق إزاء تشكيلة اجمللس٢٠٠٨فرباير /شباط
  .ة العدل مليزانيات احملاكم وإدارة وزار،كافية إىل احملكمة العليا

ويعيق االفتقار إىل نظام للمساعدة القانونية الوصول إىل العدالة، وقد شجعت اللجنة              -٢٩
بـشأن  ) ١٩٩٧(٣٢ القبيل يف تعليقها العام رقم       املعنية حبقوق اإلنسان إنشاء نظام من هذا      

ونادرا ما يتاح للمـدعى     . احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة         
  . )٢(عليهم حمامون، حىت يف القضايا اجلنائية

ومـن  . اجلهاز القضائي بدوره يف ظروف السجن الرديئة أصال       عمل   اختالل   يؤثرو  -٣٠
الدارج القيام باحلبس االحتياطي غري الشرعي واملطول، مما أسفر عن اكتظاظ السجون مبـا              

هذا إىل استفحال ظروف السجن اليت كان فيها أصال         وأدى  . ها أربع مرات تقريبا   سعتيفوق  
 تلبية االحتياجات انتهاك للمعايري الدولية، مبا يف ذلك ما يتعلق بفصل األطفال عن البالغني و            

ومن املعتاد خرق االلتزامـات املتعلقـة     .  الطبية عنايةوالغذاء وال من حيث احليز املكاين     الدنيا  
   يـه  تـنص عل    ما على حنو انونية كل حالة احتجاز،     بإجراء استعراض قضائي دون إبطاء لق     

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، كنتيجة للتعسف الواضـح يف             ٩املادة  

__________ 

 .٥٥، املادة املعّدل للنظام األساسي ملهنة احملاماة ٠١/٠١٤القانون رقم  )٢(
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 عـن  عام   لتخلف بوجه األحكام اليت غالبا ما تكون متعارضة مع اإلجراءات املعمول هبا، ول          
  .إنفاذ أحكام احملاكم

 التدابري، ال سيما فيما خيص تدارك أوجه التفاوت بني          واختذت احلكومة جمموعة من     -٣١
وأنشأت الوزارة فريقـا    . اجلنسني وبني اإلثنيات إىل جانب مراجعة جدول مرتبات القضاة        

للتنسيق هبدف ضمان االتساق بني مجيع التدخالت، مبا فيها تدخالت اجملتمع املدين واجلهات             
شمل املساعدة اليت قدمتها األمم املتحدة يف هـذا         وت. املاحنة الثنائية ووكاالت األمم املتحدة    

 بـشأن  ملوظفي القـضاء القطاع، جتديد السجون وبناء احملاكم وتقدمي تدريب واسع النطاق    
، أُمتم  ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار . أخالقيات القضاء إىل جانب املساعدة يف تنقيح قانون القضاء        

 ركز على بناء قدرات   وهو مشروع م،  صندوق األمم املتحدة لبناء السال    بنجاح أحد مشاريع    
. وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك حتديات عديـدة         . القضاة إلنفاذ األحكام غري املنفذة    

حاليا القضاة  ويقوم  غري املبتوت فيها بعد،     القضايا  عدداً ضخماً من     اجلهاز القضائي    يواجهو
  .إثارة مشاكل قانونيةبدامة وبإنفاذ قراراهتم اخلاصة، ويتسم هذا بغالء التكلفة وعدم االست

 اختبارا ملدى رغبة احلكومة يف مكافحة اإلفالت        الشهريةويشكل عدد من القضايا       -٣٢
ومن هذه القضايا احملاكمة املتعلقة بقتـل أربعـة أفـراد           . من العقاب على اجلرائم اخلطرية    

ـ             ة كينامـا يف    مفترضني يف قوات التحرير الوطنية التابعة حلزب حترير شعب اهلوتو يف بلدي
أبريـل  / نيـسان  ٣وقد عرضت القضية أمام احملكمة يف       . ٢٠٠٦أغسطس  /بومجبورا يف آب  

شهرين اليت ينص عليهـا     ال لكن مل يصدر أي حكم بشأهنا، بالرغم من انقضاء مهلة            ٢٠٠٩
اجملزرة اليت تعّرض هلا الجئون كونغوليون يف كاتومبـا يف          وتتصل قضية أخرى ب    .)٣(القانون

ومل تصدر بعد أية إدانات     . اليت مل ُتتخذ بشأهنا حىت اآلن أية إجراءات قضائية        ، و ٢٠٠٤سنة  
 أو ممثلـو    ٢٠٠١بشأن االغتياالت اليت ذهب ضحيتها ممثلو منظمة الصحة العاملية يف سـنة             

  .١٩٩٩منظمة األمم املتحدة للطفولة يف سنة 

   الشرطة واالستخبارات وقوات الدفاع- قطاع األمن  - خامساً 
 بالنسبة لرصد حقوق اإلنسان والتدخالت      عالية يزال قطاع األمن جماال ذا أولوية        ال  -٣٣

وتفيد املنظمات غري احلكومية بأن التعذيب قد تراجع علـى األرجـح   . املتصلة هبذه احلقوق  
لكنه ما زال جيري على يد الشرطة الوطنية البوروندية، وعلى يد دائرة االستخبارات الوطنية              

ظل االحتجاز التعسفي وعدم تسجيل احملتجزين وعدم فصل األطفـال عـن    وي. إىل حد أقل  
ومواقع التعذيب واملعاملة السيئة األكثر شـهرة،       . البالغني يف السجون أمورا واسعة االنتشار     

وفقا ملعلومات ُجمعت خالل رصد األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، هي زنزانـات الـشرطة              

__________ 

 .١٣٠قانون اإلجراءات اجلنائية، املادة  )٣(
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أفراد مـن قـوات     ، إىل   بقدر أقل اب انتهاكات، وإن    ُنسب ارتك كما  . الوطنية البوروندية 
  .الدفاع الوطنية

 مدنيا  ٣١ قتلوكانت أشهر حادثة ُنسبت إىل قوات الدفاع الوطنية هي اختطاف و            -٣٤
وقد ُعقدت حمكمة عسكرية يف     . ٢٠٠٦أغسطس  /يونيه وآب /يف مقاطعة موينغا بني حزيران    

ويف . مبا فيها إدانة القائد اإلقليمـي      خرجت ببعض اإلدانات،     ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 
والحظوا .  املذحبة يف احملكمة، اعتربوا القضية غري مغلقة  تناولحني رحب العديد من املراقبني ب     

الـضحايا أي    أسر   منح ملالحقة املدنيني املشتبه يف ضلوعهم؛ وعدم        إجراءات أي   عدم اختاذ 
  . انتهاكات ألصول احملاكمةحدوث ؛ وتعويض
 من ٣٥٠٠مفاوضات السالم مع قوات التحرير الوطنية عن اتفاق إلدماج     وأسفرت    -٣٥

واكتملت عملية اإلدماج   .  يف قوات األمن   )٤( من مقاتليها املنشقني   ٢٥٠أفراد هذه القوات و   
  .أبريل، دون أن خيضع أي فرد لعملية تدقيق/ نيسان٢٢يف 
 الشرطة ودائرة   -وهناك إجراءات داخلية يف كل مؤسسة من مؤسسات قطاع األمن           -٣٦

 املؤسـسات  للتحقيق يف اجلرائم اليت ارتكبها أفـراد هـذه           - االستخبارات وقوات الدفاع  
وتضطلع باإلشراف  . واحملاكمة عليها، لكن ما زالت هناك جرائم عديدة ال ُيعرف مرتكبوها          

فني العام على هذه املؤسسات اللجنة الربملانية املعنية باألمن والدفاع، اليت تتألف مـن مـوظ              
  .مدنيني منتخبني

وتتعقب األمم املتحدة األحداث اليت ُيزعم ضلوع موظفني من الدولة فيها، كجـزء       -٣٧
وتقدم األمم املتحدة أيضا التدريب ملؤسسات قطاع األمن        . من رصدها العام حلقوق اإلنسان    

يف و. السلوك وقضايا اجلنسني وحقوق اإلنسانقواعد بشأن األخالقيات العسكرية ومدونات  
، الذي يعرف التعـذيب     )٥(ا يف القانون اجلنائي اجلديد    حيحظرا صر  ظل حظر التعذيب اآلن   

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية   من١كما يرد يف املادة   
 مساعدة  كتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي     يكون بإمكان م  ، س أو الالإنسانية أو املهينة   

  .هذه املؤسسات على وضع قواعد واختاذ إجراءات ملنع التعذيب واملعاقبة عليه يف حالة وقوعه

  اخلدمات االجتماعية األساسية  –سادساً  
فقـد  . ال تساعد الظروف اهليكلية يف بوروندي على ضمان احترام حقوق اإلنسان            -٣٨
ها بوروندي إىل تدمري اهلياكل األساسية املادية على نطـاق واسـع          تدت األزمات اليت عاش   أ

وحيتل . لدرجة أن الظروف االجتماعية واالقتصادية مل تعد بعد إىل ما كانت عليه قبل األزمة             
__________ 

 .املقاتلون املتمردون الذين انسحبوا من قوات التحرير الوطنية )٤(
 .٢٠٩ إىل ٢٠٤املواد من  )٥(
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 حسب مؤشر  اليت يُ  ١٧٧ ل يف ترتيب البلدان ا    ١٦٦ التنمية البشرية يف بوروندي الرتبة       مؤشر
ويف حني أن البلد ال يفتأ حيرز تقدماً باجتاه بعض من األهداف            . )٦(البشرية املتعلق هبا  التنمية  

وتذهب تقديرات . )٧(٢٠١٥اإلمنائية لأللفية، فإنه من غري املتوقع أن حيقق أياً منها حبلول عام 
   يف املائة من السكان فقط حيـصلون علـى خـدمات اجتماعيـة      ٣٠األمم املتحدة إىل أن     

  .)٨(يدةأساسية ج
وقد حاولت احلكومة أن تتصدى للوضع عن طريق اختاذ تدابري لتوفري التعليم اجملاين               -٣٩

وقد أعلن الرئيس مـؤخراً     . للجميع وتوفري أنواع معينة من اخلدمات الطبية األساسية باجملان        
عن سياسات جديدة سُتنتهج إلنشاء نظام ضمان اجتماعي للجميع ولتوفري خدمات الرعاية            

ومن الـضروري   . )٩( باجملان جلميع البورونديني   اية جلميع العاملني وتوفري عالج املالري     الصح
ترمجة تلك االلتزامات إىل استراتيجيات وطنية واقعية من أجل تنفيذها بـصورة مـستدامة،              

  .)١٠(خاصة يف ضوء معدل اخلصوبة املرتفع
لتزام مبعايري العمـل  واخلدمات االجتماعية، يف الوقت احلاضر، عاجزة عن ضمان اال        -٤٠

املقبولة فيما يتعلق بثالثة جوانب هامة هي تغطية اخلدمات املقدَّمة ونوعيتها، وقابلية طريقـة              
عدم حدوث حـاالت إسـاءة اسـتخدام    للتأكد من  عملها لالستدامة، وضمانات املساءلة     

يف وتتصف مجيع اخلدمات االجتماعية األساسـية بـنقص فـادح           . السلطة واملعاقبة عليها  
التجهيزات املادية وبفوارق حادة بني املدن والقرى وباخنفاض القدرة عموماً علـى تطبيـق              

وعلى مدى السنة املاضية، انقطع توفري اخلدمات االجتماعية        . املمارسات اجليدة كل يف جماهلا    
وقد فاقمت هذه التطورات املشاكل     . األساسية بسبب إضرابات يف قطاعي التعليم والصحة      

لب عليها بـشكل كـبري      عن تقدمي بعض اخلدمات باجملان، مما أدى إىل ارتفاع الط         النامجة  
  . يف حدود املوارد البشرية واهلياكل األساسية القائمةته تلبيوسريع تعذَّر

وقد غطى اجملتمع الدويل جزءاً كبرياً من النقص يف توفري اخلـدمات االجتماعيـة                -٤١
فقد مكّنت املساعدة املقدَّمة من األمم املتحدة من        . عموماألساسية، حمققاً نتائج إجيابية على ال     

 قاعة درس، وتقليص معدل سوء التغذية الـشديد مـن    ٩٠٠حتقيق عدة أمور منها بناء حنو       
، وتسجيل ارتفاع كـبري يف      ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٥,٦ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٧,٦

__________ 

 .http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2007/2008_EN_Complete.pdfانظر  )٦(
 "Burundi: First Review Under the Three-Year Arrangement Under the Povertyصندوق النقد الدويل، ) ٧(

"Reduction and Growth Facility-Staff Report ٢٠٠٩مارس /، آذار٠٩/٩٣، التقرير القطري رقم. 
)٨( "Rapid evaluation and strategic analysis"وثيقة عمل داخلية ملنظومـة  ٢٠٠٨توبر أك/، تشرين األول ،

للفتـرة   اإلمنائيـة  للمـساعدة  املتحدة األمم عمل إطاراألمم املتحدة يف بوروندي أُعدت يف سياق وضع         
 .٣٧، الفقرة ٢٠١٤-٢٠١٠

 .٢٠٠٩أبريل /نيسان ٣٠يف خطاب موجه إىل الشعب يف  )٩(
 .٣٥ أعاله، الفقرة ٨ يف املائة، انظر احلاشية ٧ و٦ما بني  )١٠(
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ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٩ويف  .  شهراً ١٢معدل تطعيم املواليد الذين ال تتعدى أعمارهم        
ـ        ٢٠٠٩ ن و، ومبوجب املبادرة املعززة للبلدان الفقرية املثقلة بالديون، ألغت مؤسـسات بريت

ـ      كانت  وودز الديون األجنبية اليت       ٨٣٢ قيمتـها    تعلى بوروندي جلميع دائنيها واليت بلغ
  .)١١(دوالرات الواليات املتحدةمن مليون دوالر 

قدم ملحوظ يف جمال املساءلة وتعديل القوانني واهلياكل وطرائق العمل          ومل حيرز أي ت     -٤٢
وال تزال ترد تقارير عن مدرِّسني      . واملمارسات يف هذين القطاعني للتمشي مع املعايري الدولية       

باحلصول على  )  من الفتيات   الضحايا أغلب(يف املدارس العامة اغتصبوا طالبات أو أغروهن        
.  وهي أحداث نادراً ما يعقبها حتقيق أو إجراء عقايب         -ارسة اجلنس   معاملة تفضيلية مقابل مم   

وبصورة عامة، أدى ارتفاع الطلب على اخلدمات اليت من املعروف أهنا متاحة جماناً للجميع              
، قـصوى ويف حـاالت  . بالعديد من العاملني يف هذين القطاعني إىل طلب رسوم غري رمسية   

ومن املمارسات الشائعة واملدانة على نطـاق       . احلرمان من احلرية  يؤدي العجز عن الدفع إىل      
واسع احتجاز املستشفيات اخلاصة والعامة للمرضى ملدد قد تبلغ شهوراً متواصـلة أحيانـاً              

  .بسبب عجزهم عن دفع الفواتري الطبية املتعلقة هبم
. ق يف الغـذاء ومن املهام األشد إحلاحاً اليت جيب على بوروندي القيام هبا ضمان احل         -٤٣

 يف املائة من السكان بينما تبلغ نسبة من يعانون من سوء       ١٩إذ ال ينعم باألمن الغذائي سوى       
 وقد أثرت الصدمات املناخية املتكررة والضغوط الدميغرافيـة         .)١٢( يف املائة  ٤٦التغذية املزمن   

ن الغذائي، ومجيعها عوامل املتزايدة واحملاصيل الزراعية املتضائلة تأثرياً مباشراً على مستوى األم    
ويكشف مؤشر اجلـوع    . تفاقمت بسبب تدمري قنوات توزيع السلع واخلدمات أثناء األزمة        

ويساعد التعـاون   . )١٣("مثرية للجزع الشديد  "بلغ درجة    عن أن اجلوع يف بوروندي       يالعامل
لضمانات غري أن ا  .  العاملي أساساً  األغذيةالدويل على تعويض نقص األغذية بواسطة برنامج        

املطلوبة من أجل ضمان إعمال احلق يف الغذاء للجميع، على أساس مبدأ عـدم التمييـز، مل                 
  . تترّسخ بعد على الصعيد الوطين

 الدولية يف جمال حقوق اإلنسان      اتقيد بوروندي بالتزاماهت  توهناك ضرورة ملحة ألن       -٤٤
يع، ومن أجل املـساعدة     ستدامة لصاحل اجلم  وممن أجل إنشاء شبكة أمان اجتماعي مناسبة        

أوجه عدم املساواة االجتماعية واالقتـصادية النامجـة إىل عوامـل           احليلولة دون حتول    على  
وقد ُشرع يف عملية نقل بعض الوظائف إىل اإلدارات احمللية          . اضطراب يف فترة ما بعد الرتاع     

__________ 

 ٢٩،  AFR/2009/211حيث صايف القيمة احلالية، انظر البالغ الصحفي الصادر عن البنك الدويل رقم             من   )١١(
 .http://go.worldbank.org/2FQEKTZIY0:  وهو متاح على املوقع٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

 .)burundi/countries/org.wfp.www://http(العاملي األغذية برنامج  )١٢(
 . املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذيةالذي وضعه يشر اجلوع العاملمؤ )١٣(
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يضاً فرصاً لتحسني إدارة مما قد ُينشئ املزيد من التفاوتات بني األقاليم وداخلها، غري أنه يتيح أ
  .اخلدمات االجتماعية األساسية اليت تكون أكثر استجابةً للظروف والطلبات احمللية

  اجملموعات املعرَّضة للخطر  -سابعاً   

   على األشخاص املصابني باملهقاالعتداء  -ألف   
ندي منذ   شخصاً مصاباً باملهق يف بورو     ١٤ لالعتداءأثناء حترير هذا التقرير، تعرَّض        -٤٥
واختفى طفل يبلغ الرابعة مـن      بالفرار،   أربعة   والذ فقُتل منهم تسعة،     ،٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
وُيعتقد أن التشدد أكثر يف تطبيق القـانون  . قاصرينمن أولئك الضحايا    كان عشرة   و. العمر

 األعضاء البـشرية للمـصابني بـاملهق إىل    االجتار يفنقل أنشطة شبكات أدى إىل يف ترتانيا  
  .وروندي حيث كان رد السلطات أقل حزماًب

وقد اقتصر رد احلكومة إىل حد كبري على تبادل املعلومات مع السلطات الترتانيـة                -٤٦
 حكومية وغري ذلك مـن      مبانوعلى إنشاء مناطق جتمُّع محائية اشتملت على مدارس حملية و         

ذ املدعي العام يف إقليم     مارس بعد أن اخت   /ومتت عمليات إلقاء قبض يف آذار     .  املتوفرة األماكن
وَمثل أمام العدالة أحد عـشر    . ُرويِيجي إجراءات قضائية استثنائية للتعجيل بالبت يف امللفات       

ومل ُتنشر املعلومات املتعلقة بالتحقيقات يف ست مـن         . شخصاً وصدرت يف حقهم أحكام    
اء البـشرية   واألهم من ذلك أن املعتقدات، وبالتايل سوق األعـض        .  على األقل  االعتداءات

  . االعتداءاتللمصابني باملهق، ال تزال موجودة وهو ما يولِّد ختوفاً من تكرر 

  استمرار استضعاف األطفال  -باء   
 حيث إن الضحايا يف     ،يوجد األطفال يف بوروندي يف حالة من االستضعاف الشديد          -٤٧

حقوق اإلنسان التابعون  يف املائة من حاالت العنف اجلنسي اليت يبلَّغ هبا راصدو ٨٠أكثر من 
وال يوجد نظام قضاء لألحداث ينظر يف قضايا األطفـال          . لألمم املتحدة هم من القاصرين    

  .املخالفني للقانون
 اتباع هنج جديد، فرفـع  ٢٠٠٩أبريل /ويعكس القانون اجلنائي الذي ُسن يف نيسان    -٤٨

جن اليت تطبَّـق علـى       مدد األحكام بالس   نقح سنة و  ١٥  إىل ١٣سن املسؤولية اجلنائية من     
 وهو ينص على عدة أمور منها تعليم القاصرين ووضـعهم يف مؤسـسة تعـزز                ،القاصرين

وينص القـانون املـذكور   . إصالحهم كما ينص على عقوبات بديلة عن احلرمان من احلرية    
 ومن بينها العنف املرتيل والتخلي عن       -كذلك على عدد من اجلنح احملددة اليت متس األطفال          

  . ويف الدعارةاإلباحية يف إنتاج املواد غالهلمال واختطافهم واستاألطف
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ويتمثل التحدي القائم حالياً يف ترمجة تلك التطورات التشريعية إىل بـرامج قابلـة                -٤٩
وفِّر بوروندي يف الوقت احلاضر خدمات تعليمية إصالحية وال إجراءات للحكم          تفال  . للتنفيذ

نون البوروندي ينص على تدابري حلماية األطفال املتـأذّين         ويف حني أن القا   . بعقوبات بديلة 
ورعايتهم، فإن تلك التدابري تقتصر يف الواقع على التجريد من السلطة األبوية ونادراً ما يـتم              

ونادراً كذلك ما يتم االتصال بآباء األطفال املوضوعني حتت وصاية القـانون، وال             . تطبيقها
تيح معاجلتها فوراً، كما أن عدم الفصل بـني القاصـرين           يتم تسجيل ملفات القاصرين مبا ي     

 واحلرمان من احلرية إجراء ُيستخدم علـى نطـاق          ،والراشدين أثناء االحتجاز ممارسة شائعة    
  .واسع كتدبري سهل للمعاقبة عوض اعتباره حالً أخرياً

لية دوالنظمات  املوبالتعاون مع وزارات أخرى معنية، ومع وكاالت األمم املتحدة و           -٥٠
ومنظمات اجملتمع املدين احمللية، أنشأت وزارة العدل فريق تنسيق ُيعـىن بقـضاء األحـداث     

 ٢٠١٠-٢٠٠٩ويعكف يف الوقت احلايل على وضع استراتيجية وخطة عمل وطنيتني للفترة            
  .من شأهنما أن تؤديا، إذا ما اعتمدهتما الوزارة، إىل إنشاء نظام لقضاء األحداث

، وافقت قوات التحريـر  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين ١٧را املؤرخ   ويف إعالن بومجبو    -٥١
مايو، ُجمع مشل   /ويف أّيار . الوطنية على تسريح مجيع األطفال املرتبطني هبا فوراً ودون شروط         

 ٤٠وعوجلت على حدة حالة جمموعة أخرى من        . آخر جمموعة من أولئك األطفال بأُسرهم     
  .رير الوطنيةطفالً مرتبطني بفصيل منشق عن قوات التح

  العنف اجلنسي واجلنساين  -جيم   
. من أشد انتهاكات حقوق اإلنسان تأصالً يف بوروندي العنف اجلنسي واجلنـساين             -٥٢

ومن الصعب اإلبالغ عن ذلك النوع من العنف يف الظروف السائدة يف بورونـدي حيـث            
 كانـت   ، سـواءٌ  يكون املرتكبون يف كثري من احلاالت مدنيني من نفس الوحدة االجتماعية          

ومن الشائع ورود تقارير عن الضغط الذي تتعرض لـه          . األسرة أو املدرسة أو اجملتمع احمللي     
النساء املغتصبات من أسرهن للموافقة على تسويات ودية تتنوع بني دفع مبالغ إىل األسـرة               

 فمركز سريوكا، وهو منظمة غري حكوميـة      . غري أن األرقام كاشفة   . والتزويج من املغتِصب  
 ١ ٦٠٠رائدة تقدم خدمات جمانية لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين، أفاد أنه استقبل قرابة             

ومن شأن القانون اجلنائي اجلديد، الذي يتـضمن تعريفـاً أوضـح            . ٢٠٠٨ضحية يف عام    
  .لالغتصاب وجيرِّم التحرش، أن يوفِّر محاية أفضل يف الوقت احلاضر

كامل يف بوروندي يف طليعة عمليـة التخطـيط         وقد كان مكتب األمم املتحدة املت       -٥٣
املفصَّل جلميع عمليات التدخل املتعلقة بالعنف اجلنسي واجلنساين اليت قامت هبا األمم املتحدة             

ونظـم  . ووكاالهتا يف بوروندي كما قاد عملية وضع استراتيجية متكاملة على هذا األساس           
إطار برنامج مشترك، جمموعة متنوعة من      املكتب وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، يف        

املتعلق بـاملرأة   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥احللقات الدراسية وحلقات العمل تناولت قرار جملس األمن         
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ويف شراكة مع منظمة غري حكومية حملية، نفذ املكتب برناجمـاً لتـدريب             . والسالم واألمن 
نساين وإىل إنشاء شبكة من     املدرِّبني رمى إىل تعزيز القدرة على التصدي للعنف اجلنسي واجل         

ومن املشاريع األخرى املزمع تنفيذها يف املستقبل       . النساء املنتخبات على صعيد اجملتمع احمللي     
 -القريب جداً برنامٌج يتضّمن إنشاء مراكز رعاية رائدة تقدم للضحايا طائفة من اخلدمات               

  .و منسق على حن-االجتماعية  - القانونية والطبية واالجتماعية والنفسية

  أقلية الباتوا  -دال   
 يف املائة من جمموع السكان، عن التأثري على         ١يكاد يعجز شعب الباتوا، الذي ميثل         -٥٤

ومع أنه ال توجد قاعدة إحصاءات وطنية لتقصي        . النقاشات الوطنية بشأن املسائل اليت متسه     
ملعلومات املتاحة تشري إىل    التغريات اليت تطرأ على وضع الباتوا االجتماعي واالقتصادي، فإن ا         

ومن . أن معاناة شعب الباتوا جّراء التحديات اهلائلة أشد مرارة من معاناة البورونديني عموماً            
 )١٤(التحديات األخرى اليت تواجه شعب الباتوا قلة فرصهم يف احلـصول علـى األراضـي              

تـسجيل  وضعف معدالت املواظبة على الذهاب إىل املدارس والسكن غري الالئـق وعـدم             
الزجيات والوالدات والتحيز املزعوم يف اإلجراءات القضائية وقلة األنشطة املـدّرة للـدخل             

وتتفاقم هذه التحديات بسبب كون العديد من أفراد جمتمع         . وبالتايل فرص الترقي االقتصادي   
يل الباتوا، على ما يبدو، ال يقدِّرون أمهية احلصول على بطائق هوية وطنية حق قدرها، وبالتا              

  .فإنه من الشائع أالّ يبادروا للحصول عليها

  إرهاصات مبادرات تتعلق حبقوق اإلنسان  –ثامناً   

  جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان  –ألف   
، التزم رئيس بوروندي بإنشاء جلنة وطنية مستقلة        ٢٠٠٦ديسمرب  /يف كانون األول    -٥٥

ندوق األمم املتحـدة لبنـاء      طلق مشروع من خالل ص    أُ،  ٢٠٠٦ويف عام   . حلقوق اإلنسان 
السالم، تديره يف الوقت احلاضر وزارة حقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية، من أجل دعـم              

ويقدِّم املشروع املـساعدة    . احلكومة يف اختاذ هذه املبادرة بدعم تقين وفين من األمم املتحدة          
اعدة املادية والتـدريب    الفنية على إنشاء اللجنة والقيام بأنشطة توعية واسعة إىل جانب املس          

وُوضع مشروع قانون مبدئي يف هذا السياق من خالل عمليـة           . املعمَّق للّجنة حال إنشائها   
  .٢٠٠٨نوفمرب /تشاركية مث ُعدِّل لدى مراجعته من ِقبل جملس الوزراء يف تشرين الثاين

__________ 

 "UNIPROBA(،Rapport sur la situation foncière des Batwa(االحتاد من أجل النهوض بشعب الباتوا  )١٤(

"du Burundi٢٠٠٨أغسطس /، آب. 
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اء مـع   وعند حتليل مدى توافق مشروع القانون بالصيغة اليت اعتمده هبا جملس الوزر             -٥٦
، وجدت املفوضية السامية حلقـوق    )مبادئ باريس (املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية      

 اللجنة وصالحياهتا وتكوينها  اإلنسان أنه ال يتوافق معها يف جوانب هامة منه تتعلق بوظائف            
قريـر،  وأثناء حترير هـذا الت . املؤهالت املطلوبة يف أفرادها وعملية تعيينهم    وباحلد األدىن من    

  .قالت احلكومة إن جملس الوزراء سيعيد النظر يف مشروع القانون

  آليات العدالة االنتقالية  –باء   
نص اتفاق أروشا على إنشاء ثالث آليات للعدالة االنتقالية وهي جلنة دولية للتحقيق               -٥٧

 مـن   وكان اهلدف املتوخى  . القضائي وجلنة وطنية للحقيقة واملصاحلة وحمكمة جنائية دولية       
 يف  ا بوروندي منذ اسـتقالهل    شهدهتااآلليتني األوليني تسليط الضوء على دورات العنف اليت         

، واليت اتسمت بانقسامات بني املكوِّنات العرقية الثالثة يف اجملتمع البورونـدي            ١٩٦٢عام  
وكان ُيتصور أن تقوم احملكمة مبحاكمة ومعاقبة من تثبـت          . وهي اهلوتو والتوتسي والباتوا   

  .نتهم بارتكاب جرائم إبادة مجاعية وجرائم حرب وجرائم يف حق اإلنسانيةإدا
، ُشرع يف مفاوضـات مـع حكومـة         )٢٠٠٥(١٦٠٦وطبقاً لقرار جملس األمن       -٥٨

وُعقدت جولتان من املشاورات يف عـامي       . بوروندي للبدء يف إنشاء آليات العدالة االنتقالية      
ناقشات بشأن إنشاء جلنة حقيقة ومـصاحلة        مما أدى إىل إحراز تقدم يف امل       ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦

وسبل االنتصاف القضائية، واختذت املناقشات بشأن املسألة األخرية شكل اقتراح إلنـشاء            
 كذلك على حتمية التشاور مع الشعب       اُتفقو. حمكمة خاصة مع املضي قدماً يف املفاوضات      

بيد أنه مل يتم التوصل إىل . البوروندي حىت تؤخذ آراؤه بعني االعتبار عند إنشاء تلك اآلليات     
أي نتائج بشأن مسألة العفو واستقاللية املدعي العام والعالقة بني جلنة احلقيقـة واملـصاحلة               

وُنوقشت مسألة العفو بصورة مستفيضة أثناء زيارة مفوضة األمم املتحدة          . واحملكمة اخلاصة 
، مث ُسـوِّيت يف     ٢٠٠٧يو  مـا /السامية حلقوق اإلنسان آنذاك، السيدة لويز آربور، يف أّيار        

 الذي يستثين صراحة مـن      ٢٠٠٩ لعام   نقّحالقانون البوروندي، من خالل القانون اجلنائي امل      
  .)١٥(قرارات العفو جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم يف حق اإلنسانية وجرائم احلرب

امية الـسابقة   وتعلقت املسألة الثانية اليت أُحرز تقدم بشأهنا أثناء زيارة املفوضة الس            -٥٩
وهلذا الغرض، اتفقت املفوضة السامية السابقة      . بالترتيبات العملية لتنظيم املشاورات الوطنية    

والرئيس على إنشاء جلنة توجيهية ثالثية تتألف من ممثلني عن احلكومـة واألمـم املتحـدة                
نتقالية يف تشرين   وأُنشئت اللجنة الثالثية للمشاورات الوطنية بشأن العدالة اال       . واجملتمع املدين 

النائب األول لرئيس اجلمهورية واملمثل التنفيذي لألمني العام يف         بتوقيع   ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
ولدى اللجنة التوجيهية الثالثية حالياً وحدة إدارة خاصة هبـا          . على اتفاق إطاري   بوروندي

__________ 

 .١٧١ من املادة ٢، الفقرة ٢٠٠٩القانون اجلنائي الصادر يف عام  )١٥(
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عداً ميدانياً   مسا ٢٢مسؤولة عن التنظيم اإلداري واللوجيسيت للمشاورات وفريق يتكون من          
ويدعم .  الفردية واجتماعات األفرقة اليت ستتكون منها املشاورات       املقابالتوطنياً سُيجرون   

تنظيَم املشاورات الوطنية مشروٌع ينفذه صندوق األمم املتحدة لبناء السالم الـذي يـديره              
  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 احلكومة بإنشاء آليات عدالة انتقالية، فإن       يف تنفيذ التزامات   احملرزتقدم  الورغم بطء     -٦٠
وقد عملت األمم . ٢٠٠٩يوليه /املشاورات الوطنية بشأن اآلليات املستقبلية قد بدأت يف متوز

املتحدة من خالل اللجنة التوجيهية الثالثية على ضـمان مـشاركة اجملموعـات النـسائية               
   اجلنـسانية يف االعتبـار      ومنظمات اجملتمع املدين يف املشاورات وعلـى وضـع املـسائل          

  .أثناء املشاورات
وقد أنشأت منظمات اجملتمع املدين الوطنية والدولية شبكة لرصد املشاورات الوطنية             -٦١

وسـتكّمل  . وحددت، مع اللجنة التوجيهية الثالثية، طرائق العمل اليت ستّتبعها يف أنشطتها          
بأهداف املـشاورات وفهمهـا،     تلك املنظمات جهود اللجنة الثالثية لكي تضمن التعريف         

ولكي ترصد أي حماوالت لتحريف نتيجتها، ولكي تساعد على إشهار نتيجة املشاورات يف             
وتبذل األمم املتحدة بدورها جهوداً لتحقيق نفس الغايات عن طريق تنفيذ           . الوقت املناسب 

ة اسـتجابةً   برامج توعية موجهة إىل اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم وجمموعات مهنية خمتـار           
لتسريع مشاورات أوسع نطاقاً بشأن     "...  لتشجيع جملس األمن يف بالغ صحفي صادر عنه       

  .)١٦("إنشاء آليات العدالة االنتقالية

  التفاعل مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  -جيم   
ستفيد من املشورة املوضوعية اليت ُيسديها خـرباء اآلليـات          تستطيع بوروندي أن    ت  -٦٢

 تفاعـل   كـان وقد  .  حلقوق اإلنسان فيما خيص مجيع املسائل املثارة يف هذا التقرير          الدولية
 مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق       افكان حتاوره . متبايناًبوروندي مع هذه اآلليات     

اإلنسان قليالً إذ مل تُرد احلكومة على أي من الرسائل الثالث عشرة اليت أُرسلت يف السنوات                
اخلبري املستقل املعـين    :  مها ني مواضيعيت نيومل تزر البلَد حىت اآلن سوى آليت      . خريةالثالث األ 

 وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان       ١٩٩٩مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع يف عام        
  .٢٠٠٠للمشردين داخلياً يف عام 

خيص حالـة حقـوق      بوروندي على العموم تعاوناً مع اخلبري املستقل فيما          توأبد  -٦٣
، قـرر   ٩/١٩، يف قراره     حقوق اإلنسان  وجتدر اإلشارة إىل أن جملس    . اإلنسان يف بوروندي  

__________ 

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٩، SC/9676 AFR/1858الوثيقة  )١٦(
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متديد فترة والية اخلبري املستقل حىت إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ودعا اخلـبري               
  .للجنةتقريراً عن أنشطته يف الدورة اليت سيعقدها عقب إنشاء اإليه املستقل إىل أن يقدم 

 بوروندي يف اآلونة األخرية جهوداً من أجل تقدمي التقارير املتبقية الـيت             توقد بذل   -٦٤
ومنـذ عـام    .  فيها ي طرف يتعني تقدميها مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت ه        

 بوروندي التقارير اليت يتعني تقدميها إىل جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية            ت، قدم ٢٠٠٦
ـ    توقدم. القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل       ب  إىل آليـة    ا كـذلك تقريره

مت النظر فيـه يف كـانون       الذي  االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان،        
 سنوات يف تقـدمي التقـارير املـتعني    ١٠ أكثر من   ت تأّخر اغري أهن . ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

ية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          تقدميها إىل اللجنة املعن   
 ما يقارب السنة يف تقدمي التقرير التايل        توالثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصري وتأّخر      

  .الذي يتعني تقدميه إىل جلنة مناهضة التعذيب
من حلقات  لوزارات  ومبساعدة األمم املتحدة، أنشأت احلكومة شبكة مشتركة بني ا          -٦٥

وجيري حالياً  . تضطلع بوضع تقارير تقدَّم إىل هيئات املعاهدات      الوصل املعنية حبقوق اإلنسان     
تنفيذ مشروع داخل مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي ملساعدة احلكومة على إعداد             

 يف حلقات الوصلدة  ُنظِّم يف إطاره برنامج تدريب لفائ  قد و ،معظم التقارير اليت تأخر تقدميها    
وسيدعم املشروع أنشطة البحث والزيارات امليدانية وغري ذلك من         . ٢٠٠٩يوليه  /أوائل متوز 

األعمال التحضريية الضرورية لتيسري إعداد التقارير الواجب تقدميها، خالل سنة واحدة، إىل            
  اعيـة والثقافيـة    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتم         

امليثاق األفريقي حلقـوق    التقرير الواجب تقدميه مبوجب     وجلنة مناهضة التعذيب إىل جانب      
  . اإلنسان والشعوب

  االستنتاجات  -تاسعاً   
لقد أنشأ التقدم احملرز يف تدعيم السالم يف السنوات األخـرية ظروفـاً ميكـن                 -٦٦

ويتمثـل التحـدي    . نسان يف بوروندي  التصدي فيها حالياً للتحديات املتعلقة حبقوق اإل      
الرئيس املدرج يف جدول األعمال الوطين يف تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وسلمية يف عام              

ويفترض هـذا األمـر أن      .  ميارس فيها البورونديون حقهم يف اختيار من ميثِّلهم        ٢٠١٠
ري وحريـة   يكون البورونديون قادرين على التمتع حبرياهتم األساسية، وهي حرية التعـب          

تكوين مجعيات وحرية التجمع السلمي، ملناقشة اخليارات املطروحة أمامهم يف جو خـالٍ             
ويفترض هذا األمر أيضاً أن     . من التخويف ولضمان أن يكون اختيارهم اختياراً مستنرياً       

تكون املؤسسات الوطنية املسؤولة عن حل أي نزاع قد ينشأ حالً سلمياً قادرة على القيام 
   . احتراماً دقيقاًالقانوناحترام وظيفة مع هبذه ال
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. ن مما تقـدم   يتبّيغري أن االجتاهات اليت لوحظت ال تبعث على االطمئنان، كما             -٦٧
فهناك ميل متزايد إىل خنق الصحافة النابضة بالنشاط يف بوروندي عن طريق إجـراءات              

 وحتقيق، إذا   -  اليت ينبغي أن تكون موضوع نقاش مفتوح       االنتقادجنائية وبعض أشكال    
ويف حني أن األفراد على العمـوم يتمتعـون         .  يف جمتمع دميقراطي حقاً    -توفَّر ما يسوِّغه    

حبرية التجمع مع أشخاص آخرين من نفس االجتاه الفكري، فإن أفراداً متحدين يف إطار              
وحىت يف ظل حتسن الوضع . حركة سياسية قد بلّغوا عن تعرضهم لعرقلة وتدخلٍ متواتَرين 

مين العام، تتزايد التقارير الواردة عن العنف املوجَّه وعن ظهور أشكال جديـدة مـن               األ
   .التخويف املنظَّم قد تقوِّض مصداقية االنتخابات إذا ما أُطلق هلا العنان

فهناك نزوع إىل طلب العدالة يف الشوارع       . وال يزال اإلفالت من العقاب سائداً       -٦٨
اً ما تكون احملاكم اليت ُتعَرض عليها قضايا النساء واألطفال        وكثري. إذا مل تتحقق يف احملاكم    

الذين تعرضوا للعنف اجلنسي متشاِمخةً ونائيةً وباهظةَ الكلفة وجاهلةً بالقواعد القانونية           
الوطنية والدولية اليت جيب عليها تطبيقها وعاجزةً، يف هناية األمر، عن تنفيذ األحكام اليت              

ر انتهاكات حقوق اإلنسان يف تاريخ بورونـدي يف انتظـار           وال تزال أخط  . تصدر عنها 
 سـنوات   ٩احملاسبة عليها؛ وال تزال آليات العدالة االنتقالية يف انتظار إنشائها بعد مرور             

  .على إبرام اتفاق أروشا
ه من تقدم يف محاية حقوق اإلنـسان        تبني مدى ما حقق   توباستطاعة بوروندي أن      -٦٩

وبصفة أعم، لن يتسىن حتقيق سالم      . ا ألضعف الفئات فيه   اتهعن طريق توضيح كيفية محاي    
يكـون  ، سواٌء العوامل اليت  دائِمني ما دامت هناك عوامل هتدد بقاء اإلنسان    نميةوأمن وت 

    ظـواهر ال شخـصية، لـيس أقلـها أمهيـةً           فيها أو العوامل الناشئة عـن     هو السبب   
  . والفقراجلوُع
فقـد  .  أيضاً فرص غري مـسبوقة     ا أمامه ْنواجه بوروندي حتديات هائلة، لك    تو  -٧٠
 بـضمان   الـزم نفـسه   ُت أن   - بالفعل خطوات باجتاه حتقيق شرط مسبق أساسي         تاختذ

 بوروندي عملية التحول توإذا سّير. حصول اجلميع على اخلدمات االجتماعية األساسية     
وفري تلـك   تمكّن من ت  ت س اإىل الالمركزية مبا يتفق والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، فإهن        

قوم هبا  ت عمليات امليزنة اليت     ت بوروندي وإذا أتاح . اخلدمات بطرائق تعاجل الواقع احمللي    
ستطيع ضـمان تـوفري تلـك       ت س اللتدقيق العام من خالل عمليات تشاورية شفافة، فإهن       

اخلدمات بصورة أكثر فعالية واالستثمار، زيادة على ذلك، يف القطاعات املنتجة اليت من             
اآلن، وقـد   بوروندي  وأمام  . حتدث طفرة تنموية يف حدود اإلمكانيات املتاحة      شأهنا أن   

  فرصة فريدة لضمان تـوفري الـدعم املـايل املناسـب           أُعتقت من عبء خدمة الدين،      
  .لتحقيق ذلك
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وقد سبق أن ُعرضت املسائل املثارة يف هذا التقرير على جملس حقوق اإلنـسان                -٧١
من املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي واملستقل خلبري ن ااملقدمة ميف التقارير العديدة    

 من بوروندي وكذلك تقارير احلكومـة       الواردةهيئات املعاهدات اليت نظرت يف التقارير       
وأُوصيت السلطات باختاذ عدد من   . نفسها عن طريق آليات االستعراض الدوري الشامل      

  .هاالتدابري وتعهدت بأن تفعل ذلك فيما يتعلق بأغلب
وسُيستدل على مدى جتذُّر الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان يف بوروندي من             -٧٢
 يف ا باجتاه تنفيذ هذه التوصيات ومـن رغبتـه   جمدية على اختاذ خطوات ملموسة و     اقدرهت
 حقوق اإلنسان والعدالـة يف      قسمواملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، من خالل       . ذلك

مل يف بوروندي، مستعدة ألن متد يد العون إىل حكومة وشعب      مكتب األمم املتحدة املتكا   
  .١٩٩٥بوروندي يف هذه العملية مثلما كانت دائماً منذ افتتاح املكتب القطري يف عام 

  التوصيات  -عاشراً   

  اإلصالح القانوين    
  :يوصى مبا يلي  -٧٣

 تنقـيح بدء احلكومة يف إجراء مشاورات واسعة النطاق بشأن مشروع            )أ(  
ون اإلجراءات اجلنائية واإلسراع يف سن قانون إجراءات جنائية جديد جيعل القـانون             قان

  اجلنائي اجلديد نافذاً وذلك بناًء على نتيجة تلك املشاورات؛
  .إلغاء نص القانون اجلنائي اجلديد الذي جيّرم العالقات اجلنسية املثلية  )ب(  

  احلقوق السياسية    
  :يوصى مبا يلي  -٧٤

لوكاالت املكلفة بإنفاذ القانون واهليئات القضائية تدابري عاجلـة         اختاذ ا   )أ(  
حىت ُتتاح لألفـراد    " هتديد أمن الدولة  "و" قذف رئيس الدولة  "ملنع إساءة استخدام هتميت     

واألحزاب السياسية ممارسة حقهم املشروع يف حرية التعـبري وحقهـم يف املـشاركة يف      
  الشؤون العامة؛

كلفة بإنفاذ القانون على الفور يف مجيع الشكاوى اليت         حتقيق الوكاالت امل    )ب(  
يقدمها أعضاء يف األحزاب السياسية والنقابات واجملتمـع املـدين، وغـري ذلـك مـن        
  اجملموعات، بشأن هتديدات تعرَّضوا هلا واختـاذ تـدابري فّعالـة حلمايـة مـن يتلقـون             

  تلك التهديدات؛
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لناخبني بغية ضمان إشـراك     البدء على وجه السرعة يف عملية تسجيل ا         )ج(  
مجيع من حيق هلم التصويت وبذل جهود منّسقة كذلك لضمان إشراك أفراد اجملتمع الذين              
  قد يكونون على هامش املـشاركة الـسياسية، مبـن فـيهم النـساء وأفـراد أقليـة                  

  الباتوا واألّميون؛
ان إهناء احلكومة فوراً وبصورة فعالة للعنف الذي تقترفه مجاعات الـشب            )د(  
 ألغراض سياسية، مبن فيهم أولئك املرتبطـون بكـل مـن احلـزب احلـاكم          الناشطني

واجلماعات املعارِضة، وعملها على مكافحة أي مسعى لتخويف الناخبني عـن طريـق             
 مبا فيها تلـك     ،التحقيق يف مجيع الشكاوى املقدمة بشأن هتديدات أو بشأن أعمال عنف          

  رِّضني على العنف إىل العدالة؛املنسوبة إىل مجاعات الشبان وتقدمي احمل
 يف اغتيال إرنيست مانريومفا ومالحقة اجلنـاة        ي والوايف فورالالتحقيق    )ه(  

  .قضائياً بأقصى ما يقتضيه القانون

  ءلةاستقالل القضاء واملسا    
  :يوصى مبا يلي  -٧٥

 وتأليف اجمللـس    شؤوهنم وإدارة   همووظائفالقضاة  ضمان القانون ملركز      )أ(  
   حلقضاء بغية ضمان استقالل القضاء وتنفيـذ القـوانني والقواعـد واللـوائ            األعلى ل 

  ذات الصلة؛
اختاذ سلطات إنفاذ القوانني تدابري عاجلة ملنع حدوث مزيد من حاالت             )ب(  

االحتجاز غري القانوين والتعسفي، والشروع يف عملية تسجيل مجيع احملتجزين وضـمان            
  بت يف قانونية استمرار احتجازهم؛تقدميهم بانتظام إىل حمكمة خمتصة لل

خطـة ملموسـة   بوضع القضاة واملدعني العامني ومسؤويل الشرطة قيام    )ج(  
يقدَّم مبوجبها مجيُع احملتجزين إىل احملاكمة ضمن فترة معقولة أو ُيطلق سراحهم، وضـمان              
تأمني حقوق املشتبه فيهم يف احملاكمة حسب األصول، مبن فيهم األشـخاص املتـهمون              

  رائم خطرية؛جب
  السعي حبزم وسرعة إىل إجـراء حتقيقـات يف القـضايا املعروضـة يف                )د(  
 وتسويتها بصورة هنائية عن طريق احملاكم، وتقـدمي األشـخاص اآلخـرين             ٣٢الفقرة  

 الذين مل حياكَموا ومل تصدر أحكام يف        ٢٠٠٦املسؤولني عن جمزرة موينغا املرتكبة يف عام        
  .م حقهم يف احملاكمة حسب األصول احتراماً تاماًحقهم إىل العدالة مع احترا



A/HRC/12/43 

GE.09-15165 24 

  األمن    
  :يوصى مبا يلي  -٧٦

تقوية آليات داخلية ومستقلة داخل قوات األمن والدفاع للتحقيـق يف             )أ(  
ادعاءات ارتكاب أفراد تلك القوات النتهاكات حقوق اإلنسان وتقدمي تلك القضايا إىل            

  العدالة إذا توفر ما يسوِّغ ذلك؛
ألمن والدفاع املراقبة احلازمة لعمليـات      شؤون ا ان اللجنة الربملانية ل   ضم  )ب(  

  .املساءلة املؤسسية وفقاً ملا ينص عليه الدستور

  اخلدمات االجتماعية    
  :يوصى مبا يلي  -٧٧

إنشاء احلكومة آلية إلتاحة التدقيق العام الشفاف يف عمليات امليزنـة،             )أ(  
ليت مل تعد مرصودة خلدمة الـدين يف اخلـدمات   ووضع خطة ملموسة الستثمار األموال ا  

  االجتماعية األساسية؛
إبداء اجملتمع املدين مهّة أكرب يف مناصرة آلية التدقيق تلك واالسـتفادة              )ب(  

منها يف حتديد املضمون األساسي األدىن للحقوق االقتصادية واالجتماعية يف بورونـدي            
  .للجميع دومنا متييزوضمان استخدام امليزانية لتأمني تلك احلقوق 

  اجملموعات املعرَّضة للخطر     
  :يوصى مبا يلي  -٧٨

 حلمايـة األشـخاص     اً واقعي اً وطني اًبرناجمسلطات إنفاذ القوانني    وضع    )أ(  
   أخرى؛اعتداءاتاملصابني باملهق من 

تنظيم احلكومة، بدعم دويل وبالتعاون مع منظمات غري حكومية وطنية،            )ب(  
   باملهق على صعيد البلد؛هورعريف اجلمبرناجماً وطنياً لت

اعتماد جملس الوزراء استراتيجية وطنية بشأن قضاء األحداث وخطـط            )ج(  
 واالنتقال بسرعة إىل ضمان تنفيذها      املنقحالعمل ذات الصلة وقانون اإلجراءات اجلنائية       

لدوليـة  ظروف سجن تلّبي املعايري ا    هتيئة   خاصة و  دوائر قضائية خاصة فيما يتعلق بإنشاء     
  املتعلقة بقضاء األحداث؛

ضمان القضاء اإلسراع يف حماكمة األحداث املخالفني للقانون وإعطـاء            )د(  
  األفضلية لعقوبات بديلة عن السجن كلّما كان ذلك مناسباً؛
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تصدي املؤسسات العامة، وخاصة الشرطة واملدعون العامون والقضاة،          )ه(  
ة، وإنشاء آلية لرصـد معاجلتـها باإلضـافة إىل          حلاالت العنف اجلنسي واجلنساين بفعالي    
   مبا فيها القضايا اليت يكون ضحاياها أطفاالً؛،التحقيق يف مجيع القضايا ومالحقة اجلناة

عالن غوما إلهنـاء    التام إل تنفيذ  المن أجل   خطة  وضع الوزارات املعنية      )و(  
ـ العنف اجلنسي واإلفالت من العقاب يف منطقة الـبحريات الكـربى،              ١٨ؤرخ يف   امل

  ؛٢٠٠٨يونيه /حزيران
 الباتوا بضرورة احلـصول علـى       وعيةإطالق احلكومة برناجماً إرشادياً لت      )ز(  

  .بطائق هوية وطنية وكيفية احلصول عليها

  آليات العدالة االنتقالية    
  :يوصى مبا يلي  -٧٩

اختاذ احلكومة مجيع التدابري الضرورية لـضمان حـدوث املـشاورات             )أ(  
أن العدالة االنتقالية والعمليات الناشئة عنها يف جو آمن وخالٍ من التخويـف             الوطنية بش 
  أو التدخل؛

بذل احلكومة جهوداً من أجل إجياد حل هنائي للنقطتني املتبقيتني اللتني مل              )ب(  
يتم االتفاق بشأهنما بعد، ومها استقالل املدعي العام والعالقة بني جلنة احلقيقة واملـصاحلة              

  خلاصة وذلك مبا يتماشى مع املبادئ الدولية ومبساعدة األمم املتحدة؛واحملكمة ا
شروع احلكومة يف إنشاء جلنة حقيقة ومصاحلة وحمكمة خاصـة طبقـاً              )ج(  

لالتفاق الذي يتم التوصل إليه بشأن هاتني النقطتني مع وضع نتائج املشاورات الوطنيـة              
  .االعتبار بشكل كامل إليها بوروندي يف تواالتفاقات الدولية اليت انضم

  آليات حقوق اإلنسان    
  :يوصى مبا يلي  -٨٠

اعتماد حكومة بوروندي خطة واضحة وحمددة األجل لضمان اإلسراع           )أ(  
  يف َسن قانون ينشئ جلنة وطنية حلقوق اإلنسان يف توافق تام مع مبادئ باريس؛

عاهـدات   املتبقية الواجب تقدميها مبقتـضى امل      اتقدمي بوروندي تقاريره    )ب(  
  الدولية حلقوق اإلنسان يف أقرب وقت ممكن؛
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ـ          )ج(    بإصـدار   اقبول بوروندي توصية آلية االستعراض الدوري الشامل هل
دعوة مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان وال سّيما إىل املقررة اخلاصة             

  عـين باسـتقالل    املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه واملقـرر اخلـاص امل            
  القضاة واحملامني؛

صدِّق عليهـا   تالنظر يف التصديق على املعاهدات اليت مل        قيام بوروندي ب    )د(  
   .بعد وقبول آليات الشكاوى الفردية

        


