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الشامل*

بوروندي
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آراء بشأن االستنتاجات و/أو التوصيات ،وااللتزامات الطوعية ،والردود املقدمةة
من الدولة موضوع االستعراض

__________
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مل حُترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة.
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املالحظة ةةات اةتامية ةةة وردود بورونة ةةدي بشة ةةأن توصة ةةيات اجلولة ةةة الثالثة ةةة
لالستعراض الدوري الشامل املعقودة يف  18كانون الثاين/يناير ٢٠18
 -١تعرب بوروندي عن صادق شكرها للوفود الستة والتسعني اليت شاركت يف اجلولة الثالثةة
لالستعراض الدوري الشامل املعقودة يف  ١٨كانون الثاين/يناير .٢٠١٨
 -٢وترحب بوروندي كذلك ابلتوصيات املقدمة إليها وعددها  ٢4٢توصية ،ال سيما تلةك
املتعلقة بتحسني حقوق اإلنسان للمجموعات الةيت ُتىةحب امايةة خاصةة ،مثةل النسةاا واألل ةا
واألشخاص ذوي اإلعاقة وكذا الشعوب األصلية.
 -٣وعلةةحب ةةو مةةا يشةةل إليةةه ابل عةةل يثنةةاا بلسةةة التحةةاور ،بةةذلت بورونةةدي ابل عةةل بهةةوداًكبةةلة
مةةن خةةال اإةةاذ إب ةرااات بديةةدة مهمةةة علةةحب املسةةتويني املعيةةاري واملإلسس ة لتعزيةةز حقةةوق اإلنسةةان
ومحايتها ،ال سيما فيما يتعلق بتن يذ املعايل الدولية يف كل جما من جماالت العمل احلكوم .
 -4وقامت بوروندي مإلخراً ،يف إلار التزامها بضمان متتع موالنيها اقوقهم األساسية علةحب
يوسع نطاق ممكن وأبكرب قدر ممكن مةن ال عاليةة ،بتعةديل قانواةا األساسة مةن خةال تنىيمهةا
اسةةت تاا يف  ١٧ياير/مةةايو  ،٢٠١٨بتمويةةل خةةاص منهةةا ،حيةةل مةةارب الشةةعب البورونةةدي حقةةه
وسةةجل
غةل القابةل للتفةر يف إلةةار سةيادته الولنيةة وفقةاً للمبةةادا األساسةية حلقةوق اإلنسةان .ح
معد مشاركة قياس بلغ  9٦يف املائة ،وصوت  ٧٣يف املائة من املشاركني ل ائدة التعديل.
 -٥ومةةا فت ة شةةعب بورونةةدي يىهةةر نضةةجه السياس ة مةةن يبةةل ترسةةيال وإدامةةة االسةةتقرار
املإلسسة والتماسةةك االبتمةةاع وهةةذا مإلشةةر خةةل علةةحب إبةراا انتخةةاابت حةةرة وشة افة وسةةلمية
علحب صعيد مإلسسات اجلمهورية يف عام .٢٠٢٠
 -٦وتقدم بوروندي يدانه موق ها من التوصيات الفادرة ،وتإلكد مةن بديةد التزامهةا ابلعمةل
علةحب بلةوا اهلةد املشةرتك مةع النىةام العةةامل حلقةوق اإلنسةان واملتمثةل يف تةمان التمتةع الكامةةل
جلميع البورونديني اقوق اإلنسان.
 -٧ومن مث ،فإن التوصيات الةواردة يدانه ُتىةحب ابهتمةام ولة ذي يولويةة ،وسةتتخذ بورونةدي
مجيع التدابل الالزمة لتن يذها.
يتعلة ةةق اابمة ةةر ابلتوصة ةةيات التالية ةةة ،4-137 ،3-137 ،٢-137 ،1-137
،٢٢-137 ،٢1-137 ،٢٠-137 ،1٠-137 ،9-137 ،8-137 ،6-137
،69-137 ،68-137 ،64-137 ،41-137 ،4٠-137 ،٢3-137
،8٠-137 ،79-137 ،78-137 ،75-137 ،71-137 ،7٠-137
،86-137 ،85-137 ،84-137 ،83-137 ،8٢-137 ،81-137
،9٢-137 ،91-137 ،9٠-137 ،89-137 ،88-137 ،87-137
،11٢-137 ،11٠-137 ،1٠8-137 ،1٠5-137 ،1٠4-137 ،1٠٠-137
،138-137 ،137-137 ،136-137 ،135-137 ،115-137 ،113-137
،147-137 ،146-137 ،145-137 ،143-137 ،14٠-137 ،139-137
،174-137 ،173-137 ،17٢-137 ،171-137 ،149-137 ،148-137
،18٠-137 ،179-137 ،178-137 ،177-137 ،176-137 ،175-137
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،186-137 ،185-137 ،184-137 ،183-137 ،18٢-137 ،181-137
،19٢-137 ،191-137 ،19٠-137 ،189-137 ،188-137 ،187-137
،198-135 ،197-135 ،196-137 ،195-137 ،194-137 ،193-137
،٢٠4-137 ،٢٠3-137 ،٢٠٢-137 ،٢٠1-137 ،٢٠٠-137 ،199-137
،٢11-137 ،٢1٠-137 ،٢٠8-137 ،٢٠7-137 ،٢٠6-137 ،٢٠5-137
،٢17-137 ،٢16-137 ،٢15-137 ،٢14-137 ،٢13-137 ،٢1٢-137
،٢٢4-137 ،٢٢٢-137 ،٢٢1-137 ،٢٢٠-137 ،٢19-137 ،٢18-137
،٢3٠-137 ،٢٢9-137 ،٢٢8-137 ،٢٢7-137 ،٢٢6-137 ،٢٢5-137
،٢36-137 ،٢35-137 ،٢34-137 ،٢33-137 ،٢3٢-137 ،٢31-137
.٢4٢-137 ،٢41-137 ،٢4٠-137 ،٢39-137 ،٢38-137 ،٢37-137
-٨

بةحوبت التوصيات اليت يحالت هبا بوروندي علماً ألاا تتناوهلا ن س املواتيع الواردة يدانه:

التوصية  5-137املتعلقة ابلتفديق علحب الربوتوكو االختيةاري للعهةد الةدوخل ا ةاص
ابحلقوق االقتفادية واالبتماعية والثقافية
التوصةةية  7-137املتعلقةةة ابلتفةةديق علةةحب الربوتوكةةو االختيةةاري الت اقيةةة حقةةوق الط ةةل
املتعلق إببراا تقدمي البالغات
التوصةةيتان  11-137و 1٢-137اللتةةان تش ةلان إىل التفةةديق علةةحب االت اقيةةة الدوليةةة
حلماية مجيع األشخاص من االخت اا القسري
التوصة ة ة ة ةةيات ،17-137 ،16-137 ،15-137 ،14-137 ،13-137
56-137 ،55-137 ،54-137 ،53-137 ،5٢-137 ،19-137 ،18-137
اليت تشل إىل االنضمام إىل نىام روما األساس للمحكمة اجلنائية الدولية
التوصة ةةيات  ٢6-137 ،٢5-137 ،٢4-137املتعلقة ةةة ابلرتخة ةةي
الوالايت يف إلار اإلبرااات ا اصة إببراا زايرات دائمة

ألصة ةةحاب

التوصة ة ة ة ةةيات ،31-137 ،3٠-137 ،٢9-137 ،٢8-137 ،٢7-137
،37-137 ،36-137 ،35-137 ،34-137 ،33-137 ،3٢-137
 6٢-137 ،59-137 ،4٠-137 ،39-137 ،38-137اليت تشةل إىل عمةل مكتةب
امل وتية السامية حلقوق اإلنسةان يف بورونةدي والتعةاون مةع امل وتةية السةامية حلقةوق اإلنسةان وجملةس
حقوق اإلنسان يو يي آلية إقليمية يو دولية يخرى
التوصة ة ة ة ةةيات ،46-137 ،45-137 ،44-137 ،43-137 ،4٢-137
،57-137 ،51-137 ،5٠-137 ،49-137 ،48-137 ،47-137
،67-137 ،66-137 ،65-137 ،61-137 ،6٠-137 ،58-137
 116-137اليت تشل إىل جلنة التحقيق املعنية ببوروندي اليت ينشأها جملس حقوق اإلنسان
التوصية  63-137املتعلقة ابنتهاك حقوق الالبئني
التوص ة ةةيات  77-137 ،76-137 ،74-137 ،73-137 ،7٢-137ال ة ةةيت
توعز إىل حكومة بوروندي التحاور مع املعارتة السياسية يف إلار التحضل النتخاابت عام ٢٠٢٠
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التوصة ة ة ة ةةيات ،97-137 ،96-137 ،95-137 ،94-137 ،93-137
 ٢٢3-137 ،٢٠9-137 ،99-137 ،98-137املتعلق ة ةةة بن ة ةةزع صة ة ة ة اجلر ة ةةة ع ة ةةن
املثلية اجلنسية
املبوبة يف إلار املواتيع الةيت تتنةاو حةاالت اإلعةدام خةارق نطةاق القضةاا،
التوصيات ّ
والتعةذيب ،واالحتجةةاز التعسة  ،واإلفةالت مةةن العقةةاب ،ورابطةةة شةباب احلةةزب احلةةاكم ،اجمللةةس
الول للدفاع عةن الد قراليةة  -قةوات الةدفاع عةن الد قراليةة ،يي ،1٠٢-137 ،1٠1-137
،114-137 ،111-137 ،1٠9-137 ،1٠7-137 ،1٠6-137 ،1٠3-137
،1٢٢-137 ،1٢1-137 ،1٢٠-137 ،119-137 ،118-137 ،117-137
،1٢9-137 ،1٢8-137 ،1٢7-136 ،1٢6-137 ،1٢5-137 ،1٢4-137
134-137 ،133-137 ،13٢-137 ،131-137 ،13٠-137؛
التوصيات  144-137 ،14٢-137 ،141-137اليت تطلب إنشاا آليةة قضةائية
يف يعقاب انتهاا ينشطة جلنة تقف احلقائق واملفاحلة
املبوبةةة يف إلةةار املواتةةيع الةةيت تتنةةاو حريةةة التعبةةل والتجمةةع وتك ةوين اجلمعيةةات،
التوصةةيات ّ
ويعم ةةا التخوي ة واالنتق ةةام ال ةةيت تس ةةتهد الف ةةح يني وامل ةةدافعني ع ةةن حق ةةوق اإلنس ةةان ويفة ةراد
اجملتم ة ةةع امل ة ةةدين ،يي التوص ة ةةيات ،15٢-137 ،151-137 ،15٠-137 ،1٢3-137
،158-137 ،157-137 ،156-137 ،155-137 ،154-137 ،153-137
،164-137 ،163-137 ،16٢-137 ،161-137 ،16٠-137 ،159-137
169-137 ،168-137 ،167-137 ،166-137 ،165-137؛
األبنبية.
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