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        اإلنسان      حقوق     جملس
        الشامل        الدوري           باالستعراض      املعين        العامل        الفريق
         الثالثة        الدورة
      ٢٠٠٨       ديسمرب /    األول       كانون    ١٥-  ١       جنيف،

  )ج(١٥ للفقرة ً ا  وفق اإلنسان، حلقوق السامية املفوضية أعدته موجز
  ٥/١ اإلنسان حقوق جملس قرارمرفق  من

  *بوروندي

 .الشامل الدوري االستعراض عملية إىل )١(املصلحة أصحاب من ١١ من املقدمة للورقات موجز هو التقرير هذا 
 أو نظر وجهات أو آراء أية التقرير يتضمن وال .اإلنسان حقوق جملس اعتمدها اليت العامة التوجيهية املبادئ هيكل   ّ  يت بع وهو

ّ   حمد دة مبطالبات يتصالن قرار أو حكم أي وال اإلنسان، حلقوق السامية املفوضية جانب من اقتراحات  بصورة   ُ   وذ كرت . 
 النصوص تغيري جير مل ،املستطاع رـقدب ،أنه كما التقرير، يف الواردة املعلومات مراجع النص هناية حواشي يف منهجية
ّ   حمد دة ائلمس عن معلومات إىل واالفتقار .األصلية  أصحاب تقدمي عدم إىل ُ    ي عزى قد املسائل هذه على التركيز إىل أو  
 الكاملة النصوص اإلنسان حلقوق السامية للمفوضية الشبكي املوقع على وتتاح .بعينها املسائل هذه بشأن ورقات املصلحة
 يف الواردة املعلومات فإن سنوات، أربع وه األوىل اجلولة يف االستعراض تواتر مدى أن إىل وبالنظر .الواردة الورقات جلميع
  .٢٠٠٤ يناير/الثاين كانون ١ بعد وقعت بأحداث األول املقام يف تتصل التقرير هذا

                  ــــــــــــــــ
ّ    ُتحّرر   مل  ∗    .      املتحدة       باألمم           التحريرية        الترمجة       دوائر    إىل        إرساهلا     قبل         الوثيقة     هذه  ُ  
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  العمل وإطار أساسية معلومات -     ًأوال 
  والقانوين الدستوري إلطارا -  ألف

 اليت الدولية الصكوك أن إىل بوروندي، يف يةلتضامنا اجلمعيات مع تعاونالب اجلديدة، اإلنسانية منظمة أشارت  - ١
 تأكيد الدستور يكررو .البوروندي األساسي القانون من يتجزأ ال     ًجزءا  للدستور، ً ا  وفق ،عدت بوروندي عليها صدقت
 ائتالف أبلغ وقد .)٢(اإلنسان حلقوق      ًنسبيا  مفصلة قائمة ويتضمن األساسية، وحقوقه الشعب حرية باحترام احلكومة التزام

  .)٣(مماثلة معلومات عن احلكومية غري املنظمات

 )١٩٩٠ سنة يف( الطفل حقوق اتفاقية على صدقت بوروندي أن احلكومية غري املنظمات ائتالف وأضاف  - ٢
 دمج يزال الو .الطفل حقوق مايةحل أخرى صكوك علىو )٢٠٠٠ سنة يف( ورفاهه الطفل حلقوق األفريقي امليثاق علىو

 .)٤(انتقادات يثري اوتطبيقه الداخلي التشريع يف املعايري هذه

  اإلنسان حقوق هيكلو ايتاملؤسس اهليكل -  باء

 اإلنسان قحقو احترام ملراقبة وطنية آليات وتنفيذ وتعزيز بوضع احلكومية غري املنظمات ائتالف أوصى  - ٣
 .)٥(أنشطتها عن وعلنية دورية تقارير ترفع

  الواقع أرض على اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز -       ًثانيا 
  اإلنسان حقوق آليات مع التعاون -  ألف

 من ،دولية وأ إقليمية هيئات أمام االلتزامات من بعدد تعهدت بوروندي أن احلكومية غري املنظمات ائتالف ذكر  - ٤
 على اليومي الواقع أن بيد .الطفل حقوق وجلنة التعذيب مناهضة وجلنة املرأة ضد التمييز على بالقضاء نيةاملع اللجنة قبيل

 .)٦(الدولية وتعهداهتا بالتزاماهتا تفي وال تف مل بوروندي أن لالئتالف، ً ا  وفق يثبت، األرض

 ضد التمييز على بالقضاء املعنية لجنةال توصيات تنفيذ ملتابعة تدابري أية خذ َّت  ُت  مل هأن إىل ئتالفاال وأشار  - ٥
 يف ً ا  كبري ً ا  تأخر الدولة سجلت وقد .)٧(لبوروندي األول الدوري التقرير يف ٢٠٠٨و ٢٠٠٠ سنيت النظر بعد املرأة
 أواهنا آن اليت التقارير احملددة اآلجال يف تقدم بأن بوروندي االئتالف وأوصى .)٨(الدورية التقارير وتقدمي إعداد
 .)٩(فيها طرف هي اليت اإلنسان حقوق محاية صكوك ملتابعة والدولية اإلقليمية اهليئات خمتلف إىل

 حقوق حبالة املعين املستقل اخلبري والية بتمديد للحكومة الشجاع القرار الدولية الفرنسيسكان منظمة ي  ِّحتي و  - ٦
 .)١٠(واحدة سنة بوروندي يف إلنسانا
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       أحكام        مراعاة    مع         اإلنسان،      حبقوق     لقة    املتع         الدولية           االلتزامات       تنفيذ  -     باء
         التطبيق       واجبة  ال       الدويل        اإلنساين         القانون

  التمييز وعدم املساواة -١

 سياسيةالو قانونيةال التمييز ضروبل ضحية بوروندي يف املرأة تزال ال احلكومية، غري املنظمات الئتالف ً ا  وفق  -٧
 توجد تزال ال كما .املرأة ضد بالتمييز تتسم ً ا  أحكام سرةواأل األشخاص قانون يتضمنو .قتصاديةاال - جتماعيةاالو

 مشروع ويتضمن .واالنتخابات اجلنسية وقوانني واجلبايات الضرائب قوانني يفو الشغل، قوانني يف أخرى متييز أشكال
 تقدم دوثح من موبالرغ .)١١(املرأة ضد متييز أوجه - الوطنية اجلمعية أمام يزال ال الذي - اجلنائي القانون إصالح قانون
 وإن .باملرأة  ًا مضر     ًأمرا  واهلبات، لزواجل ناظم قانونو ،رثإلل ناظم قانون وجود عدم يظل القضائي، االجتهاد يف

 شعبية استشارة بعد فيها رع ُش  تشريعية عملية علقت قد ،اإلرث يف للمرأة الكامل احلق بتعزيز تعهدت اليت ،احلكومة
  .)١٢(تنفذها مل ذاهتا هي نهالك ،     ًمسبقا  ً ا  شرط اعتربهتا كانت

ِ مالح  املرأة، منها تعاين اليت التمييز ضروب إىل الدولية الفرنسيسكان منظمة أشارت كما  -٨  ألي ميكن ال أنه   ًظة   
 وأوصى .)١٣(وطنية ةوتوعي إعالم محلة دون أكله يؤيت أن هذه التمييز أوجه على القضاء يرمي تشريعي إصالح

 من احترامها وفرض وتطبيقها وقوانني وسياسات تدابري وضعب احلكومة )١٥(الدولية سكانالفرنسي ومنظمة )١٤(ئتالفاال
 .والزواج اإلرث حلقوق الفعلية للممارسة ولويةاأل يالءإ مع املرأة، ضد التمييز شكالأ مجيع على القضاء أجل

  الشخصي واألمن واحلرية احلياة يف احلق -٢

 قتيل ٣٠٠ ٠٠٠ من أكثر خلفت قد الرتاع من سنة عشرة مخس أن إىل الدولية الفرنسيسكان منظمة أشارت  -٩
 النظام استقرار ةوزعزع البوروندي االجتماعي النسيج اضطراب إىل أدتو عميقة، ً ا  وجروح ً ا  وآالم هامة مادية ً ا  وأضرار
 يف يةلتضامنا تاجلمعيا/اجلديدة اإلنسانية احلركة واعتربت .)١٦(إقليمية دون ً ا  آثار خلف بشكل واالقتصادي السياسي
 شعب حترير حزب من ً ا  دائم هم مرتكبيها وأن احلياة يف باحلق املساس حاالت من العديد هناك تزال ال أنه بوروندي

 السطو ضحايا منهم العديد( آخرونو الشرطة أفرادو الوطنية، الدفاع قوات وعناصر الوطنية، التحرير قوات - اهلوتو
 .)١٧()احلسابات تصفية أشكال من وغريها العقارية والرتاعات املسلح

 غري املنظمات عنها تبلغ تفتأ ال القضاء خارج اإلعدام حاالت أن إىل احلكومية غري املنظمات ائتالف وأشار  -١٠
 .)١٨(اآلجال بأقر يف معاجلتها بوروندي على للقلق مثرية حالة إهنا .احلكومية

 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب استمرار نأبش شواغل تثار تزال وال  -١١
 مزاعم الدولية العفو منظمة وثقت وقد .الدولية العفو منظمة إليه أشارت ما حنو على الدولة، سلطات يد على املهينة

 إىل ٢٠٠٣ من الفترة يف للتعذيب واألمنية العسكرية قواتال من وغريها الوطنية والشرطة االستخبارات دوائر بارتكاب
 التعذيب ويكون .احملتجزين من اعترافات على للحصول التعذيب احلكومية القوات بارتكاب تقارير ووردت .٢٠٠٨
 خاصة والشرطة، للجيش التابعة االحتجاز مراكز يف لالحتجاز األوىل املراحل يف خاص حنو على شديدين املعاملة وسوء

 باألسر االتصال إمكانية دون أو قانونية غري احتجاز أماكن يف نفرادياال احلبس يف األشخاص وضعي ما ً ا  كثري أنهو
 أفراد حق يف إجراءات أية السلطات تتخذ أن ً ا  جد النادر ومن .اإلنسانية واملنظمات اإلنسان حقوق ومنظمات واحملامني
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 النظام قدرات ضعف عوم .املعاملة وسوء التعذيب ةسؤوليم يتحملون ذينال الدولة مسؤويل من همغري أو األمن قوات
 .)١٩(فعال انتصاف يف الضحايا حلق ضمانة هناك ليست ،القضائي

 بوروندي تعهدات من الرغم على أنه إىل أشار حيث مماثلة، معلومات احلكومية غري املنظمات ائتالف أوردو  -١٢
 الربوتوكول على التصديقب التعهدات تلك وتتعلق .يذكر تقدم أي حيرز فلم ،٢٠٠٦ سنة التعذيب مناهضة جلنة أمام

 صندوق وبإنشاء ةاملهين وأ الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة التفاقية االختياري
 وأوصى .)٢٠(التعذيب جرائم مرتكيب ضد تعويض دعوى ترفع أن الدولة على لالئتالف، ً ا  ووفق .التعذيب ضحايا لتعويض
 الربوتوكول على وبالتصديق ،التعذيب مناهضة اتفاقية مع ةكامل       ًمواءمة  الوطين تشريعها مبواءمة ديبورون االئتالف
 .)٢١(ومنعه التعذيب على القضاء جمال يف وتوعيتهم القانون بإنفاذ املكلفني املوظفني وبتدريب ،االتفاقية هلذه االختياري
َ البوروندي         َالقانون  عتريت تزال ال أنه إىل بوروندي يف التضامنية اجلمعيات/اجلديدة اإلنسانية احلركة وأشارت  قصور    ُ أوجه          

 .)٢٢(التعذيب أفعال زجرب يتعلق فيما

 القانون بإنفاذ املكلفني املوظفني  َم  ِ عل  ُت  وأن التعذيب ممارسة ً ا  علن تدين بأن احلكومة الدولية العفو منظمة وأوصت  -١٣
 مستقلة مساءلة آلية وبإنشاء العدالة، إىل مرتكبيه وتقدمي تعذيبال مزاعم كل يف التحقيق بوجوب العليا الرتب ذوي

 جرب وكفالة القانون نفاذإل مسؤول أي مع التعذيب مزاعم مجيع يف وحمايدة ومستقلة ودقيقة سريعة حتقيقات إجراء كفالةل
  .)٢٣( ًا يف وكا     ًمنصفا        ًتعويضا  الضحايا تعويض ذلك يف مبا الضرر،

      ًوافيا       ًتصديا  تتصدى أن جيب اإلنسان حقوق النتهاكات التصدي آليات أن االنتقالية عدالةلل الدويل املركز ويرى  -١٤
 من العديد زالي وال .الرتاعات خالل األطفال استهداف تفشيلو املرأة ضد املرتكب االنتشار الواسع اجلنسي لعنفل

   ستمري أن حيتمل ما وهو هلن، ولةاملكف اإلنسان حلقوق نساجل نوع على قائمة جسيمة النتهاكات يتعرضن النساء
 .)٢٤(الرتاع خالل املرتكبة اجلرائم على العقاب من اإلفالت استمر ما

 هي عنها غ    َّاملبل  اجلنسي العنف أشكال أكثر نأ ،)٢٦(الدولية الفرنسيسكان ومنظمة )٢٥(الدولية العفو منظمة تفيدو  -١٥
 .اجليش وضباط القانون بإنفاذ نواملكلف نواملوظف همنيب من ا،هل تابعني وغري للدولة تابعون أفراد يرتكبهو االغتصاب،

ِ شك  ُم  وهو ،واجملتمع البيت يف والفتيات النساء اغتصاب ويسود  نيمعرض     َّ القص ر ويعد .بوروندي أحناء يف االنتشار واسع ل 
 من وغريه غتصاباال نعمل الواجبة احليطة تتخذ ال السلطات أن الدولية العفو منظمة أضافتو .خاص حنو على للخطر
 وقد .تهمقباعمو هلم الدولة مقاضاة من مرتكبوه يفلت ما ً ا  وكثري عليها، واملعاقبة فيها والتحقيق اجلنسي العنف أشكال
 .)٢٧(جنائية دعاوى رفع على وقدرة    ًميال  أقل االغتصاب ضحايا لجيع مناخ إجياد على املنهجية اإلخفاقات هذه تعمل
 .)٢٨(مماثلة بتعليقات اجلنسية وقاحلق مبادرة منظمة أدلت وقد

 غلبفأ.  ًا جد منخفضة تزال ال اجلنسية للجرائم الناجحة احملاكمات نسبة أن الدولية العفو منظمة وذكرت  -١٦
 النظم إىل وأسرهن الضحايا بعض لجأتو .االجتماعي الوصم من ً ا  خوف األحيان من ريكث يف - الصمت يلزمن الضحايا
 سبيل على أسرته أو الفاعل من مدفوعات على يتفاوضون ما ً ا  وكثري املنازعات، تسويةل الرمسية وغري التقليدية
 نظام هناك وليس .موثوقة رمسية إحصاءات غياب يف بدقة اجلنسي للعنف احلالية املستويات حتديد ويصعب .)٢٩(التعويض
 وعن اجلنسي العنف أشكال من ريهوغ االغتصاب انتشار عن ً ا  علن اإلبالغ من حلكومةا ن ِّك مي أن شأنه من مستقل رصد
 واضحة تعليمات بإصدار       َاحلكومة  الدولية العفو منظمة وأوصت .)٣٠(املختصة السلطات تبذهلا اليت التصدي جهود فعالية
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 عاملتي أن بضرورة األمن قوات من وغريمها واجليش الشرطة قوات يف العليا الرتب ذوي الرئيسيني ملسؤولنيا إىل ومباشرة
 بفعالية التحقيق أجل من الالزمة التدابري مجيع اختاذ ضرورةبو كجرمية الغتصابا مع القانون بإنفاذ املكلفني ظفنياملو مجيع
 .)٣١(القضاء إىل مرتكبيها إحالةو اجلنسي العنف أشكال من وغريه االغتصاب مزاعم يف

ّ   ف ش ي  َت  أن إىل الدوليةالفرنسيسكان  منظمة وأشارت  -١٧  من واإلفالت الرتاع حاالتَ  ّ   ج ر اء   َم    َفاق  َت  الذي ،االغتصاب َ
 هذه ضحايا الفتيات عمار           َّ     االخنفاض املط رد ألالقلق ثري يكما ،قلقال يثري ً ا  أمر، قد بات مرتكبوه به يتمتع الذي العقاب
من اإلفالت من  الفاعلون به يتمتعفما  ).سنوات ٥ عن بل ،سنوات ١٠ عن أعمارهن تقل قاصرات( املهينة اجلرمية
 على ً ا  يمال ً ا  مبلغ االغتصاب مرتكبو  ِ ر ضع َي  احلاالت، بعض ففي .الظاهرة على القضاء هو أمر ليس من شأنه العقاب
َ والد  على أو الضحايا  .)٣٢(قاضاةامل من لإلفالت يهن   

 إىل الوصول إمكانية وغياب الفقر وخباصة - أخرى اقتصادية عوامل مثة أن اجلنسية احلقوق مبادرة منظمة وترى  -١٨
 دون العوامل من اجملموعة هذه وحتول .املرأة فاضعاست تفاقمتعمل على  - الطبية الرعاية وخدمات واملعلومات مالتعلي
 الطبية املساعدات ً ا  حالي تقدم اليت هي احلكومية غري فاملنظمات .ناملعتدي ضد قضائية دعوى االغتصاب ضحايارفع 

 العديدة لحاالتبالتصدي ل يسمح وال ً ا  جد ضعيف للمعونة العام املستوى أن بيد .للضحايا واالجتماعية والنفسية
 للدولة يعود فإنه ،اجلنسية احلقوق مبادرة ملنظمة ً ا  ووفق .معونة دون النساء من العديد وتبقى .اجلنسي والعنف لالغتصاب

 محالت إجراء لزموي .)٣٣(للضحايا واالجتماعي النفسي الدعم وكذا ،القانونية واملعونة الطبية الرعاية خدمات تقدم أن
 .)٣٤(اإلنسان حقوق انتهاكات من ً ا  انتهاك اعتباره يف الشروعو "خاصة" مشكلة العتباره حد لوضع املرتيل بالعنف التوعية

 يفهي حالة مقلقة  ،     ًجسديا  أو كان      ًلفظيا  الزوجي، العنف حالة أن الدولية، الفرانسيسكان منظمةتفيد و  -١٩
 وأن ية،كاف            ً عليها معاقبة  ب       َال يعاق  املرأة ضد العنف أعمال أن اجلنسية حلقوقا مبادرة منظمة وترى .)٣٥(بوروندي
 إىل اللجوء إىل    ًميال  أقل النساء جيعل أمرهو  الدولة تعرضها اليت االنتصاف سبل عدم كفاية أن كما .فة َّف خم العقوبات
 .)٣٦(ءالقضا

 ومن ،املدنية األحوال دوائر لدى مسجلني غري طفالاأل من ً ا  كبري ً ا  عدد نأ احلكومية غري املنظمات ائتالف يفيدو  -٢٠
 كما ،)٣٧(البالغني عن     َّ القص ر فصل جيري ال السجون، ويف .الصحية والرعاية التعليم جمانية من االستفادة ستطيعوني ال ،مث
 )األيتام وخباصة( األطفال آالف ويتعرض .)٣٨(االحتياطي احلبس رهن تعسفي بشكل وضعهم من القصر يستثىن ال

 وهم ،املخدرات وتعاطي واإلحباط ،أغراضهم وإتالف واإلهانة والتجويع واإلمهال والضرب والتعذيب والقتل لالغتصاب
 ،كثرية انعكاسات ذلك إىل وما واملدرسة األسرة داخل حقوقهم والنتهاكات .سعيد مستقبلالتطلع إىل  عن عاجزون
 وخاصة إزعاج، ألي اجلرائم هذه مرتكبو يتعرض وال.  ًا جد  ًا مرتفع يعد الذي ،املدرسي التسرب معدل على وخباصة
 القضاء دوائر أن ويبدو .التربية بواجب املرتبطة الوالدين امتيازات غطاء حتت املقربني، باألقارب األمر يتعلق عندما

 وطنية ةسياس باعتماد االئتالف وأوصى .)٣٩(الطفل حقوق بانتهاكات اإلحساس قليلة الحقاتبامل املكلفة والشرطة
 .)٤٠(املستضعفني واألطفال األيتام حقوق وخباصة ،الطفل حقوق حلماية خاص قانونو

 البيت يف قانونية البدنية العقوبة أن إىل لألطفال البدنية العقوبة أشكال مجيع إلهناء العاملية املبادرة وأشارت  -٢١
 ليست لكنها جرمية، على كعقاب قانونية غري البدنية قوبةالع تعد اجلنائي، النظام ففي .البديلة الرعاية مراكز ويف واملدارس
 ذكرت حسبما االحتجاز، رهن كانوا عندما للضرب األطفال من العديد تعرض وقد .السجون يف تأدييب كتدبري حمظورة
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 إلفالت حد ووضع ً ا  حقيقي ً ا  زجر األطفال ضد العنف بزجر احلكومية غري املنظمات ائتالف وصىأو .)٤١(العاملية املبادرة
 .)٤٢(العقاب من البدنية العقوبات موقعي

   توقيف مت فقد .املاضية السنوات يف زادت التعسفي االحتجاز حاالت أن إىل الدولية احلقوقيني جلنة وأشارت  -٢٢
، ومت الوطين اهلوتو وحزب الوطنية التحرير قوات - اهلوتو شعب حترير حبزب ارتباطهم يزعمشخص  ٣٠٠ عن يزيد ما

 باالستعراض املعين العامل الفريق الدولية احلقوقيني جلنة وحثت .)٤٣(٢٠٠٨ أبريل/نيسان منذ حماكمة دون ماحتجازه
 يف جرائم ارتكاب بتهم احملتجزين أو املوقوفني إيداع بكفالة بوروندي توصية على اإلنسان حقوق وجملس الشامل الدوري
 .)٤٤(اإلنسان وحلقوق احملاكمات ألصول الدولية املعايري مراعاة ذاته الوقت ويف رمسية، احتجاز مراكز

 إىل ترمي أحكام دراجإ وخباصة اجلنائية، اإلجراءات قانون بإصالح احلكومية غري املنظمات حتالف وأوصى  -٢٣
 احلبس مدة وتقليص االحتياطي باحلبس يتعلق فيما يضاالق سلطات وزيادة حقيقي بشكل العام يدعامل امتيازات تقليص
 االحتجاز أماكن مراقبةتتوىل  املدين اجملتمع منظمات تضم مستقلة هيئة بإنشاء وأوصى .كبري بشكل يقالتحق قيد

 .)٤٥(وقانونيتها

  القانون وسيادة العقاب، من اإلفالت حاالت يف ذلك يف مبا العدل، إقامة -٣

 قدم علىاالحتكام  نيةإمكا تتيح بأن بوروندي تعهد من بالرغم أنه احلكومية غري املنظمات ائتالف وأكد  -٢٤
 منو والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد على هاتصديق خالل من وفعال ومستقل حمايدقضاء  إىل املساواة
 مجيع بثقة حتظى ال العدالة نإف لالئتالف، ً ا  وفقو .ةالعدال إىل الوصول معها يتعذر عديدة مشاكل ثمةف ،هادستور خالل

 .)٤٦(هبا واالجتماعية السياسية الضغط عاتامج وخمتلف التنفيذية السلطة وتالعب فعاليتها وعدم احتيزه بسبب املتقاضني

 وتعوز .إصالح إىل ملحة حاجة ويف ضعيف والعدالة القانون إنفاذ نظام فإن الدولية، العفو منظمة رأي ويف  -٢٥
 ضعيفو القضائي النظامموظفي و القانون إنفاذاملكلفني ب وظفنيامل أن كما واملادية، واملالية البشرية املوارد القضائي النظام

 عدالة حوادث من العديد إىل أدى العدالة بنظام الثقة مستوى تدين أن كما مشكلة، يطرح الفساد يزال وال .التدريب
 يةقاللواست حياد اإلنسان حقوق منظمات ساءلت ما ً ا  وكثري .حماكمة دون عداماإلو قتلال حوادث ذلك يف مبا الغوغاء،
 توفري إىل بوروندي الدولية العفو منظمة ودعت .)٤٧(العدالة إىل الضحايا جلوء من أكثر حيد ما وهو القضائي، اجلهاز
 .)٤٨(اإلنسان حقوق محاية كفالة عن هتمامسؤولي بشأن القانون إنفاذ مسؤويل جلميع منتظم تدريب

لوظائفهم  العامني واملدعني القضاةراقبة أداء مل مستقلة ةهيئ وجود عدم أن احلكومية غري املنظمات ائتالف واعترب  -٢٦
 سياسة باعتماد االئتالف وأوصى .)٤٩(القضائية السلطة على السياسية واألحزاب التنفيذية السلطة سيطرةهو أمر يكرس 

 .)٥٠(القضاء علىاأل اجمللس وإصالح العدالة وحياد يةاستقالل ضمان أجل منومراقبة عملهم  العامني ملدعنيا لتعيني شفافة
 .)٥١(واحملاكمة تحقيق القضائيال إجراءات بطء على أكد كما

ا، وعدم     ُ      اليت ي رثى هل الصحية لنظافةا ، وأوضاعالسجون ازدحام فإن الدولية، الفرانسيسكان منظمة تقدير ويف  -٢٧
 ،)حرج مشكل وهو( جزيناحملت تسجيل وعدم ،طويلة لفترات حماكمة دون االحتجاز وحاالت ،البالغني عن     َّ القص ر فصل
  تعهدت  اليت الدولية االلتزاماتالوفاء ب أجل منالتغلب عليها  السجون إدارة علىيتعني  حتدياتمجيعها  تشكل

 .)٥٢(بورونديهبا 
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 إطار يف حتقيقه من مناص ال ً ا  هدف العقاب من اإلفالت مكافحة تشكل الدولية، الفرانسيسكان منظمة رأي ويف  -٢٨
 وقوات فيها، يزالون ال من وأ السلطة تركوا     ً  َ   ، سواء  م ن السياسية السلطة رجال تستهدف أن نبغيوي .السالم توطيد

 واالغتصاب التدمري وأعمال اجملازر يف املتورطني وشركائهم آخرين أشخاص أي أو واملدنيني األمن، وقوات ،ينردتمامل
  .)٥٣(ناإلنسا حقوق انتهاكات من وغريها اجلنسي والعنف التعسفي واإلعدام

 وتقرير ٢٠٠٠ لعام بوروندي يف واملصاحلة للسالم أروشا اتفاق أن االنتقالية للعدالة الدويل املركز وذكر  -٢٩
 والفصائل بوروندي حكومةأي  - املصلحة أصحاب وأوصى .بوروندي يف االنتقالية العدالة أسس يشكالن كالوموه
 جراح عالجو الرتاعتسوية  على للمساعدة قضائية وغري قضائية حبلول - السياسية املعارضة وأحزاب املتحاربة

 .)٥٤(واملصاحلة للحقيقة وجلنة خاصة وحمكمة دولية قضائية حتقيق جلنة طريق عن البورونديني

 اإلنسانية ضد وجرائم حرب وجرائم مجاعية إبادة جرائم ارتكبت فقد احلكومية، غري املنظمات الئتالف ً ا  ووفق  -٣٠
 عن يزيد ما ومنذ .للسالم ً ا  هتديد يشكل ما وهو ،مؤكد غري يزال ال منعها لكن ،االستقالل ىعل بوروندي حصول منذ

 .مكاهنا تراوح االنتقالية العدالة آليات إقامة بشأن جوهري اتفاق إىل التوصل إىل الرامية املفاوضات فتئت ما سنتني،
 جير ومل .للحل قاآف دون العقاب من ً ا  آنف ملذكورةا اجلرائم مرتكيب إلفالت الواقع حبكم متديد إىل الوضع هذا ويؤدي
 بني خالف عموضاملقرر إنشاؤها  اخلاصة احملكمة وبني بينها العالقات تزال ال كما ،بعد واملصاحلة احلقيقة جلنة إنشاء

 كان أنه من غمبالر العملية هذه يف السكان إشراك إىل الرامية الوطنية املشاورات بعد تبدأ ومل .املتحدة واألمم بوروندي
 .)٥٥(٢٠٠٧ يوليه/متوز يف فيها الشروع عن اعتزام    ًأصال  علن ُأ  قد

 العدالة آليات تنفيذ يف الالزم وغري املربر غري التأخري بشأن القلق يساوره االنتقالية للعدالة الدويل املركز وكان  -٣١
 واملصاحلة احلقيقة للجنة التنفيذي إلطارا بشأن املفاوضاتالتعجيل خبطى  على األطراف   ُّحث  اهلام منو .االنتقالية
   االنتقالية العدالة عن الناس تصورات مجع إىل هتدف عملية املفاوضات هذه تسبق أن وجيب .اخلاصة واحملكمة

 يف احلق تكريس الدويل، اجملتمع ودعم مبساعدة ،كفلت أن التزام بوروندي على  أنملركزيفيد او .)٥٦(منها ينتظرونه وما
 احلكومة على ذلك، غضون ويف .اخلاصة واحملكمة واملصاحلة احلقيقة جلنة طريق عن  هذا احلقوضمان قيقةاحل معرفة
 جملس قرار بتنفيذ امالتزامه إلبداء القدرات بناء مبادرات من غريهيف و مكثف قضائي تعاون يف شروعال املتحدة واألمم
 .)٥٧(عليه واحلفاظ ١٦٠٦ املتحدة لألمم التابع األمن

 ووالية وتشكيل إنشاء بشأن املتحدة واألمم بوروندي بني ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين اتفاق أن املركز وأضاف  -٣٢
املتمثل  جراءإن اإلو .١٦٠٦ األمن جملس قرار تطبيق يف ً ا  معلم شكلقد  الوطنية شاوراتللم األطراف ثالثية توجيهية جلنة
 منه األوىل للمرحلة ميكن حوار فتح احتمال علىينطوي  املاضي أخطاء مع التعامل لكيفية الوطنية لتصوراتا تقييميف 

 بني إطاري اتفاق ومنها بعناية، مصممة تدابري لوضع الطريق ومتهيد احملددة اآلليات على الوطين اإلشراف ضمان
  ُ  ط لب وقد .واسع حنو على وشفافة للجميع شاملة الشعبية املشاورات تكون أن ينبغي ،مث ومن .املتحدة واألمم بوروندي

 وليس .نياجلنسملصلحة كل من  مراعاة أكثر مشاورات تشجيعل اجلنسني بني املتساوي التمثيل كفالة التوجيهية اللجنة إىل
 فاعتماد .للعملية السكان من واسع دعم وتأمني احمللية احلقائق إبراز يف قليلة حظوظ إال اآلن هي كما املشاورات ملنهجية

 وحدههو  السائدة اإلثنية احلساسيات االعتبار يف تأخذو التشاور يف ةاملشارك ةاملتعدد الياتالفع من كل أدوار وضحت ج ُه  ُن 
 .)٥٨(املشاورات جناح ضمانو الوطين اإلشراف تشجيعب الكفيلاألمر 
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 املاضي عاتفظا مع التعامل واستراتيجيات سياسات تتجاوز أن اهلام من أنه االنتقالية للعدالة الدويل املركز وذكر  -٣٣
راعى فيها ت الضرر جلرب شاملة برامج توضع أن وجيب .اخلاصة واحملكمة واملصاحلة احلقيقة جلنة إنشاء مرحلة بوروندي يف

 مشروع صياغة وينبغي .اإلعالم وسائط مع التعاون يلزم األنشطة، ذههل  ًا وتيسري .نياجلنسمن  كلكامل املراعاة هواجس 
 .)٥٩(احلرب تداعياتب الصلة ذات اإلجرام واجتاهات ألمناط لتصديا أجل من ةاجلرمي ملنع وطنية استراتيجية

 فاوضنيتامل احملاربنيمتنح  بوروندي يف ً ا  مؤخر املربمة السالم اتفاقات مجيع  أناجلنائية للعدالة الدويل املركز أفادو  -٣٤
 حظر وقد .السياسية العملية يف ومشاركتهم دالبل إىل عودهتم إلتاحة املقاضاة من "املؤقتة احلصانة" أشكال من ما    ًشكال 
 اليت التمرد مجاعات لكن واالنقالب، اجلماعية واإلبادة اإلنسانية ضد واجلرائم احلرب جرائم عن العفو أروشا اتفاق

 طبق وقد .عليه وحصلت احلصانة أشكال من شكل أجل من ً ا  ضغوط مارست ذلك بعد السالم عملية إىل انضمت
 إلنشاء تلته اليت مالسال واتفاقات أروشا اتفاق ٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٧ يف الصادر ١٠٠/٩٢ رقم األساسي القانون
 من بينهم سياسي، معتقل ٣ ٠٠٠ عن يقل ال ما سراح إطالق إىل هذا أدى وقد .السياسيني املعتقلني هوية لتحديد جلنة

 .الدستورية احملكمة أمام شكوى املدين اجملتمع نظماتم قدمت لذلك، ونتيجة .عادية قضائية دعاوى يف  ُ     أ دينوا كثريون
 خالل فقط سارية ستبقى "املؤقتة احلصانة" أن افتراض واسع حنو على ساد نهأ إىل نتقاليةاال للعدالة الدويل املركز وأشار
 املنتخبة واملؤسسات ومةاحلك على يتعنيو .هايلغي أواحلصانة  ميدد ً ا  قانون سيعتمد املنتخب الربملان وأن االنتقالية الفترة
 اجلرائم استبعاد وينبغي .احلصانة تشملها اليت اجلرائم وحيدد "املؤقتة احلصانة" تعريف يوضح جديد تشريع واعتماد وضع
 .)٦٠(احلصانة تدابري من اجلماعية واإلبادة احلرب وجرائم اإلنسانية ضد

 مقاضاة يف متلكئةما برحت  ةواجلنائي القضائية قاتبالتحقي املكلفة السلطات  أنالدولية العدل حمكمة أفادتو  -٣٥
 مبادرات مع احلكومية السلطات تتعاون وال .اإلنسان حقوق انتهاكات يف همتورطب مزاعم توجد الذين األمن قوات أفراد

 سنة نغامويي جمزرة مرتكبو أهنم يف املشتبه    َ حياك م ومل .قضاءال إىل املزعومني اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكيبإحالة 
 املسألة الدولية العفو منظمة وأثارت .الرمسي االحتجاز رهن أثناء وجودهم ،     ًمدنيا  ٣١ فيها "اختفى" أو قتل اليت ،٢٠٠٦

 على اإلنسان حقوق وجملس الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق الدولية العدل حمكمة وحثت .)٦١(اذاهت
 والسلطات اجلنائية بالتحقيقات املكلفة السلطات قيام بكفالة العقاب من تلإلفال هناية تضع بأن بوروندي توصية

 مزاعم توجد الذين العسكرية شبه أو العسكرية القوات أو األمن قوات أو الشرطة أفراد ومقاضاة بتوقيف القضائية
 .)٦٢(سيالسيا انتمائهم أو مركزهم أو وظيفتهم عن النظر بغض اإلنسان، قوقحل انتهاكات يف تورطهمب

  األسرية واحلياة الزواجيف و صةااخلحرمة احلياة  يف احلق -٤

   وهو اجلنسي، يلامل على القائم التمييز من قانونية محاية وجود عدم اجلنسية احلقوق مبادرة منظمة أكدت  -٣٦
 احترام رابطة وأدلت .)٦٣(اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس من الوقايةيف  خطرية آثار ،املبادرة رأي يف ،عليه تترتب ما

 من حمميني ليسوا التمييز من األشكال هذه ضحايا أن اجلنسية احلقوق مبادرة وأكدت .)٦٤(مماثلة مبالحظات املثليني حقوق
  .)٦٥(كاف بشكل العنف
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  التنقل حرية -٥

 خاصةو شىت، ألسباب التنقل من الناسمينعون  الشرطة رجالأن  احلكومية، غري املنظمات ائتالف أفاد  -٣٧
 حلرية انتهاك ويف قانوين أساس أي دون اجلميع على املفروضة "اجملتمعية األشغال" ل ةاملخصص السبت مايأ  َح اصب

 .)٦٦(والتنقل احلركة

 والتجمع مجعيات وتكوين التعبريحرية و املعتقد، أو الدين حرية -٦
  والسياسية العامة احلياة يف املشاركة يف واحلق السلمي،

 اجمللس عن املنشق واجلناح السياسية املعارضة ألحزاب املؤيدين السياسيني أن الدولية العدل حمكمة ذكرت  -٣٨
 تثبت حوادث عدة مثة أن احملكمة وترى .بالعنف مستهدفنيو للتهديد يتعرضون يزالون ال الدميقراطية عن للدفاع الوطين
 .)٦٧(العقاب من اإلفالت ثقافةَتفَّشي و لسياسية،ا واملعارضة السلمي لالحتجاج املنهجي والتهديد ضييقالت مناً منط

 أن يبدوف :العامة احلريات ممارسة علىاملفروضة  قيودال بعض وجود إىل احلكومية غري املنظمات ائتالف وأشار  -٣٩
َ  م به م التجمعات قانون  سبيل أي على ينص الو للسلطة كبري مناورة هامش يوفر وهو الترخيص؛ إجراءاتب يتعلق فيما  ُ 

ِ            ي خض ع املظاهرات  العامة لمظاهراتالناظم ل قانونوال .الترخيص رفض حالة يف طعنلل  ختلطو .املسبق التصريح لنظامُ  
 ً ا  أبد املظاهرات حتظ ومل .عقد اجتماعات من السياسية املعارضة حزاب ً  ا  ألمنع املسبقني والترخيص التصريح بني اإلدارة
 البوروندية العصبة تقارير حسب قامت، القائمة السلطة أن االئتالف ضافوأ .)٦٨(كتهديد إليها تنظر اليت ،احلكومة برضا
 حاالت من العديد ُ   س جلو ،السياسيني واملعارضني املدين واجملتمع اإلعالم وسائط قمعب ،٢٠٠٦ سنة منذ اإلنسان، حلقوق
 .)٦٩(العامة باحلريات اساملس

 شبح يغذيه الذي الذاتية الرقابة جو يف حياولون، نيالبوروندي الصحافيني أن حدود بال مراسلون منظمة وأكدت  -٤٠
 صحافيي سراح إطالق ساهم وقد.  ًا جد حمدودة بوسائل مواطنيهم تنوير املتفرقة، والتمردات األهلية احلرب عودة
 بني تعاون عالقة جديد من متاوق .والصحافة احلكومة بني الثقة إعادة يف ،٢٠٠٧ سنة بداية يف اخلاصة، اتاإلذاع
 أموال عن االتصال وزارة أفرجت وقد . ُ   َ  ي ذك رأي حادث احلني ذلك منذ سجلي ومل .اخلاصة اإلعالم ووسائط كومةاحل

 .)٧٠(التشهري قانون بإصالح ووعدت الصحافة إعانة

  اتيةؤوم عادلة عملأوضاع  ويف العمل يف احلق -٧

 تأسيس حبق البورونديني للعمال يعترف ينالوط التشريع أن إىل بوروندي يف التعليم يف العاملني نقابة أشارت  -٤١
   الواقع، ويف .العمل صحابأ أو احلكومة مع مفاوضات إجراءبو النقابيني لممثلنيل مايةباحلو إليها واالنضمام نقابات

 .فعلية إضراب ركاتحب القيام أو باإلضراب التهديد بعد إال التفاوض حق كتسب ُي  وال باحلماية النقابية احلرية تتمتع ال
   النقابيني ضد باألمن اإلحساس عدم من مناخ بإشاعة اإلدارة تقوم بوروندي، يف التعليم يف العاملني نقابةل ً ا  ووفق
   أشكال ومجيع ،والتالميذ اآلباء حتريضو السجن يف وإيداع وهتديد تعسفي ونقل إدارية مضايقات شكل يأخذ
 احلكومية غري املنظمات ائتالف قدم وقد .)٧١(اإلضراب يف وللحق النقابية للحرية ً ا  انتهاك األفعال هذه وتشكل .اإلهانة

 .)٧٢(مماثلة معلومات
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  الئق يعيشم مستوى ويف االجتماعي الضمان يف احلق -٨

 اليت والعنيفة اخلطرية السياسية األزمة أن بوروندي يف التضامنية اجلمعيات/اجلديدة اإلنسانية احلركة اعتربت  -٤٢
 عدد توضاعف النصف من بأكثر اإلمجايل احمللي ناجتها تراجع إىل أدتقد  ١٩٩٣ ةسن منذ بوروندي اجتازهتا

   تقدر نسبتهم كانت - اليوم يف املتحدة الواليات دوالرات من واحد دوالر من أقل على يعيشون الذين البورونديني
 فقط تؤثر مل ،السكان كاتحر وكذا ،العنف وأعمال األمن وانعدام السياسي فاالضطراب .٢٠٠٢ سنة املائة يف ٦٧  ب

 والتعليم الصحة( األساسية اخلدمات لىع صولاحل إمكانية أضعفت وإمنا الغذائي، األمن انعدام وتفاقم الوطين اإلنتاج على
 أكثر سمي يكون قد حاد تغذية سوء فإن الدولية، الفرانسيسكان ملنظمة ً ا  ووفق .)٧٣(منها واإلفادة وتوافرها )الشرب وماء
 .األطفال من املائة يف ٤٠ حوايل لدى النمو تأخر يستتبع ما وهو بورندي، يف اخلامسة سن دون طفالاأل نصف من

 .)٧٤(الريفية املناطق يف كما ةاحلضري ناطقامل يفمنتشر  التغذية وسوء

 ريقد كان اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس انتشار أن التضامن مجعيات/اجلديدة اإلنسانية احلركة وأكدت  -٤٣
 تتجاوز بنسب سنة، ٤٤و ١٥ بني تتراوح اليت العمرية الفئة لدى املائة يف ٦ من أكثربو ٢٠٠٣ سنة املائة يف ٣,٦ نسبةب

 من واملاليني التقنيني الشركاء من منسق ودعم قوي وطين التزام مكن وقد .باملدن واحمليطة احلضرية املناطق يف املائة يف ١٠
 عقاقريال لىع صولاحلإمكانية  تعميم أجل من عمل وخطة ٢٠٠٦-٢٠٠٢ وطنية اتيجيةاستر خطة لتنفيذ املوارد تعبئة
، العكوسة للفريوسات املضادة بالعقاقري اإلمداد يفاً نقصحالياً  بوروندي عاينوت ).٢٠٠٤( العكوسة للفريوسات ضادةامل

 .)٧٥(اإليدز ملكافحة العاملية الصناديق متويالت لىع صولاحل إمكانية هلاوال تتاح 

 دون لألطفال اجملانية الرعاية منح قرار أن إىل بوروندي يف التضامن مجعيات/اجلديدة اإلنسانية احلركة وأشارت  -٤٤
 بالثناء اجلدير القرار هلذا املرافقة التدابري أن بيد .العامة املستشفيات مجيع يف الوضع عمليات جلميع وكذلك اخلامسة سن
 الصحة وزارة تسديد عدم بسبب األدوية توافر عدم يف مشكلني رئيسيني اجلديدة نسانيةاإل احلركة ترىو .كافية غري تظل
 .)٧٦(الصحية واملراكز املستشفيات يف البشرية املوارد كفاية عدم بسبب الرعاية خدمات ورداءة فواتريلل العامة

 الشركاء قبل من الغذاء عتوزي على كبري بشكل تعتمد بوروندي نإف الدولية، الفرانسيسكان ملنظمة ً ا  ووفق  -٤٥
 الالجئني عودة قبيل من ،عديدة حتديات بسبب اإلنسانية املساعدات وترية على احلفاظ يستطيعون ال الذين الدوليني

 الغذائية األزمة سياق يف باطراد املتزايد والطلب احلايل، املخزون كفاية وعدم التشغيلية، التكاليف وزيادة واملطرودين،
 االحتياجات على تقوم الغذائي لألمن املدى طويلة سياسة وضع ضرورة املنظمة وأكدت .٢٠٠٨ أبريل/يسانن منذ العاملية

 إصالح طريق عن الغذائي الذايت االكتفاء إىل ً ا  حالي ً ا  جد الكبرية الغذائية املساعدات من املرور هبدف الوطنية والقدرات
َ قطاع   .)٧٧(٢٠٠٥ لعام البشرية للتنمية الوطين التقرير يف الواردة ياتالتوص إىل ً ا  استناد املواشي، وتربية الزراعة  ْي    

 أن "احملتمل غري من" أنه أظهر  قد٢٠٠٤ لعام األلفية اإلمنائية األهداف بشأن املرحلي التقرير أن املنظمة وذكرت  -٤٦
 منظمة وترى .النصف إىل باجلوع واملهددين الفقر قبضة حتت يعيشون الذين سكاهنا عدد خفض هدف بوروندي حتقق

 ومكافحة ماأل صحة وحتسني اخلامسة سن دون األطفال وفيات من واحلد الغذائي األمن حتقيق أن الدولية الفرانسيسكان
 لاحتما مثة كان وإذا .ةتملاحمل اإلجنازات ضمن ندرجت ال األمراض من وغريها واملالريا اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس

 دعم فإن ضعيفة، بدرجة املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواةيف و الشرب ماء لىع صولاحلإمكانية  يف ً ا  حتسن البلد شهدي أن
 .)٧٨(     ًضعيفا  يظل الربامج هذه
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 أغراض" ل سيبيتوكي مقاطعة يف األراضي مبصادرة تقوم احلكومة أن الدولية الفرانسيسكان منظمة وأكدت  -٤٧
 تسريع املمتلكات من وغريها لألراضي الوطنية اللجنة على أن نظمةامل رىوت ."ومسبق عادل تعويض" دون "العامة املنفعة
 .)٧٩(العقاري والقانون العرفية القواعد من حكيم مزيج تباعبا احلاالت معاجلة على والسهر األشغال وترية

  للمجتمع الثقافية احلياة يف واملشاركة التعليم يف احلق -٩

 الرسوم من اإلعفاء ٢٠٠٥ سنةأعلن قد  اجلمهورية رئيسأن  بوروندي، يف التعليم يف العاملني نقابة أفادت  -٤٨
 وقد .املقاطعات بعض يف والفتيات املستضعفني األطفال متدرس لدعم تدابري خذت  ُّات  وقد .التعليم جملانية كمقدمة املدرسية

 دعم من وبالرغم .ختطيط يأ دون ٢٠٠٦-٢٠٠٥ سياالدربدء العام  عشية املدرسية الرسوم من اإلعفاء إجراء خذ  ُّات 
 التالميذ مجيع إبقاء من متكن مل شودةاحمل واردامل أن درجة إىل ً ا  عالي كان التمدرس على الطلب فإن املاليني، الشركاء
 واملدرسني الدرس قاعات كفاية عدم بسبب واملدرسني للتالميذ صعبة التعليم وشروط .الدرس صفوف يف املسجلني
 احلركة قدمتو .)٨٠(الصغريات الفتيات ومحاية التعليم جبودة يتعلق فيما كربى حتديات هناكو. يميةملواد التعلوا املؤهلني
 .)٨١(املسائل هذه عن معلومات بدورها بوروندي يف التضامن مجعيات/اجلديدة اإلنسانية

  اللجوء وطالبو والالجئون املهاجرون -١٠

 وخباصة الالجئني، بعودة املتصلة باملشاكل مكلفة صةخا هيئة بإنشاء الدولية الفرانسيسكان منظمة أوصت  -٤٩
 الصدام جتنب مع ،"السالم قرى" بناء تسريع على األخصو والسكن، والتعليم األراضي ومسألة اإلدارية اخلدمات

 املغادرة إىل اضطروا لكنهم السابق يف مالكيها كانوا الذين والسكان ً ا  حالي األراضي حيتلون الذين السكان بني
 .)٨٢(الرتاعات بسبب

        ًداخليا  املشردون - ١١

 بعض تزال ال حيث ،ماغارا منطقة يف قلقلل ثريةمما زالت  احلالة  أنالدولية الفرانسيسكان منظمة أفادت  - ٥٠
 بعض يفما يزيد العودة صعوبة و .      ًداخليا  املشردين عودة ل ِّه  َس  ُي  ال األمر وهذا .     ًفسادا  تعيث املسلحةاجلماعات 

 الوقف اتفاق من بالرغم ً ا  فساد تعيث اليت املسلحة ماعاتاجل من للنهب تتعرض والبيوت واحملاصيل شياملوا أن احلاالت
 قوات - اهلوتو شعب حترير وحزب البوروندية احلكومة بني ٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٥ يف املوقع القتال ألعمال الفوري
  .)٨٣(الوطنية التحرير

  والعوائق توالتحديا املمارسات وأفضل اإلجنازات -       ًثالثا 
   .     ينطبق   ال

  األساسية الوطنية والتعليقات واملبادرات األولويات -       ًرابعا 
   .     ينطبق   ال

  التقنية واملساعدة القدرات بناء -       ًخامسا 
   .     ينطبق   ال
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