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  عامةعلومات م  -أوالً  

  معلومات عن بوروندي  -ألف  
 كيلـومتراً   ٢٧ ٨٣٤بوروندي بلد غري ساحلي من بلدان شرق أفريقيا مـساحته             -١

مشاالً، وترتانيا  وحتد بوروندي رواندا    .  كيلومتر مربع  ٢ ٧٠٠مربعاً، ومساحة أراضيه اليابسة     
  .جنوباً وشرقاً، ومجهورية الكونغو الدميقراطية غرباً

 حياً  ٩٧ تالل تشمل    ٢ ٩٠٨ مجاعة حملية و   ١٢٩ مقاطعة، و  ١٧وينقسم البلد إىل      -٢
  .بلدية بوجومبورايف 
 يف اإلدارة   أما اللغة الرمسية األكثـر اسـتخداماً      . واللغة الوطنية هي لغة كريوندي      -٣

هناك لغات أخرى ُتدّرس يف املدارس وتتكلم هبـا نـسبة مـن الـسكان               و. الفرنسية فهي
  .كاإلنكليزية والسواحيلية

 ٢٠٠٨وكشفت نتائج التعداد العام األخري للسكان واملساكن الذي أُجري يف عام              -٤
ويطغى .  امرأة ٤ ١١١ ٧٥١ نسمة، من بينهم     ٨ ٠٣٨ ٦١٨ أن عدد سكان بوروندي يبلغ    

 يف  ٦٠إذ تزيد نسبة الشباب واألطفال عـن        : ر السن فيها  على سكان بوروندي عدد صغا    
 نسمة يف الكيلومتر املربع، ويبلغ معـدل النمـو          ٢٩٧أما الكثافة السكانية فتساوي     . املائة

  .، العاصمة، بأكرب عدد من السكانوتستأثر مدينة بوجومبورا.  يف املائة سنويا٣ًالسكاين 
، مستمرة يف   ٢٠٠٥خلصوص انتخابات عام    وبقيت عملية السالم اليت ميزهتا على ا        -٥

وانتخابات جملس الـشيوخ     ة أثناء تنظيم االنتخابات الرئاسية واحمللية والتشريعي      ٢٠١٠عام  
وقد أسفرت هذه االنتخابات عن نتائج هامة       .  اتسمت باحلرية والشفافية   وجمالس التالل اليت  

 االنتخابات متثيالً قويـاً     وعرفت هذه . مشاركة النساء تزايد  ومشجعة، ال سيما فيما خيص      
 يف املائة يف جملس     ٤٦ يف املائة يف اجلمعية الوطنية، و      ٣٢ (٢٠٠٥قارنة مع انتخابات عام     بامل

  ). احملليةاجملالسعلى مستوى  يف املائة ٣٤الشيوخ، و

  املنهجية والتشاور  -باء  
ة التقارير  ُشكل فريق مؤلف من أعضاء اللجنة املشتركة بني الوزارات املكلفة بصياغ            -٦

 .الثانية من االستعراض الـدوري الـشامل   باجلولة  األولية والدورية لكي يتوىل العمل املتعلق       
  .واستفاد هذا الفريق من تدريب مناسب قدمه له خرباء مكتب األمم املتحدة يف بوروندي

ان اللـذ وأُشرك يف هذا العمل اجملتمع املدين واللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان           -٧
  .قبل تقدميها وقد ُنظمت حلقة عمل للموافقة على هذه الوثيقة. قدما مسامهاهتما
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  حقوق اإلنسانيف جمال اإلطار القانوين واملؤسسي   -جيم  

  اإلطار القانوين  -١  
 العديد  ٢٠٠٨ بعد عام    ، يف اجملال التشريعي والقانوين    ،اعتمدت حكومة بوروندي    -٨

  .ماية حقوق اإلنسان وتعزيزهاض حبمن القوانني الرامية إىل النهو
 ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٢ املؤرخ   ١/٠٥وتشمل هذه القوانني باألخص القانون رقم         -٩

 بشأن ٢٠١١يناير / كانون الثاين٥ املؤرخ  ١/٠٤بشأن مراجعة قانون العقوبات؛ والقانون رقم       
 /ون الثـاين   كـان  ٢٥ املؤرخ   ١/٠٣إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان؛ والقانون رقم         

 ٤ املـؤرخ    ١/١٧ بشأن تنظيم مؤسسة أمني املظامل وسري أعماهلا؛ والقانون رقم           ٢٠١٠ يناير
مهام بشأن  ٢٠٠٦مايو / أيار٤ املؤرخ   ١/١٨ بشأن مراجعة القانون رقم      ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

ـ    وتنظيمها   اللجنة الوطنية املعنية باألراضي وغريها من املمتلكات، وتشكيلها        ا؛ وسـري أعماهل
اتفاقية حظر اسـتحداث     بشأن تنفيذ    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٧ املؤرخ   ١/٠١والقانون رقم   

 ١/١٤؛ والقانون رقـم     األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة    وختزين واستعمال   وإنتاج  
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛ والقانون      بشأن نظام    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨املؤرخ  

 بشأن تصديق مجهورية بوروندي على معاهدة       ٢٠٠٩يونيه  /زيران ح ٢٢ املؤرخ   ١/٠٨رقم  
 ١١، املوقعـة يف     )معاهـدة بلينـدابا   (أفريقيـا    إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف      

 بـشأن إنـشاء     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٤ املؤرخ   ١/١١؛ والقانون رقم    ١٩٩٦أبريل  /نيسان
  .مالهمكتب اإليرادات البوروندي وتنظيمه ومهامه وسري أع

ومن بني هذه القوانني اليت تضاف إىل اإلطار العادي حلمايـة حقـوق اإلنـسان،                 -١٠
  بشأن مراجعة قانون العقوبـات     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢ املؤرخ   ١/٠٥القانون رقم    حيظى

  .بتركيز خاص
وقد جاء قانون العقوبات بالعديد من األمور اجلديدة مثل إلغاء عقوبة اإلعدام، ورفع   -١١

الثامنـة  سـن   ، والظرف املخفف لألطفال دون       عاماً ١٥ إىل   ١٣سؤولية اجلنائية من    سن امل 
 ، والقـوادة فـسق، تحريض على العشرة، والتدابري اليت حتمي األطفال من العنف املرتيل، وال        

املـواد  و،  واالسـتغالل  ،بيعاالحتيال، وال عن طريق   والتبين   ، واخلطف ،واالغتصاب،  والبغاء
لتكـون  تابعة اجتماعية قضائية وغريها من التدابري البديلة لعقوبة السجن           وتطبيق م  اإلباحية،

وجرائم احلرب واجلرائم   واملعاقبة على جرمية اإلبادة اجلماعية      العقوبة خمتلفة حسب كل فرد،      
االغتصاب الذي مل يعد باإلمكان إصدار عفـو بـشأنه          وجرمية التعذيب،   وضد اإلنسانية،   

 عن إعمال مجيع احلقوق األخرى احملمية مبوجب القانون القـدمي           إسقاطه بالتقادم، فضالً   أو
  . واليت أُكدت من جديد، وغري ذلك
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  ياإلطار املؤسس  -٢  
وجتدر اإلشارة باألخص   . جرى تعزيز إطار مؤسسي مالئم الحترام حقوق اإلنسان         -١٢

ـ     وفقاً ،إىل إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان       ب القـانون    ملبادئ باريس، مبوج
؛ وإنشاء مؤسسة أمني املظامل اليت ينظمهـا        ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٥ املؤرخ   ١/٠٤ رقم

 بشأن تنظيم مؤسسة أمني املظامل      ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٥ املؤرخ   ١/٠٣القانون رقم   
مكلفة باحلمايـة املدنيـة ووحـدة       داخل الشرطة الوطنية    إدارة عامة   وإنشاء  وسري أعماهلا؛   

حلكومة واألمم املتحدة واجملتمع املكونة من ا؛ واللجنة الثالثية صصة حلماية القصر والنساءتخم
نظام وإقامة لعدالة االنتقالية؛ اآليات إلنشاء املدين يف إطار تشكيل جلنة تقنية مكلفة بالتحضري   

نـسان؛   حلقـوق اإل كيف حالة وقوع انتهافوراً مناوبة جنائية من أجل استجابة النيابة العامة      
مبتابعة امللفـات   مكلفني  كل حمكمة من احملاكم االبتدائية      لدى  " جهات اتصال "وتعيني قضاة   

املتعلقة بأعمال العنف القائمة على نوع اجلنس؛ والعدالة احمللية من خالل ختصيص اعتمـاد              
املنتـدى الـوطين لألطفـال يف       ؛ وإنشاء   معقول لوزارة العدل لكي جتري جلسات متنقلة      

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٥ املؤرخ ١٠٠/١٦٧مبوجب املرسوم رقم بوروندي 

  وتقدميها للتقاريرالقانونية الدولية تصديق بوروندي على الصكوك حالة   -دال  
يف بورونـدي   قدمتها  الصكوك القانونية الدولية اليت      على   قفيما خيص حالة التصدي     -١٣
منع وقمع  بروتوكول  مدت بالفعل   ميكن اإلشارة إىل أن اجلمعية الوطنية قد اعت       ،  ٢٠٠٨عام  

، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة       وخباّصة النساء واألطفال   ،االجتار باألشخاص ومعاقبة  
 .عرب الوطنيةاملنظمة اجلرمية 

اللجنة املعنيـة   هبا  الربوتوكوالت اليت أوصت    التصديق على االتفاقيات و   وأما عملية     -١٤
ويتعلق . انطلقت فعالً ، فقد   ٢٠٠٨حبقوق اإلنسان خالل االستعراض الدوري الشامل لعام        

، والربوتوكـول   وبروتوكوهلـا االختيـاري   األمر باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       
 مجيع األشخاص من االختفاء     االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية      

  .الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالقسري، و

   ومحايتهاتعزيز حقوق اإلنسان  -ثانياً  
ز ، أحر ٢٠٠٨بعد تقدمي التقرير األول املتعلق باالستعراض الدوري الشامل يف عام             -١٥

  .، ال سيما يف اجملاالت التالية ومحايتهانسانتعزيز حقوق اإليف جمال تقدم ملحوظ 
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  القضاءإصالح   -ألف  
التأكيد أساساً أن من ويعين هذا . على سيادة القانونأهنا دولة قائمة بوروندي  تؤكد    -١٦

ميكن الوصول إليه ومستقل وفعال ومراعٍ للقـضايا        أن يكون لديها نظام قضائي      الضروري  
  .وطّد هذا النظامتخاص، وأن ويضمن احترام حقوق األشاجلنسانية 

حتـسني عمليـة    إصالحات على املستوى التشريعي واملؤسسي هبدف       أُجريت  وقد    -١٧
 ،)١١انظر الفقرة   (وجتدر اإلشارة إىل مراجعة قانون العقوبات       . حقوق اإلنسان ومحايتها  تعزيز  

 العقوبـات   مع قانون متطابق  قانون اإلجراءات اجلنائية    لإعداد مشروع قانون أويل     إىل أن   و
إىل قيـد االعتمـاد، و    أن مشروعاً أولياً ملدونة قواعد السلوك يوجد        قيد االعتماد، و  يوجد  

علـى  مناسبة وإضفاء طابع إنساين     بفرض عقوبات   اعتماد سياسة جنائية من أجل السماح       
نظام للعدالة احمللية مـن     إقامة  السجون؛ وإصالح املؤسسات القضائية بطرق منها باألخص        

البلد؛ وإنشاء نظام مناوبة جنائيـة مـن   كل اجملتمعات احمللية يف اء حماكم حملية يف خالل إنش 
 عن الرغبـة يف   حلقوق اإلنسان، فضالًكيف حالة وقوع انتها فوراً  أجل استجابة النيابة العامة     

  . بالدستور الساريإنشاء حمكمة عدل عليا عمالً
 ١٩ املـؤرخ    ٥٥٠/٥٥٦اري رقم   مبوجب األمر الوز   ،وجتدر اإلشارة إىل أنه جرى      -١٨

ـ  ، تعيني جلنة لتحضري املؤمتر العام للـهيئات القـضائية         ٢٠١٢أبريل  /نيسان  مـن   ة، مكون
قضاة، وموظفون إداريون يف الوزارات املختلفة، واجملتمـع  (شخصيات ذات اجتاهات عديدة    

   .هبدف تعزيز استقاللية القضاة) املدين، والطوائف الدينية

  ينحقوق احملتجز  -باء  
عدا حرية  فيما  األشخاص  غريهم من   يتمتع احملتجزون باحلقوق نفسها اليت يتمتع هبا          -١٩

وهلذا جتري الوزارة املكلفة حبقوق اإلنسان زيارات منتظمة إىل السجون للوقـوف            . احلركة
  . على أي انتهاكات حمتملة حلقوق اإلنسان

 وتقييم مدى التقيد ُمبدد     وتتميز هذه الزيارات بكشفها عن ظروف عيش احملتجزين،         -٢٠
خمتلف قوات الشرطة اخلاضعة ملسؤولية     ، واالستعالم عن مدى احترام      )االحتياطي(االحتجاز  

  .السلطات املعنيةمث اقتراح حلول على قوق اإلنسان، حلوكيل اجلمهورية 
الرامية إىل احلد من االكتظاظ يف الـسجون، اختـذت         وباإلضافة إىل هذه الزيارات       -٢١

أطلقت سـراح   ف،  ٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠١٠سلطات املختصة تدابري أخرى يف عام       بعض ال 
  .العديد من احملتجزين املالحقني الرتكاهبم خمالفات بسيطة

 تنظـيم دورات تدريبيـة       عن ذلك، أجرت احلكومة أنشطة أخرى منها مثالً        وفضالً  -٢٢
تبسيط النـصوص   لفائدة املسؤولني عن السجون بشأن احترام حقوق اإلنسان يف السجون، و          
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  سـجون مـن    ٧، وإصالح   )الكريونديبالفرنسية و (سلوك احملتجزين   قواعد  القانونية ومدونة   
ويظهر .  يف البلد باألخص من أجل فصل األطفال عن البالغني والنساء عن الرجال             سجناً ١١ بني

  .السجون ة يف يف اجلداول املرفقة املتعلقة باحلالاً واضح٢٠١٢أثر اإلجراء األخري املتخذ يف عام 

  مكافحة التعذيب  -جيم  
باإلضافة إىل دستور مجهورية بوروندي الذي حيظر ممارسة التعذيب، مـن اجلـدير              -٢٣

  .جيرم هذه املمارسةاملنقح بالذكر أن قانون العقوبات 
ينص علـى    إىل أن املشروع األويل لقانون اإلجراءات اجلنائية         وجتدر اإلشارة أيضاً    -٢٤

 أعمال التعذيب   ورفع دعاوى تعويض ضد مرتكيب    يض ضحايا التعذيب    إنشاء صندوق لتعو  
  .إذا اقتضى األمر

تقريرها الدوري األول بـشأن     مؤخراً  وإىل جانب هذا، قدمت حكومة بوروندي         -٢٥
  .تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب

يني  تنظيم دورات تدريبية لصاحل أفراد الشرطة وغريهم من املوظفني املعنوجيري حالياً  -٢٦
  .مبنع التعذيب واملعاقبة عليه

  مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس  -دال  
هـذه اإلجـراءات   وتـشمل   . ملكافحة هذه الظاهرة  إجراءات  ُنفذت يف بوروندي      -٢٧

شرطة إنشاء ‘ ٢‘هذه اجلرائم بشدة،  يعاقب ٢٠٠٩يف عام عقوبات منقح اعتماد قانون  ‘١‘
 العدل واألمن العام،    يف وزاريت يني بالقضايا اجلنسانية    تعيني منسقني معن  ‘ ٣‘خاصة بالقصر،   

اعتماد ‘ ٤‘،  ئم على نوع اجلنس واملعاقبة عليه     منع العنف القا  جرى تدريبهم وتوعيتهم بشأن     
 ومـشروع لـدعم   ٢٠٠٨استراتيجية وطنية ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس يف عام     

إنشاء ‘ ٥‘،  ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين منذ  يف مثاين مقاطعات جتريبية     منسق  تنفيذها بشكل   
النفسية واالجتماعية واملادية والقانونية والطبيـة      (مركز جترييب متكامل لتوفري الرعاية التامة       

نشاطه  بدأو مركز هوموراأُطلق عليه اسم ، لضحايا العنف القائم على نوع اجلنس  ) واجملتمعية
إعداد مشروع قانون أويل خـاص مبنـع        ‘ ٦‘ وهو يقع وسط البلد،      ٢٠١٢يوليه  /منذ متوز 
  .، من املفترض أن يقدم قريبا إىل احلكومةئم على نوع اجلنس واملعاقبة عليهالعنف القا

  حقوق فئات معينة  -هاء  

  حقوق املرأة  -١  
وجتدر اإلشارة إىل بعض اإلجراءات     . تلتزم بوروندي مببدأ املساواة بني مجيع مواطنيها        -٢٨

الدنيا لتمثيـل املـرأة يف       يف املائة    ٣٠حبصة  تنفيذ تدابري ترمي إىل التقيد       ‘١‘من قبيل   املتخذة  
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 كن  ٢٠١٠ومما يبعث على االرتياح أن النساء داخل اهليئة التشريعية لعام           (القرار  هيئات اختاذ   
 يف املائـة مـن   ١٧,٦ يف املائة من أعضاء جملس الشيوخ و       ٤٦ يف املائة من النواب و     ٣٢ميثلن  

 يف املائة   ٣٥ثلن حالياً   مي، وأهنن   اجلماعات احمللية  يف املائة من مديري      ٣٤عات و حمافظي املقاط 
 يعاقب بشدة على االجتار بالنساء      ٢٠٠٩اعتماد قانون للعقوبات يف عام       ‘٢‘،  )من الوزراء 

إعداد مشروع أويل لقـانون اإلجـراءات        ‘٣‘والفتيات وكذلك على االستغالل والبغاء،      
 تسمح جلمعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان برفع شكاوى نيابة عن           اجلنائية يتضمن أحكاماً  

العنف بإعداد مشروع قانون أويل خاص ‘ ٤‘ضحايا العنف اجلنسي، بناًء على موافقة هؤالء، 
القـضايا  التصويت على ميزانية تراعـي      ‘ ٥‘يوجد يف طور االعتماد،     القائم على نوع اجلنس     

دراسة ملا يـنجم    الذي ينص على إجراء      ١٣٢٥لقرار  إعداد خطة عمل بشأن ا    ‘ ٦‘اجلنسانية،  
عن غياب قانون مكتوب لإلرث ونظم الزواج واهلبات من أثر على الرجال والنساء واجملتمـع،     

 وبشأن  ١٣٢٦اعتماد خطة عمل وطنية بشأن القرار       ‘ ٧‘والقيمة املضافة لوجود هذا القانون،      
 اليت جرى تقييمها    ٢٠٠٣اجلنسانية لعام   لشؤون  املتعلقة با اعتماد السياسة الوطنية    ‘ ٨‘تنفيذه،  

  .اعتماد منتدى وطين للنساء‘ ٩‘، ٢٠١١وحتديثها يف عام 

  الطفلحقوق   -٢  
الدولـة  تبذل  وهلذا  . إن مواطين بوروندي على اقتناع بأن الطفل هو مستقبل البلد           -٢٩

 عقوبات جديـد    قانون‘ ١‘: نفسها باألدوات التالية  وقد زودت   جهداً كبرياً لضمان محايته     
قـانون  لمشروع قانون أويل ‘ ٢‘يتضمن ابتكارات جد مهمة تزيد من محاية حقوق الطفل،       

اإلجراءات اجلنائية يتضمن أحكاماً تويل األولوية للمصلحة العليا للقاصر الذي يقل عمـره             
تطبق مبـدأ الفـصل بـني القـّصر         اجلاحنني  األطفال  جتاه  سياسة عامة   ‘٣‘ سنة،   ١٨ عن

، ٢٠١١خلية محاية قضائية للطفل أنشئت داخل وزارة العـدل منـذ عـام        ‘ ٤‘ ،والبالغني
خارطة وتقييم لنظـام    ‘ ٦‘،  ٢٠١١جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان أنشئت يف عام          ‘٥‘

بانتظـار أن  ما زال الوطنية حلماية حقوق الطفل مشروع للسياسة ‘ ٧‘محاية حقوق الطفل،  
 وترمـي   ٢٠١٥-٢٠١٠خطة عمل وطنية تغطي الفترة       ‘٨‘،   ويعتمده حيلله جملس الوزراء  

مـشروع  ‘ ٩‘،  يعلى مجيع أسوأ أشكال عمل األطفال يف بوروند       إىل القضاء   بشكل عام   
جلان محاية الطفـل    إلنشاء  عملية  ‘ ١٠‘قيد اإلعداد،   يوجد  أويل لقانون محاية حقوق الطفل      

تنـسيق محايـة الطفـل،      إىل جانب جلنة وطنية ل    التالل  مستوى  إىل  مستوى املقاطعات   من  
منتدى وطين  ‘ ١٢‘،   ومكافحتها ظاهرة أطفال الشوارع  من  استراتيجية وطنية للوقاية     ‘١١‘

  .٢٠١٢يونيه / منذ حزيرانأنشئلألطفال 
 داخل وزارة التضامن الـوطين      ٢٠١١وتوجد إدارة معنية بالطفل واألسرة منذ عام          -٣٠

  .وحقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية
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  توا واملُُهقحقوق الب  -٣  
 مـن   ١املـادة   تكرس  وفضالً عن هذا،    . مواطنون بورونديون كاملو احلقوق   البتوا    -٣١

ولذا فإن حقوق مجيع مـواطين بورونـدي        . دستور مجهورية بوروندي احترام التنوع اإلثين     
،  باملـدارس  األطفـال التحـاق   ‘ ١‘حممية بالطريقة نفسها مثلما يتجلى ذلك على مستوى         

 علـى  مجعيات البتوا، حتصل هذه الطائفة وللدفاع عن حقوق   .ن اجلمعيات حرية تكوي و ‘٢‘
املشاركة ‘ ٣‘ترخيص يف كل مرة تطلب ذلك وعندما تستويف املعايري اليت يقتضيها القانون،        ال

. فأفراد البتوا ممثلون يف غرفيت الربملان مثلما ينص على ذلك الدستور          : يف احلياة السياسية للبلد   
اللجنـة الوطنيـة   ائفة أيضاً يف مؤسسات أخرى منها املفتشية العامة للدولة، و      ومتثَّل هذه الط  

  . وبرملان مجاعة شرق أفريقيا، وغريها من املؤسسات،املعنية باألراضي وغريها من املمتلكات
مرتكيب اجلـرائم الـيت     ، اختذت حكومة بوروندي تدابري ملعاقبة       املهقوفيما خيص     -٣٢

  .خاص، وفقاً ملا يقتضيه القانونمن األشتستهدف هذه الفئة 

  حرية تكوين اجلمعيات والتجمع والتعبري والرأي  -واو  
فباإلضـافة إىل   . يف إطار تعزيز الدميقراطية، مل يتوقف احليز الدميقراطي عن التوسع           -٣٣

مخـس عـشرة إذاعـة      وحصلت  . قنوات تلفزيونية خاصة  رأت النور أربع    التلفزة الوطنية،   
. وبدأت يف العمل  املختصة   ترخيص من السلطات     ، على اعات جمتمعية منها ثالث إذ  خاصة،  

وتقدم جمموعة من الصحف اإللكترونيـة      . وسارت على نفس النهج أيضاً الصحف املكتوبة      
  .مواد إعالمية للجمهور يومياً

 مـن   لدعم وسائط اإلعالم ابتداءً   باب يف امليزانية    وقد تعهدت احلكومة بتخصيص       -٣٤
  .٢٠١٢ عام
 بشأن الصحافة ال يزال قيد املناقـشة داخـل   اً جديد اًدير بالذكر أن هناك قانون    وج  -٣٥

  .رئيس اجلمهوريةويصدره اجلمعية الوطنية قبل أن يعتمده 

  احلق يف التعليم والصحة  -زاي  

  احلق يف التعليم  -١  
نظـام تعلـيم    املتمثلة يف حيـازة      ٢٠٢٥لكي حتقق حكومة بوروندي رؤيتها لعام         -٣٦
اإلقليمية والدولية مـن حيـث   مطابقة للمعايري سياسات قائم على   وشامل للجميع    مركزي ال

االعتبارات تكافؤ فرص االستفادة منه وحتسني جودة التعليم من خالل مواقف وسلوك تراعي             
اهلدف منـه   التعليم االبتدائي والثانوي    يف   مقاطعات جتريبية    ٧برناجماً يغطي   اجلنسانية، وضعت   
  .انقطاعهن عن الدراسةومكافحة أسباب لفتيات يف مجيع املستويات التعليمية النهوض بتعليم ا
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التعلـيم   "تعليميني جديدين أطلق عليهمـا اسـم      واعتمدت احلكومة أيضاً نظامني       -٣٧
على "  الدكتوراه - املاجستري   -البكالوريوس  "على املستوى االبتدائي والثانوي، و    " األساسي

  .مشروع أويل لسياسة تعليم الفتيات قيد االعتمادجد كما يومستوى التعليم العايل، 

  احلق يف الصحة  -٢  
يف إطار اجلهود الرامية إىل حتـسني تكـافؤ فـرص احلـصول علـى الرعايـة                   -٣٨

نظام يسمح بتغطية واسعة للتدخالت عالية األثر وذات        الصحية ومن أجل حتقيق      واخلدمات
 تغطـي   ةلتنمية الـصحي  لخطة وطنية   وضعت  ‘١‘: مبا يلي حكومة بوروندي   قامت   اجلودة،
التضامن الوطين وحقوق   مركزية تابعة لوزارة     هياكل ال أنشأت  ‘ ٢‘،  ٢٠١٥-٢٠١١الفترة  

اإلنسان والشؤون اجلنسانية تسمى مراكز التنمية األسرية وتتعاون مع وزارة الصحة العامـة             
 على نـوع اجلـنس   القائممتالزمة نقص املناعة املكتسب يف إطار التوعية بالعنف        ومكافحة  

 للشباب،  التثقيف اجلنسي من الناحية النفسية واالجتماعية وكذلك يف إطار        ضحاياه  ورعاية  
الـشرائح   لـصاحل    ٢٠١٢يناير  / من كانون الثاين   بطاقة التأمني الصحي ابتداءً   أنشأت  ‘ ٣‘

  . املتبادل الصحيلبطاقة التأمنيفعالً من السكان غري املوظفني احلاملني األخرى 

  العدالة االنتقالية  -حاء  
احلكومة واجملتمع  ( أنشأت احلكومة جلنة توجيهية ثالثية       ،فيما خيص العدالة االنتقالية     -٣٩

  .لتلقي آراء السكان بشأن أساليب إنشاء آليات العدالة االنتقالية) املدين واألمم املتحدة
حلة تقريرها الذي   وقد قدمت جلنة تقنية مكلفة بالتحضري إلنشاء جلنة احلقيقة واملصا           -٤٠

تستخدمه حالياً مجيع اجلهات الشريكة لكي تنشئ اللجنة املذكورة على حنو فّعال قبل هنايـة     
  .٢٠١٢عام 

  متابعة تنفيذ التوصيات  -ثالثاً  
 اليت قبلتـها حكومـة بورونـدي خـالل           اإلحدى واألربعون  ات التوصي ُصنِّفت  -٤١

 اضيع، وذلك ألسباب عملية واستناداً     إىل عشرة مو   ٢٠٠٨االستعراض الدوري الشامل لعام     
  .إىل مضموهنا

انظـر  (التصديق على الصكوك الدولية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان           : ١املوضوع رقم   
  ).١٤ الفقرة

تنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة، وجلنـة      : ٢املوضوع رقم   
  .مناهضة التعذيب، وجلنة حقوق الطفل
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  التمييز ضد املرأة توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على متابعة  -ألف  

  إحالة املالحظات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية والربملان واجلهاز القضائي  -١  
  .ويتجلى ذلك يف سياساهتا القطاعية. إن هذه املؤسسات على علم هبذه التوصيات  -٤٢

  متكني املرأة الريفية  -٢  
 ٩٠ضد النساء اللوايت ميثلن     ُتمارس  من حاالت التمييز    داً كبرياً   تدرك الدولة أن عد     -٤٣

الزراعة وتربيـة   وزارة  ميزانية  زادت  يف املائة من سكان بوروندي حسب التقديرات، وهلذا         
  .املواشي هبدف متكني املرأة الريفية

  مواءمة القوانني التمييزية مع االتفاقية والتعريف باإلصالحات ذات الصلة  -٣  
أن قانون األشخاص واألسرة واضحة، رغـم       تبدو رغبة بوروندي يف مراجعة      ‘ ١‘  -٤٤

مكلف بإعداد مـشروع    وبالفعل، ُعني خبري استشاري     . ذلك مل يؤّد بعد إىل النتيجة النهائية      
أُحيل عمله إىل اإلدارة الوطنيـة      قد  و. قانون األشخاص واألسرة   أويل لقانون يتعلق مبراجعة   

يسجل قـانون العقوبـات      ‘٢‘.  عند وزارة العدل ووزير العدل     ويوجد بالفعل للتشريعات  
 فقد عاجل هذا القانون التمييز املمارس ضـد         ؛ يف جمال حقوق املرأة     كبرياً  تقدماً ٢٠٠٩ لعام

الزوج املدان بارتكاب اخليانـة     " فيما يتعلق مبرتكب اخليانة الزوجية إذ حييل إىل          املرأة سابقاً 
وال يتضمن القانون نفسه أي .  أم امرأةكان املدان رجالًبني ما إذا ومل يعد فيه متييز " الزوجية

  .مرتكب اجلرميةاليت يتعرض هلا متييز فيما خيص العقوبة 

  تدريب املدعني العامني والقضاة واحملامني بشأن االتفاقية  -٤  
تنظم حكومة بوروندي، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين، محالت            -٤٥

لتوعية وتدريب جمموعات خمتلفة منها القضاة وقضاة التحقيق واملدعون العـامون هبـدف             
  . تعريفهم على مضمون االتفاقية

  املساعدة القانونية  -٥  
إنشاء مراكـز  ويشهد على ذلك على اخلصوص . لقد أُحرز تقدم مهم يف هذا اجملال   -٤٦

  .ات الفاعلة اجلهمتخصصة مثل مركز هومورا ومركز سريوكا وغريمها من

  املساواة بني الرجال والنساء يف عملية احلقيقة واملصاحلة  -٦  
 من املشروع األويل للقانون املتعلق بإنشاء جلنة احلقيقة واملـصاحلة           ١١املادة  تنص    -٤٧

بـني  التوازن  وواليتها وتشكيلها وتنظيمها وسري أعماهلا على أن يراعي تشكيل هذه اللجنة            
  .اجلنسني
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  ملمارسات الثقافية التمييزيةمكافحة ا  -٧  
تتعاون احلكومة مع اجملتمع املدين للقضاء على املمارسات الثقافية والقوالب النمطية             -٤٨

ويضطلع املنتخبون احملليون واملدرسون بدور مهم يف هذا اجملال وتبـث وسـائط             . التمييزية
  .أة، ال سيما خالل االحتفال باليوم الدويل للمرذات صلةاإلعالم برامج 

  متثيل املرأة يف هيئات اختاذ القرارات   -٨  
 يف املائة على األقل من النساء، اليت ينص عليها          ٣٠ُبذلت جهود من أجل جتاوز حصة         -٤٩

 يف  ٣٢،  ٢٠١٠متثل النساء على مستوى الربملان، يف اهليئـة التـشريعية لعـام              ‘١‘: الدستور
 هـاتني   على مـستوى مكـتيب    ‘ ٢‘يوخ؛   يف املائة يف جملس الش     ٤٦و بجملس النوا يف   املائة

على مـستوى اإلدارة اإلقليميـة، متثـل        ‘ ٣‘أحد منصيب الرئيس؛    املؤسستني، تشغل امرأة    
؛ اجلماعـات احملليـة   يف املائة من مديري ٣٣ يف املائة من حمافظي املقاطعات و     ١٧,٦ النساء

لتعلـيم األساسـي    يف وزارة ا  ‘ ٥‘ يف املائة؛    ٣٤، بلغت نسبة الوزيرات     ٢٠١٢يف عام    ‘٤‘
 ٣٤أصل   مناصب من    ٨، تشغل النساء    وحمو األمية والثانوي وتعليم احلرف والتدريب املهين      

  .سؤوليةمن مناصب امل اًمنصب

  مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس   -٩  
ـ  اًهنـاك تطـور   جتدر اإلشارة إىل أن     فيما خيص التشريعات،      -٥٠  يف هـذا    اً ملحوظ

 على العنف القـائم علـى نـوع         ٢٠٠٩لعام  املنقح  العقوبات  يعاقب قانون   ‘ ١‘ :الصدد
وسيسمح . ملراجعة قانون اإلجراءات اجلنائيةتدرس احلكومة حالياً مشروعاً أولياً ‘ ٢‘ اجلنس؛

هذا املشروع جلمعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان برفع شكاوى نيابة عن ضحايا العنـف              
؛  إلزاميـاً  دة القضائية هلؤالء الضحايا أمراً    موافقتهم وسيجعل من تقدمي املساع     بشرط   اجلنسي

بشأن العنف القائم على نـوع      حمدد  مشروع قانون أويل    يوجد حالياً يف طور االعتماد      ‘ ٣‘
" املساعدة القضائية "يف امليزانية مسي    باب  ضع  و‘ ٤‘: كما اُتخذت تدابري أخرى هي    . اجلنس

علـى  ‘ ٦‘؛  القضايا اجلنسانية ل مراعاة   اعتماد ميزانية من أج   ‘ ٥‘يف مراكز التنمية األسرية؛     
العنف القائم  بمعنية  يف وزاريت العدل واألمن العام جهات اتصال        املستوى املؤسسي، أنشئت    

البـالغ   يوجد يف مجيع احملاكم االبتدائية ومكاتـب النيابـة العامـة          ‘ ٧‘على نوع اجلنس؛    
والقـصر؛  يا اجلنـسانية  جهتان وثالث جهات اتصال على التوايل معنية بالقضا  ،  ٣٤ عددها

  .تتخذ الشرطة املعنية بالقصر ومحاية اآلداب تدابري وقائية ‘٨‘

  وتوجيههنفصل النساء احملتجزات عن الرجال   -١٠  
  .احملتجزينبني خمتلف فئات التام قائمة على الفصل احلكومة سياسة عامة تنتهج   -٥١

  االجتار بالنساء والفتيات والبغاء  -١١  
  . االجتار بالنساء والفتيات واالستغالل والبغاء٢٠٠٩العقوبات لعام جيرم قانون   -٥٢
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  تعليم وتدريب النساء والفتيات  -١٢  
هذه املـصلحة خدمـة     حملو األمية عند البالغني وتقدم      مصلحة وطنية   أُنشئت  ‘ ١‘  -٥٣
 ضع برنامج يف إطار مبادرات األمم املتحدة لتعليم       ُو‘ ٢‘مركزية على مستوى املقاطعات؛      ال

أدت جمانيـة   ‘ ٣‘الفتيات من أجل تشجيع تعليم الفتيات على مجيع املستويات التعليميـة؛            
ن عدد الفتيـات فـاق   إيث حب يف تسجيل التالميذ التعليم إىل خفض الفجوة امللحوظة سابقاً   

ة تعليميـة خاصـة     جرى التصديق على مشروع سياس    ‘ ٤‘عدد الفتيان يف بعض املدارس؛      
وإتاحـة  استعراض جرى  ‘ ٦‘؛  " بني اجلنسني  العدل"ستراتيجية بشأن   أُعدت ا ‘ ٥‘بالفتيات؛  

  .الئحة مدرسية تراعي خصوصيات الفتيات

  املرأة وسوق العمل  -١٣  
جلعله مطابقاً لسياق العـصر ومراعيـاً        ١٩٩٣ قانون العمل لعام      يراجع حالياً  ‘١‘  -٥٤

ة للعمل تتسم باالتساق     إعداد سياسة وطني   جيري حالياً ‘ ٢‘؛  "الطفل"و" نوع اجلنس "لبعدي  
  .والشمولية وتراعي مصلحة الضعفاء

  مراعاة املرأة يف السياسة الصحية   -١٤  
ضعت وزارة الصحة العامة ومكافحة فريوس نقص املناعة البشري خطة وطنية    و ‘١‘  -٥٥
. اخلطة حتسني صحة األم والطفـل   ، ومن أولويات هذه     ٢٠١٥-٢٠١١الصحية للفترة   لتنمية  ل

طة الوطنية يف خفض الوفيات املتصلة باألمراض الـسارية والوفيـات النفاسـية             تساهم اخل وس
 وفيما خيص صحة األم واملولود، تـضمن احلكومـة          ‘٢‘؛  ٢٠١٥ووفيات املواليد حبلول عام     

وشركاؤها توافر املستلزمات وجمانية العالج للنساء احلوامل حىت مرحلـة الوضـع، وتـوافر              
التثقيف اجلنسي من خالل اخلطة االستراتيجية للصحة       ُيحقق  ‘ ٣‘املراكز الصحية؛   اخلدمات يف   

  .يراعي اجلانب اجلنساين"  للشباباً صحياً مالئماًكزمر"مخسة عشر وقد أنشئت . يةاإلجناب

  مراعاة احتياجات املرأة الريفية والنساء املسنات  -١٥  
عقـب  الـصحية   الرعايـة   يف بوروندي تصل تدرجيياً إىل       املرأة الريفية    أصبحت ‘١‘  -٥٦

يف إطـار الـسياسة اإلمنائيـة       ‘ ٢‘السياسة الصحية اليت سبق وضعها وإىل التعليم والقضاء؛         
يوصي ‘ ٣‘احلصول على املاء الصاحل للشرب؛      للمجتمع احمللي، أصبح بإمكان املرأة بصفة عامة        

ارات  للـوز  لنمو ومكافحة الفقر بأن تراعي السياسات القطاعيـة       الثاين ل اإلطار االستراتيجي   
  .احتياجات املرأة الريفية من خالل منحها إمكانيات أكرب

  مراعاة إعالن ومنهاج عمل بيجني عند تنفيذ االتفاقية  -١٦  
  .عالن بيجني عشر إلاإلثينتراعي احلكومة قدر اإلمكان جماالت العمل   -٥٧
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  متابعة توصيات جلنة مناهضة التعذيب  -باء  

  احملليإدراج تعريف التعذيب يف القانون   -١  
 تعريف التعذيب مثلما تكرسه املادة األوىل  ٢٠٠٩ يتضمن قانون العقوبات لعام      ‘١‘  -٥٨

ينص املشروع األويل للقانون املتعلـق بتعـديل قـانون          ‘ ٢‘من اتفاقية مناهضة التعذيب؛     
االعتراف ال ُيقبل كوسيلة إثبات إذا انُتزع باإلكراه أو العنـف           "اإلجراءات اجلنائية على أن     

لتهديد أو مقابل وعد بأي منفعة أو باستخدام أي وسيلة أخرى متس بـاإلرادة احلـرة                ا أو
  ".لصاحب االعتراف

  االحتجاز االحتياطي  -٢  
على عكس قانون اإلجراءات اجلنائية الساري الذي يقيد حرية الـشخص احملتجـز           -٥٩

انون اإلجراءات اجلنائيـة  لزم املشروع األويل للقانون املتعلق مبراجعة ق، يُ يف االتصال اً  احتياطي
أو أي شخص آخر يعنيـه      اً  ضابط الشرطة القضائية بأن خيرب أسرة الشخص احملتجز احتياطي        

ولضابط الشرطة القضائية أو القاضي الـذي    . أمره باإلجراء الذي خيضع له ومبكان احتجازه      
بـأي   ما إذا كان مالئماً أن يتصل احملتجـز احتياطيـاً         أن حيدد حسب تقديره     يشرف عليه   

  . شخص أو سلطة حسب ظروف القضية

جهاز املخـابرات  من بأمر عدم التوقيف على يد عسكريني وبأمر من موظف أعلى رتبة و     -٣  
  الوطنية

ال ميكن التحجج بأي ظرف استثنائي،      " على أنه    ٢٠٠٩ينص قانون العقوبات لعام       -٦٠
 أو أي   اً داخلي اًار سياسي  باحلرب أو عدم استقر    اًسواء كان حالة حرب أو هتديد     مهما كان،   

حالة استثنائية أخرى، لتربير التعذيب وغريه من ضـروب العقوبـة أو املعاملـة القاسـية                
وال ميكن التحجج بأمر صادر من موظف أعلى رتبة أو من سـلطة             . الالإنسانية أو املهينة   أو

  ".عامة لتربير التعذيب

العنـف   وإعادة تأهيلهم، وجترمي     مكافحة اإلفالت من العقاب وتعويض ضحايا التعذيب        -٤  
  التعذيبحاالت يف اً ملحوظاً يسجل الوضع احلايل اخنفاضاجلنسي؛ 

 لتجرمي العنـف    ٥٦٢ إىل   ٥٥٤ املواد من    ٢٠٠٩ كرس قانون العقوبات لعام      ‘١‘  -٦١
، غري قابلة للتخفـيض   والعقوبة املنصوص عليها عقوبة     . اجلنسي وال سيما االغتصاب املرتيل    

ُيلقى  ‘٢‘العفو؛  وألصفح أو اابلة للتقادم املنصوص عليها يف هذه املواد فهي غري ق اجلرائم   أما
كانـت  ،  ٢٠١٢أبريـل   /ويف هناية نيسان  . وُيعاقبونمرتكيب جرائم االغتصاب    القبض على   

اً  مدان ٨٩٠العنف و املصحوب ب باالغتصاب  اً   متهم ٥٨٤ هجمموعتضم ما   سجون بوروندي   
  .ارتكاب هذه اجلرميةب
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  استقالل السلطة القضائية وتعذيب املشتبه يف ارتكاهبم حماولة انقالب  -٥  
لسلطة القضائية ملناقشة استقالل اجلهاز     مؤمتر عام ل   أنشئت جلنة كُلفت بإعداد      ‘١‘  -٦٢

 مكتب املـدعي    ورضخبرأت احملكمة العليا املتهمني بارتكاب حماولة انقالب        ‘ ٢‘القضائي؛  
  .ذا احلكمهلالعام للجمهورية 

  السن القانونية للمسؤولية اجلنائية  -٦  
يف انتظار صدور قانون خاص بقضاء       ‘٢‘ سنة؛   ١٥ملسؤولية اجلنائية هو    اسن  ‘ ١‘  -٦٣

املشروع األويل للقانون املتعلق     يبدو أن    طاعية لوزارة العدل،  لسياسة الق لاألحداث موصى به    
 وإجراءات التحقيـق    للتحقيق األويل   كامالً  فصالًيكرس  مبراجعة قانون اإلجراءات اجلنائية     

  .خاصةاملسؤولني مسؤولية حماكمة القصر واملالحقة و

  اإلعادة القسرية أو الطرد أو التسليم  -٧  
ماية الالجئني وعدميي اجلنسية ملعاجلـة      حل، أنشئ مكتب وطين     ٢٠٠٩مارس  / منذ آذار   -٦٤

 ١ ٣٦٦، قُبـل    ٢٠١١عـام   ويف  . حتظى خدمات املكتب بتقدير إجيايب    ‘ ١‘: ملفات الالجئني 
 عنـدما يبلَّـغ املكتـب حبالـة         ‘٢‘ طلباً قيد النظر؛     ٢٢ طلباً وظل    ١٣٠طلب جلوء، وُرفض    

حمتجز إلقامته بصورة غري قانونية وخيشى أن يعاد هذا الشخص قسرياً إىل بلده األصلي،               شخص
 توضـع   مل ‘٣‘فإن موظفي املكتب يسجلونه مباشرة ويعّدون ملفه لتفـادي إعادتـه قـسرياً؛              

يف هذا الصدد اتفاقية مـع ترتانيـا        توجد  تشريعات خاصة بشأن التسليم يف بوروندي، لكن         بعد
  . أخرى مع بلدان اجلماعة االقتصادية لبلدان البحريات الكربىو

  تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون  -٨  
الشرطة ضائية و للهيئة الق  قدمت احلكومة، بدعم من شركائها، دورات تدريبية         ‘١‘  -٦٥

تدعم  ‘٢‘الوطنية واجليش، إىل جانب دورات تدريبية للمدربني؛        وجهاز املخابرات   الوطنية  
منظمات غري حكومية من قبيل منظمة حمامني بال حدود وشبكة املواطنني من أجل العدالـة               

  .والدميقراطية عمل احلكومة يف جمال تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون

   االحتجازظروف  -٩  
 اختذ رئيس اجلمهورية تدابري إلطالق سراح بعض السجناء هبدف خفض عدد            ‘١‘  -٦٦

اإلفراج مؤخراً  اقترحت جلنة معنية باإلفراج املشروط تابعة لوزارة العدل          ‘٢‘نزالء السجون؛   
جرى ختفيف احلكـم باإلعـدام      ‘ ٣‘مبن فيهم حمتجزون قصر؛     اً   مدان ٢ ٩٦٤بشروط عن   
 إىل عقوبة السجن    ٢٠٠٩انون العقوبات املراجع لعام     قصدور  قبل  اً   مدان ١١١الصادر حبق   

  .املؤبد بعفو رئاسي
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  مراقبة أماكن االحتجاز  -١٠  
بإمكـان   ‘٢‘؛ ألماكن االحتجـاز اعمليات تفتيش بانتظام  جتري النيابة العامة  ‘١‘  -٦٧

عيـة محايـة   منظمات غري حكومية، مثل العمل املسيحي من أجل القضاء على التعذيب ومج         
حقوق اإلنسان للسجناء واملعتقلني ومنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب األمحـر،            

  .الوصول دون أي صعوبات إىل أماكن االحتجاز واملسامهة يف حتسني ظروف احملتجزين

  مكافحة اإلفالت من العقاب والعدالة االنتقالية   -١١  
  .٣٩انظر الفقرة   -٦٨

  نوداجل األطفال  -١٢  
اسـتيعاهبم وإعـادة    املقاتلني السابقني وإعادة    لتسريح   كان لدى اللجنة الوطنية      ‘١‘  -٦٩

 مـشروع عاجـل     ٢٠٠٩ حل حمله يف عـام       ‘٢‘؛   اجلنود األطفالبإدماجهم مشروع خاص    
 إىل جانب اعتناء املشروع ‘٣‘.  متاماًالعناصر نفسهايتكون من للتسريح وإعادة اإلدماج املؤقت   

 التحريـر الوطنيـة     ةبأفراد قـو  اً  إدماجهم بشكل هنائي، فهو يهتم أيض     ُيَعد  ين مل   باألطفال الذ 
  .ملشروع مبعوقي احلربليعتين ا ٢٠١١األطفال يف عام هؤالء وأُعيد إدماج مجيع . املسرحني

   اإلبالغ عن أعمال التعذيبمحاية  -١٣  
  .الغ عن أعمال التعذيبتتعاون الدولة مع مجعيات اجملتمع املدين العاملة يف جمال اإلب  -٧٠

  االحتجاز يف املستشفيات  -١٤  
تسدد احلكومة فواتري احملتاجني يف حدود إمكانياهتا، عن طريق الوزارة اليت ينـدرج               -٧١

  .التضامن االجتماعي ضمن اختصاصاهتا

  متابعة توصيات جلنة حقوق الطفل   -جيم  

  آلية رصد وتسجيل املواليد  -١  
ة مؤقتة رسوم التسجيل والغرامات اليت كانـت تفـرض           ألغت احلكومة بصور   ‘١‘  -٧٢

ُنظمت محلة واسعة يف مجيع أحناء البلد لتوعية اآلبـاء الـذين            ‘ ٢‘بسبب التسجيل املتأخر؛    
  . أطفاهلميبادروا بتسجيل مل

  عدم التمييز ضد أطفال البتوا  -٢  
 التنميـة  لبتوا وبالتعاون معهم مشاريع للزراعة الرعويـة أو       لوضعت احلكومة   ‘ ١‘  -٧٣

وحيسن هذا ظروف عيش أطفال البتـوا       .  يف القرى اآلمنة   وتوفر هلم مساكن وأراض   . الذاتية
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احلكومـة  تتحمـل  يف املـستوى االبتـدائي،   الدراسة عن جمانية  فضالً‘ ٢‘داخل أسرهم؛  
  .احتياجات أطفال البتوا الذين يلتحقون باملدرسة الثانوية

  التشريعات املتعلقة باألطفال  -٣  
إعداد مشروع أويل لقانون محاية األطفال يراعي األقسام الفرعيـة          اً   جيري حالي  ‘١‘  -٧٤

مراجعة قانون األشخاص واألسـرة، وقـانون       اً  من املزمع أيض  ‘ ٢‘التفاقية حقوق الطفل؛    
  .ألحكام اتفاقية حقوق الطفلاً اإلجراءات اجلنائية، وقانون العمل وفق

  تنسيق أنشطة محاية الطفل  -٤  
نظـام محايـة الطفـل وتقييمـه يف     رسم خريطة أجرت احلكومة دراسة بشأن   ‘١‘  -٧٥

وعلى أساس هذه الدراسة، هناك مشروع سياسة وطنية حلماية الطفل قيد االعتماد؛            . بوروندي
 وقـد أُعـدت وُنفـذت     : بدأ بالفعل التشاور مع مجيع الشركاء فيما خيص هذه السياسة         ‘ ٢‘

 الوطنية لأليتام وغريهم من األطفال الضعفاء وخطة العمـل           السياسة بالتعاون مع اجملتمع املدين   
اخلاصة هبا واملعايري الدنيا اخلاصة باألطفال املوجودين يف مؤسسات أو احملرومني من بيئة             الوطنية  
  .نشئت إدارة للطفل واألسرةأُ‘ ٣‘أسرية؛ 

  امليزانيات املخصصة لألطفال  -٥  
أكثـر مـن   كومة، هناك مثاين وزارات معنية    وزارة اليت تتألف منها احل     ٢١من بني     -٧٦

  .يةصص كل منها ميزانية هلذه القضوختغريها بقضية الطفولة 

  مجع البيانات  -٦  
كل ما من شـأنه أن      على إنشاء قاعدة بيانات     الطفولة  ينص مشروع سياسة محاية       -٧٧

  .رصد كافحتقيق حقوق الطفل من أجل يؤثر يف جمال 

  النشر والتوعية  -٧  
. تـستهدف املنـاطق الريفيـة     توعية  م احلكومة واجملتمع املدين بانتظام محالت       نظت  -٧٨

  .مجهوراً واسعاًعن طريق وسائط اإلعالم ويصيب التحسيس 

  مصلحة الطفل الفضلى  -٨  
تـدابري خاصـة لـضمان      حبقوق و ألطفال  ل، يقر الدستور    على املستوى العام   ‘١‘  -٧٩
 القطاعي، تراعي القوانني اليت تـنظم التعلـيم          وعلى املستوى  ‘٢‘؛  ومنائهمورفاههم   أمنهم

اجـة  رغـم احل  مصلحة الطفل الفضلى،    مبدأ  والصحة العامة واألسرة واجلنسية واملخالفات      
  .حتسينها إىل
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  حق األطفال املهق يف احلياة  -٩  
 ّمجعت الشرطة بصورة مؤقتة أسر األطفال املهق الذين يعيـشون يف منـاطق              ‘١‘  -٨٠

قـد مت  ‘ ٢‘ العنف مثل مقاطعة روييجي، كإجراء من أجل محايتـهم؛           تعرضوا فيها ألعمال  
  . بالسجن املؤبداجلالدينتفكيك شبكة اجملرمني وُحكم على 

  احترام رأي الطفل  -١٠  
يكـرس مبـدأ     ‘٢‘؛  ٢٠١٢يونيه  / أنشئ منتدى وطين لألطفال منذ حزيران      ‘١‘  -٨١

 القطاعيـة املعمـول هبـا يف        يف السياسات واخلطط  مراعاة رأي الطفل ويطّبق بشكل فعلي       
السياسة الوطنية لأليتام وغريهـم مـن األطفـال الـضعفاء           هو احلال يف    وهذا  . بوروندي
 أ أشكال عمل األطفـال    اخلاصة هبا وخطة العمل الوطنية ملكافحة أسو      الوطنية  العمل   وخطة
  .٢٠١٥-٢٠١٠للفترة 

  العقوبة البدنية  -١١  
ة األسر ومؤسـسات األطفـال واملؤسـسات        نظم بشكل منتظم محالت لتوعي     تُ ‘١‘  -٨٢

 على مستوى املـدارس، متنـع الالئحـة         ‘٢‘حظر العقوبة البدنية لألطفال؛     اإلصالحية مبسألة   
املـنقح  حيـرص قـانون العقوبـات        ‘٣‘السارية العقوبة البدنية للتالميذ والطـالب؛        املدرسية

  ).٥٣٧ إىل ٥٣٥ ومن ٥٢٥ إىل ٥١٢ ومن ٢٠٦ و٢٢١املواد ( على محاية الطفل ٢٠٠٩ لعام
 واملـوظفني   تثقيف وتدريب الـشعب   تعزيز حقوق اإلنسان عن طريق      : ٣املوضوع رقم   

املكلفني بإنفاذ القانون؛ ومواصلة بذل اجلهود، مبساعدة دولية، من أجـل نـشر ثقافـة      
 ونظام مستقل وفعال القواننياإلنسان يف اجملتمع، وإنشاء وإصالح مؤسسات إنفاذ    حقوق

  .الةونزيه للعد
اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية املعنية بتعزيـز حقـوق اإلنـسان            تبدي    -٨٣

وتنظم كل جهة من هذه اجلهات محالت لتوعية اجلمهور         . يسبق هلا مثيل  حيوية مل   ومحايتها  
بإعمـال  فئات اجتماعية مهنية معنية     وتضع برامج للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان لصاحل         

  .حقوق اإلنسان
الربملـانيني  توعيـة   لاً  غرفيت الربملان يف بوروندي أيام    ا  ، نظم مكتب  ٢٠١٠ومنذ عام     -٨٤

  .حقوق اإلنسانيف جمال وتدريبهم 
اإلصـالحية،  حقوق اإلنسان يف املؤسـسات      يف جمال   أنشطة تثقيفية أخرى    ُتنظم  و  -٨٥
نع اإلبـادة    يقدم مركز تعزيز حقوق اإلنسان وم      اً،وأخري. سيما لصاحل النساء احملتجزات    ال

وعلى املستوى احلكـومي،    . يف جمال حقوق اإلنسان   اً  اجلماعية ومراكز التنمية األسرية تدريب    
  .جيدةجتدر اإلشارة إىل حتقيق إجنازات 
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والتسوية جامعة بوروندي كرسي اليونسكو للتعليم من أجل السالم         يف  وقد أنشئ     -٨٦
يف جمال حقوق اإلنـسان     لك الثالث   السعلى مستوى   اً  ينظم تدريب الذي   للرتاعات،   ةالسلمي

  . للرتاعاتة السلميوالتسوية
من برامج تدريبية يف جمـال      القوانني  وتستفيد بعض فئات املوظفني املكلفني بإنفاذ         -٨٧

يف اجملـالني  حمـافظي املقاطعـات    ومستشارواجلماعات احمللية    مديرو ‘١‘: حقوق اإلنسان 
مسؤولو مراكز   ‘٤‘،  احملليةرؤساء الشرطة    ‘٣‘يون،  املنتخبون احملل  ‘٢‘،  االجتماعي والثقايف 

  .العسكريني واملعهد الوطين للشرطةللقادة املعهد العايل  ‘٥‘التنمية األسرية، 
اليت إىل بعض املبادرات اليت أخذهتا بعض اجلامعات اخلاصة         اً  وال بد من اإلشارة أيض      -٨٨

  .س قانون الرتاعات املسلحةيها دردويل حلقوق اإلنسان، مبا فدروس القانون البدأت تقدم 
. املتعلقة بتأهيلها املهين  تدريبية  الدورات  الوتستفيد قوات الدفاع واألمن بانتظام من         -٨٩

استفاد  :، كان الوضع كالتايل   ٢٠١٠ويف عام   . وتشمل هذه الدورات محاية حقوق اإلنسان     
 الوطنيـة    فرد من قـوات الـدفاع      ٢٣ ٠٠٠منهم     رجالً ٣٩ ٠٩٤موظفون فاق عددهم    

على مجيع املستويات   ختليق اجلنود    برنامج    من من الشرطة الوطنية لبوروندي   اً   فرد ١٦ ٠٩٤و
وقانون واالنضباط   والقانون الدويل اإلنساين، والقيادة،      ،قوق اإلنسان التعريف حب مشل  الذي  

مدونـة  يف متناولـه    اً  كل عسكري يف أغراضه الشخصية دائم     وميلك  . العسكريةالعقوبات  
ـ     . السلوك بالفرنسية والكريوندي  عد  قوا إعـداد مرجـع    اً  وفيما خيص الشرطة، جيري حالي

  ).الضباط والعمداء وأفراد الشرطة(للتدريب األويل واملستمر جلميع الفئات 
وقد وضعت املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، بالتعاون مع الـدوائر              -٩٠

: مبـا يلـي   اليت تـستهدفها    موعات  اجملج لتوعية وتدريب    احلكومية والشركاء اإلمنائيني، برام   
 حقـوق   ‘٤‘ حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،       ‘٣‘ حقوق الطفل،    ‘٢‘حقوق املرأة،    ‘١‘

األشخاص  ‘٧‘الضعفاء،   ‘٦‘حقوق األطفال اليتامى،     ‘٥‘األشخاص احملرومني من حريتهم،     
  . اإليدز، وغري ذلك/ةرياحملتاجني املتأثرين أو املصابني بفريوس نقص املناعة البش

إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس، مكلفة          : ٤املوضوع رقم   
  . بوالية قوية وإمتام إجراء تقدمي مشروع القانون الالزم إىل الربملان لكي يعتمده

 ٥ؤرخ  امل١/٠٤أُنشئت اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان مبوجب القانون رقم   -٩١
وأُسندت للجنة والية قوية ملدة أربع سنوات       . ملبادئ باريس اً   وفق ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

  :وميكن تلخيص والية اللجنة على النحو التايل. قابلة للتجديد مرة واحدة
  محاية حقوق اإلنسان والدفاع عنها؛ '١'
  تعزيز حقوق اإلنسان؛ '٢'
  . اإلنساناالضطالع بدور استشاري بشأن قضايا تتعلق حبقوق '٣'
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محاية املهق واملعاقبة على اجلرائم املرتكبة حبقهـم؛ وتعزيـز التـدابري            : ٥املوضوع رقم   
 حبالة املهق؛ ومنع اجلرائم اليت تستهدفهم وضـمان مـساعدة          لتوعية الرأي العام   املتخذة

  . مادية للضحايا
. بة حبق املهق  اعتمدت تدابري هتدف إىل املعاقبة على اجلرائم املرتك       سبق للحكومة أن      -٩٢

باإلسراع يف معاجلة امللفات املتعلقة باملهق وقررت أنه مبجرد أن ُتحال على اخلصوص  وأمرت  
وإىل جانب هذا اإلجـراء،     . القضية على القاضي، جيب إصدار احلكم يف غضون سبعة أيام         

هم عقوبات شديدة منها عقوبة السجن املؤبـد الـيت           هويت  مبجرد حتديد  اجملرمنيُتفرض على   
إىل تراجعت  ، عدد اجلرائم املرتكبة حبق املهق       ولُوحظ أن . اكم يف أغلب األحيان   حتكم هبا احمل  
  .ما نفذت احلكومة هذه التدابري بعد حد كبري

وتنظم احلكومة محالت للتوعية ليعلَم السكان أنه ينبغي أال يتعرض املهق ألي فعـل          -٩٣
السكان إىل التحلي مبوقف متفتح إزاء املهق       ، تدعو احلكومة    املناسبةذه  هبو. من أفعال التمييز  

  .لكي يتسىن هلم التمتع حبقوقهم املدنية بشكل كامل يف مجيع القطاعات
كما أودعت  . وهناك شرطة حملية من أجل محاية املهق منذ أن بدأت ظاهرة اغتياهلم             -٩٤

  .أسر املهق يف أماكن آمنة وقدمت هلم املساعدة الالزمة
مهـق  "معية الدفاع عن حقوق املهق اليت حتمـل اسـم           جل احلكومةرخصت  وقد    -٩٥
طريقة املطالبة حبقـوقهم    املنتسبني إليها   تعلم  واليت تساعد يف التوعية حبالة املهق و      " حدود بال

وحتصل اجلمعية كل سنة على الدعم من احلكومة لتلبية احتياجـات           . والدفاع عن قضيتهم  
  .املهق احليوية األساسية

لتوعيتهم بوجـه  آباء املهق، مثل غريهم من األقليات، ُيستهدف اهن، ويف الوقت الر   -٩٦
  .يف التعليماحلق ال سيما وحبقوقهم االقتصادية واالجتماعية، خاص حبق أبنائهم يف التمتع 

 لإلقامة العـد  آليات للعدالة االنتقالية باعتبارها عنصراً أساسياً       إنشاء  : ٦املوضوع رقم   
جـرائم  فالت من العقاب واملعاقبة على أخطر       قضاء على اإل  واستعادة سيادة القانون وال   

  . القانون الدويل وإجراء مشاورات وطنية بشأن هذا املوضوع
ق العدالـة   ياألليم وحتق املاضي  حقيقة  ملعرفة  آليات العدالة االنتقالية    إنشاء  فيما خيص     -٩٧

ولفـسح  ميزهتا  اليت   حلقوق اإلنسان اجلسيمة  ضحايا األزمات املتكررة واالنتهاكات     جلميع  
منها على التقيد مبـضمون اتفـاق   اً ، حرصبورونديللمصاحلة الوطنية، أنشأت    اً  اجملال أخري 

مـن  ) واجملتمع املدين  احلكومة واألمم املتحدة  (ثالثية  توجيهية   جلنة   ‘١‘: ٢٠٠٠أروشا لعام   
 .١٠/٠٨/٢٠٠٧ املـؤرخ    ١٠٠/٢٣٤م رقم   أجل تنظيم املشاورات الوطنية مبوجب املرسو     

لتحـضري إنـشاء     جلنة تقنية    ‘٢‘؛  ٢٠١٠ديسمرب  /وقُدم التقرير املتعلق هبا يف كانون األول      
 .٢٠١١يونيه  / حزيران ١٣ املؤرخ   ١٠٠/١٥٢احلقيقة واملصاحلة مبوجب املرسوم رقم       جلنة
احلكومة إنشاء جلنـة    عتزم   وت ‘٣‘؛  ٢٠١١أكتوبر  /التقرير املتعلق هبا يف تشرين األول      وقُدم

  .٢٠١٢ملصاحلة قبل هناية عام احلقيقة وا



A/HRC/WG.6/15/BDI/1 

GE.12-18208 20 

بذل كل جهد لضمان حقـوق األحـزاب الـسياسية يف انتخابـات             : ٧املوضوع رقم   
  .٢٠١٠ عام
، استطاعت احلكومة مع مجيع األحزاب السياسية أن        ٢٠١٠فيما خيص انتخابات عام       -٩٨

: لقـانوين  فيما خيص اإلطار ا    ‘١‘: تضع آليات إلجراء انتخابات حرة ونزيهة على النحو التايل        
مـنقح،  جمتمعـي   ، وقـانون    ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٨يف  صدر  مُنقح  انتخايب  قانون  اعُتمد  
 فيمـا خيـص     ‘٢‘ لألحزاب السياسية خالل فترة االنتخابات؛       ةالسلوك اجليد لقواعد   ومدونة

 اجلهات الفاعلة السياسية واجملتمع املدين على إنشاء جلنة انتخابيـة           توافق: اإلطار املؤسسي 
ُوضع سجل انتخايب أُعـدت بنـاء عليـه         : فيما خيص التدابري العملية    ‘٣‘ مستقلة؛   وطنية

  .الناخبني بطاقات
ومكافحة الفقر وفريوس نقـص     . مواصلة مكافحة الفقر والفقر املدقع    : ٨املوضوع رقم   
امليزانية زيادة اعتمادات   وريا يف مجيع الربامج الوطنية،      اإليدز والسل واملال  /ةاملناعة البشري 

 يف املائـة مـن    ١٥هدف  من أجل حتقيق    ملخصصة لقطاع الصحة العامة بشكل تدرجيي       ا
  .امليزانية الوطنية الذي حدده رؤساء الدول واحلكومات يف االحتاد األفريقي

شرعت بوروندي يف رسم وتنفيذ سياسات للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية            -٩٩
للسكان، وترمي باألخص إىل مكافحة الفقـر والفقـر   ترمي إىل رفع املستوى املعيشي العام       

 ذه الوسائل وه. من أجل هذا الغرض   وقد حددت واعُتمدت ثالث وسائل للتخطيط       . املدقع
اإلطـار االسـتراتيجي للنمـو       ‘٣‘األهداف اإلمنائية لأللفية،     ‘٢‘،  ٢٠٢٥ رؤية عام    ‘١‘

 األول والثـاين للنمـو      انتيجي االسترا اناإلطار(ومكافحة الفقر الذي ُوضعت صيغته الثانية       
  ).ومكافحة الفقر

واسُتكملت هذه الوسائل بالسياسات القطاعية لإلدارات الوزارية وخبطط العمـل            -١٠٠
  .ةسنويعلى مراحل الوطنية اليت ُتنفّذ 

نقـص املناعـة    متالزمة  وزارة الصحة العامة ومكافحة     حظيت  عن ذلك،     وفضالً  -١٠١
  .٢٠١٢يف ميزانيتيهما لعام ملموسة يادة بزة املواشي ووزارة الزراعة وتربياملكتسب 

اإليـدز والـسل    /ةوفيما خيص تنفيذ سياسات مكافحة فريوس نقص املناعة البشري          -١٠٢
يـسفر  اإلطار االستراتيجي األول للنمو ومكافحة الفقر تنفيذ  واملالريا، جتدر اإلشارة إىل أن      

رز تقدم كبري فيمـا خيـص إمكانيـة    وقد أُح. نتائج جيدة يف قطاع الصحةعن بشكل عام  
 بناء هياكل أساسية جديـدة  ‘١‘احلصول على اخلدمات الصحية وفيما خيص جودهتا بفضل        

توفري بعض األدويـة     ‘٤‘ال مركزية اخلدمات،    حتقيق   ‘٣‘تدريب املوظفني،    ‘٢‘وجتهيزها،  
ة الطبية للنـساء أثنـاء      تقدمي الرعاي  ‘٥‘،  ةباجملان ملعاجلة املالريا وفريوس نقص املناعة البشري      

  .لألطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنواتتقدمي الرعاية الطبية  ‘٦‘ ،احلمل والوضع



A/HRC/WG.6/15/BDI/1 

21 GE.12-18208 

  .اختاذ تدابري مناسبة ملواءمة ظروف االحتجاز مع املعايري الدولية: ٩املوضوع رقم 
لتحسني ظروف االحتجاز، اعتمدت احلكومة تدابري ملموسة ترمـي إىل مواءمـة              -١٠٣
للنمـو  الثـاين   يستهدف اإلطار االسـتراتيجي     ‘ ١‘ االحتجاز مع املعايري الدولية؛      ظروف

حتسني ظروف االحتجاز من خالل إصالح اهلياكـل األساسـية القدميـة            "ومكافحة الفقر   
اعتماد تدابري ترمي إىل حل مشاكل األمن واحلماية والغذاء          ‘٢‘ اً،للسجون وتوسيعها تدرجيي  
تدريب مـستمر   وتقدمي تعليم قانوين     ‘٣‘ ،اليت يواجهها السجناء  والنظافة الصحية والصحة    

التحضري إلعادة إدماجهم، مع التركيز على هنج فعال         ‘٤‘ ،العمل لشغل وقت السجناء   على  
  ".يراعي قضايا اجلنسني واألجيال

. ٢٠١٥-٢٠١١السياسة القطاعية لوزارة العدل للفتـرة       اً  واعتمدت احلكومة أيض    -١٠٤
حمور ويف إطار   . للنمو ومكافحة الفقر  الثاين  السياسة أهداف اإلطار االستراتيجي     هذه  فعِّل  وت

يقوم حتـسني ظـروف     س،  "ةإنسانيبصبغة  العدالة اجلنائية   " يسمى   حماورها االستراتيجية من  
 جيب أن حتترم ظروف االحتجاز حقوق اإلنسان        ‘١‘: االحتجاز على املؤشرات الثالثة التالية    

 نيمسؤولويكونون سيمكَّن السجناء من فهم حقوقهم وواجباهتم     ‘٢‘لدولية،  واملعايري الدنيا ا  
  .أو جتهيزها/جتديدها وأو /اإلصالحية وجيب بناء املؤسسات  ‘٣‘عن تدبري أمورهم، 

ـ م  زيادة فرص حتقيق سال   : ١٠املوضوع رقم    ضـمان أن تواصـل احلكومـة       : املش
 ٧التفاق املـؤرخ    املربم عقب ا  لنار  وقف إطالق ا  اتفاق  املسلحة املوقعة على    اجلماعات  و

جهودها مـن   وأن تواصل   ، جهودها من أجل إنفاذ هذا االتفاق؛        ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
قوات التحرير الوطنية، دون تـأخري، يف قـوات         /أجل إدماج حزب حترير شعب اهلوتو     

الدفاع واألمن وكذلك يف خمتلف قطاعـات الـسلطة التنفيذيـة واإلدارة والـسلك              
نزع سالح األطفال املشاركني املسامهة يف  وبذل مزيد من اجلهود الرامية إىل       . الدبلوماسي

  ).١٨ و١٧التوصيتان (يف الرتاعات املسلحة وتسرحيهم وإعادة إدماجهم 

  زيادة فرص السالم    
 على اتفاق لوقف إطالق النار      ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٧وقعت حكومة بوروندي يف       -١٠٥

  .قوات التحرير الوطنية/ندي، وهي حزب حترير شعب اهلوتومع آخر حركة متمردة يف بورو
ـ احلكومة واحلركة املتمردة من أجل حتقيق سـالم          ويف إطار جهود    -١٠٦ امل يف البلـد،    ش

بدعم من املنطقة واجملتمع الدويل، إىل ترتيبات سياسـية          ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول توصلتا يف   
 :يلي ومشلت هذه الترتيبات ما   . إىل عملية السالم  مسحت للحركة املتمردة باالنضمام بشكل دائم       

، كحـزب سياسـي حيمـل       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢١ اعتماد احلركة املتمردة سابقاً، يف       ‘١‘
 مقاتل سـابق يف قـوات الـدفاع واألمـن     ٣ ٥٠٠ إدماج  ‘٢‘قوات التحرير الوطنية،     اسم

اإلفـراج   ‘٣‘ أشخاص،   ٦ ٥٠٤البوروندية، يف حني مت تسريح املقاتلني املتبقني البالغ عددهم          
              سجيناً،  ٢٤٧ سراح ، أُطلق ٢٠٠٩يناير  /ففي بداية كانون الثاين   : عن مجيع السجناء السياسيني   
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 سجناء سياسيني وسجناء حرب مـن حركـة التمـرد           ٢٠٣مايو أُطلق سراح    / أيار ١٣ويف  
منـهم  يف مناصب مـسؤولية     من قوات التحرير الوطنية     موظفاً إدارياً    ٣٣تعيني  ‘ ٤‘السابقة،  

وأُوكلـت إىل   . لدى رئيس اجلمهورية  ومستشارون   على مستوى املقاطعات     سفريان وحمافظان 
رئيس قوات التحرير الوطنية نفسه اإلدارة العامة للمعهـد الـوطين للـضمان االجتمـاعي،               

فريقي لفريق  إنشاء آلية مشتركة للتحقق واملتابعة بشأن وقف إطالق النار وإنشاء االحتاد األ            ‘٥‘
  .السياسيةقيادة خاص مكلف بتوفري احلماية لزعماء قوات التحرير الوطنية وال

. وبعد تطبيق هذه الترتيبات، حل السالم من جديد يف إقلـيم بورونـدي بكاملـه      -١٠٧
، عاشت بوروندي فترة سالم     ٢٠١٠عام  يف   حىت االقتراع األول     ٢٠٠٨وبالتايل، فمنذ عام    

  .٢٠١٠عام يف ى العملية االنتخابية التركيز علمكنتها من 

  إعادة إدماج املقاتلني املسرَّحني    
 إعادة إدمـاج   عمليةعندما انضمت قوات التحرير الوطنية إىل عملية السالم، بدأت        -١٠٨

  .والقوات احلكومية السابقةاً املقاتلني املسرَّحني من احلركات املتمردة سابق
 من شـركاء بورونـدي      اًكبريتلقى دعماً   مي  تنفيذ مشروع حكو  كان يف طور ال   و  -١٠٩

  . وحقق نتائج مرضيةاإلمنائيني
دعم إعـادة   "، وضع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واحلكومة مشروع         ٢٠٠٨ومنذ عام     -١١٠

لصاحل املقاتلني السابقني يف صفوف قـوات التحريـر         " إدماج املقاتلني السابقني بشكل مستدام    
مل ويف الواقـع،    . ، وبوجومبورا، وبـوروري   يتوكيات بوبانزا، وسيب  الوطنية، ال سيما يف مقاطع    

 إبقاء هذه املقاطعات يف املرحلتني الثالثة والرابعة، ألسباب أمنية، بتنفيذ مـشاريع إعـادة               يسمح
  .االقتصاد لصاحل املواطنني املنكوبني يف هذه املقاطعات والسكان بشكل عاموإنعاش اإلعمار 
نزع سالح   ت بني احلكومة وقوات التحرير الوطنية بنجاح عملية        الترتيبا لن تسمح و  -١١١

بتـسريع عـودة وإعـادة      اً  ، بل أيض   فحسب املقاتلني السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم    
من األشخاص املتأثرين باألزمات يف مناطق ما زالت حىت اآلن معزولة           اً  عدد كبري جد   إدماج

  .بسبب الرتاع
ملشروع املذكور أعاله هو املسامهة يف استعادة األمن مـن          اهلدف العام من ا   كان  و  -١١٢

اجملتمعات داخل اً  واقتصادياً  خالل إعادة إدماج املقاتلني السابقني واملقاتلني املسرحني اجتماعي       
  .التنمية املستدامة للبلدانطالق السالم وتوطيد األمن واحمللية اليت استقبلتهم الستتباب 

  السكانمن سالح النزع     
تنتـشر  ما زالت   و. اسية املتتالية اليت عاشها البلد    ألزمات السي تسلح السكان عقب ا     -١١٣

حاالت العديد من   عن طريق   تساهم يف ارتكاب اجلرائم     وبعض األسلحة بطريقة غري قانونية      
  . حقوق اإلنسانوانتهاكاللصوصية 
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املـدنيني  جلنة معنية برتع سالح الـسكان  اً ، أنشأت احلكومة أيض   ٢٠٠٨ويف عام     -١١٤
 تتمثل مهمتها يف مساعدة وزارة األمن       ألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة   ومكافحة انتشار ا  

متابعة االلتزامات اليت تعهدت هبا بوروندي يف       والعام على رسم سياسة وطنية لرتع السالح        
عن محالت نزع السالح اليت ُنظمت      أسفرت  وقد  . األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة    جمال

  .تائج جيدةن
بوروندي خطة العمل   أقرت  ومن أجل وضع حد لتداول األسلحة الصغرية يف البلد،            -١١٥

ونـزع  وإدارهتـا    من أجل مراقبة األسلحة      ٢٠١٤-٢٠٠٩للفترة  الوطنية رباعية السنوات    
  .سالح السكان املدنيني

  حتديد أفضل املمارسات، والصعوبات والعوائق  -رابعاً  

  أفضل املمارسات  -ألف  
واصلت بوروندي مرحلتها الثانية مـن      : التخطيط االستراتيجي القائم على النتائج      -١١٦

اإلطـار  " وثيقـة توجيهيـة بعنـوان        ٢٠٠٩االختيارات االستراتيجية ووضعت منذ عام      
  ".للنمو ومكافحة الفقرالثاين االستراتيجي 

سـعة  مثرة مـشاورة وطنيـة وا    كان  مشروع جمتمعي جديد،     بوروندي   ويوجد يف   -١١٧
  .شاركت فيه مجيع اجلهات الفاعلة السياسية واالقتصادية واالجتماعيةو

 إىل قلب االجتاهات السلبية يف النـاتج احمللـي          ٢٠٢٥وترمي رؤية بوروندي لعام       -١١٨
وحتدد الرؤيـة   . ١٩٩٣عام  يف  اعية والسياسية   اإلمجايل للفرد الواحد اليت تلت األزمة االجتم      

 النمـو الـدميغرايف ورفـع    ‘٢‘يم التعليم وختفيض نسب األمية،  تعم‘١‘: أهدافها فيما يلي  
  .معدالت النمو االقتصادي

 اإلطـار   ‘١‘لوسائل التخطيط األخرى ومنـها      اً  مرجعياً  وتشكل هذه الرؤية إطار     -١١٩
خطـط اجملتمعـات    ‘ ٣‘األهداف اإلمنائية لأللفية،     ‘٢‘االستراتيجي للنمو ومكافحة الفقر،     

  .تمعيةللتنمية اجملاحمللية 
 احلكم الرشيد وتعزيز قـدرات الدولـة،        ‘١‘: رؤية على مثاين ركائز هي    الوتقوم    -١٢٠

التكامـل اإلقليمـي،     ‘٤‘ومكافحة الفقر،   االقتصادي  النمو   ‘٣‘رأس املال البشري،     ‘٢‘
إدارة األراضي والتوسع احلـضري،      ‘٧‘التماسك االجتماعي،    ‘٦‘العامل الدميغرايف،    ‘٥‘
  .شراكاتإقامة ال ‘٨‘

لفريق التنسيق مع الشركاء استراتيجية وطنيـة للحكـم         السياسي  املنتدى  أقر  وقد    -١٢١
  .٢٠١١مايو /الرشيد ومكافحة الفساد يف أيار
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 احلكم السياسي والدميقراطي،    ‘١‘: وتركز هذه االستراتيجية على حماور رئيسية هي        -١٢٢
  .اإلدارة االقتصادية ‘٣‘حسن التدبري اإلداري،  ‘٢‘

ُعقد مؤمتر عام للمجتمع املدين     : بدء حوار بناء بني حكومة بوروندي واجملتمع املدين         -١٢٣
 منظمـة ومجعيـة     ١٥٤البوروندي يهدف باألساس إىل متكني اجلهات الفاعلة اليت متثـل           

إعـالم،  ط  مجعيات غري هادفة إىل الربح، ونقابات، وطوائف دينية، ووسائ        (للمجتمع املدين   
آرائهم بـشأن   والتماس  عامل اجملتمع املدين البوروندي على حنو أفضل        من فهم م  ) ومؤسسات

  .مجيع القضايا املتعلقة باملصلحة الوطنية
فتحـت بورونـدي يف     : ضحايا العنف القائم على نوع اجلـنس      لمساعدة شاملة     -١٢٤

العنف القائم على نـوع     لتوفري الرعاية التامة لضحايا       متكامالًاً   مركز ٢٠١٢يونيه  /حزيران
  ".هومورا" يسمى مركز اجلنس
الوعي حبماية حقوق فئات معينة، ووضع صك قانوين كامل يضم مجيع األحكـام               -١٢٥

 عملية إعداد قانون حلمايـة      ٢٠١١بدأت حكومة بوروندي يف عام      : املتعلقة حبقوق الطفل  
  .وما زالت يف طور االعتمادسياسة وطنية حلماية الطفل ُوضعت ومبوازاة ذلك، . الطفل
مرسـوم رئاسـي    قـضى   : حتسني ظروف االحتجاز والتخفيف من اكتظاظ السجون        -١٢٦
عن السجناء احملكوم عليهم بالسجن ملدة مخس سـنوات         بالعفو  ،  ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٤ مؤرخ

تجـزون  احمل ‘٢‘رضعات،  املوامل أو   احلنساء  ال ‘١‘: أقل الذين يستوفون أحد الشروط التالية      أو
أكثـر    عاماً أو  ٦٠ بلغواالذين  تجزون  احمل ‘٣‘مرحلة متقدمة،   بلغ  يعانون من مرض عضال     الذين  

وخفـف   ‘٥ ‘، عامـاً  ١٨تقل أعمارهم عـن     الذين  قصر  ال ‘٤ ‘،من العمر يوم إصدار املرسوم    
ومجيع العقوبات األخرى إىل     ‘٦‘ عاماً   ٢٠املرسوم نفسه عقوبات السجن املؤبد إىل السجن ملدة         

  . املرسوم ة باستثناء األشخاص املدانني باجلرائم املذكورة يفنصف املدة اليت حكمت هبا احملكم
 إىل اإلفـراج    ٢٠١١أكتوبر  /يف تشرين األول  أُجريت  التفتيش اليت   عمليات  وأدت    -١٢٧
اقُترِح  سجناء   ٩٠٣من جمموع   ) بوجومبورايف  (املركزي  مبيمبا  سجن  اً يف    حمتجز ٣٢٨ عن

  .من هذا اإلجراءأن يستفيدوا 
السجن اليت ال تتجـاوز سـنتني،       أعمال الصاحل العام حمل عقوبات      اً  مؤخرحلت  و  -١٢٨

 واملتعلق بتعديل بعض املواد من      ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٨ املؤرخ   ١/٢٠مبوجب القانون رقم    
  . واملتعلق مبراجعة قانون العقوبات٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٢ املؤرخ ١/٠٥القانون 
 ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢٥ املؤرخ   ١٠٠/١٨٣املرسوم رقم   أدى  عن هذا،     وفضالً  -١٢٩

شكلة االكتظاظ يف السجون، واالحتجاز غري مل حل جزئيإىل واملتعلق بإجراء العفو الرئاسي،  
  . والظروف السيئة اليت يعيش فيها السجناء،القانوين
أنشأ مكتب املـدعي العـام      :  حقوق اإلنسان   يف ادعاءات انتهاك   حتقيقات قضائية   -١٣٠

فة بالتحقيق يف حاالت اإلعدام خارج القضاء، ونشر تقرير يف شـهر            للجمهورية جلنة مكل  
  .أغسطس املاضي/آب
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، ترمـي   إلنشاء القـرى   سياسة   ٢٠٠٨تبلورت يف عام    : تعزيز حياة اجملتمع احمللي     -١٣١
  .حديثةقرى إىل جتميع السكان الريفيني يف أساساً 
، وحتسني ظروف املواطنني    وهتدف هذه السياسة إىل حترير األراضي الصاحلة للزراعة         -١٣٢
ضعيف، وضمان االستفادة على حنو أفضل من اهلياكل األساسية احليوية مثل           الدخل  الذوي  

السكن والصحة والتعليم واملياه الصاحلة للـشرب والكهربـاء وتكنولوجيـا املعلومـات             
  .  وحتسني السكن يف األرياف،واالتصاالت، ومحاية البيئة

  التحديات والعوائق  -باء  
على الرغم من اجلهود العديـدة      : ميكن عرض التحديات والعوائق على النحو التايل        -١٣٣

يظل التحدي  اليت تبذهلا احلكومة من أجل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمواطنني،           
األراضـي  يتسبب يف ندرة    الذي  الشديد  بوروندي هو النمو الدميغرايف     الرئيسي الذي يواجه    

  .وانعدام األمن الغذائياملتعلقة باألراضي، رتاعات العة، والصاحلة للزرا
دون احلصول بسهولة على املعلومات     املتدين  إلملام بالقراءة والكتابة    امستوى  وحيول    -١٣٤

  .أو التدريب/و
  . خمتلف املستويات التعليمية ويفيف السياسات" حقوق اإلنسان"إدماج هنج جيب و  -١٣٥
  . ضعيفاًاج يف اجملموعات اإلقليمية مثل مجاعة شرق أفريقيامستوى االندموما زال   -١٣٦
  .املساعدة اليت تقدمها اجلهات املاحنة لدعم برامج التنمية يف البلدومثة اخنفاض يف   -١٣٧

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية  -خامساً  
ـ    الثاين  التنفيذ الكامل لإلطار االستراتيجي      • للمحـاور   اًللنمو ومكافحة الفقر وفق

 تعزيز سيادة القانون، وترسـيخ احلكـم        ‘١‘:  على اخلصوص  االستراتيجية التالية 
تغيري اقتصاد بوروندي لـضمان منـو        ‘٢‘ وتعزيز املساواة بني اجلنسني،      ،الرشيد
احلصول علـى اخلـدمات     زيادة معدل    ‘٣‘،  من شأنه إتاحة فرص العمل    مطرد  

  .ية االجتماعيةاألساسية وحتسني جودهتا وتعزيز أسس احلما
  .تشجيع احلكم الدميقراطي •
  .احلد من الفقر •
  .منع األزمات والتعايف منها •
  .محاية البيئة والتنمية املستدامة •
  .تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة •
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  التطلعات يف جمال تعزيز القدرات واملساعدة التقنية  -سادساً  
اجة إىل قدرات من أجل اكتـساب       حب بوروندي مرحلة ما بعد األزمة وهي        تعيش  -١٣٨

.  املـستدامة  هـا وتنميتها واحلفاظ عليها لتحقيـق تنمي     جمتمعية  مهارات فردية ومؤسسية و   
للنمو ومكافحة الفقـر؛    الثاين   تنفيذ اإلطار االستراتيجي     ‘١‘: هذه التطلعات مبا يلي    وتتعلق

رساء سيادة القـانون؛    إ ‘٣‘ترسيخ السلم وتعزيز الثقافة القائمة على حقوق اإلنسان؛          ‘٢‘
إعداد التقـارير   (احترام االلتزامات التعاهدية     ‘٥‘إنشاء وتعزيز آليات العدالة االنتقالية؛       ‘٤‘

  ).األولية والدورية

        


