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مقدمة
 -١االستتتعراا التتدوري ال تتام بليتتة م عتتة لألمتتم املتحتتدة اءتتن التتدو األع تتا األمتتم
املتحتتدة متتن استتتعراا قالتتة ققتتو ا نستتان مجيتتا التتدو األع تتا هتتذه املن متتة .تتدأت
اجلولتة األو عتا  ٢٠٠٨وتلتهتا وولتة ينيتة  .٢٠١3وقتد اتاركت مجيتا التدو األع تتا
األمم املتحدة ،مبا ذلك وروندي ،هذه العملية عتن رريتع عترا اةالتة الراهنتة تا
ققو ا نسان .وهذا التقرير هو الثالث.
 -٢وهو نتيجة حبث اا من وانب أع ا اللجنة الدائمة املءلفة صياغة التقارير األولية
والدورية املعينني مبووب القرار الوزاري للوزير املءلف حبقتو ا نستان رقتم  ١٧٧/٢٢٥املترر 3
اباط/فّباير .٢٠١٦
 -3وه تتو أي تتا دليت ت عل تتد اس تتتعداد اةءوم تتة لتنفي تتذ االلتوام تتات الت ت تعه تتدت تتا ،وفق تتا
للتوصيات املنبثقة عن اجلولة الثانية من االستعراا الدوري ال ام .

أوال -معلومات عامة
ألف -معلومات ع بوروندي
 -٤تق تتا ورون تتدي ا تتر أفريقي تتا ،وتبلت ت مس تتاقتها  ٢٧ ٨3٤كيل تتوم ا مر ع تتا ومس تتاقة
أراضيها اليا سة  ٢٥ ٩٥٠كيلوم ا مر عا .وهو لد غري ساقلي لءنه يتاور حبترية تنجانيقتا لالت
تبل مساقتها  3٢ ٦٠٠كيلتوم مر تا ،منهتا  ٢ ٦3٤كيلتوم ا مر عتا م عتا لبورونتدي اوتور
الغتر متن التوادي املتصتدك الءبتتري .ووتد ورونتدي روانتدا زتتاال ،وتنوانيتا ونتوه واترقا ،ومجهوريتتة
الءونغو الدميقرارية غره.
 -٥وك تتف التعتتداد العتتا األختتري للستتءان واملستتاكن التتذي أوتتري عتتا  ٢٠٠٨أن عتتدد
و ٤٩املائتتة متتن
ستتءان ورونتتدي يبلت  ٨ ٠٥3 ٥٧٤نستتمة ،متتنهم  ٥١املائتتة متتن ا
الذكور .ويبل معد النمو السءاين  ٢,٤املائة ستنوً ،ويصت متوستج قجتم األستر ٤,٧
أاخاص لء أسرة ،ويطغد عدد صغار السن دة علد اهليء العمري لستءان ورونتدي ،ذ
تتجتتاوز نستتبة ال تتباف واألرفتتا  ٦٠املائتتة .أمتتا الءثافتتة الستتءانية فتستتاوي  3١٠نستتمة
الءيلوم املر ا.
 -٦واس تتتنادا توقع تتات معه تتد ا قص تتا ات والدراس تتات االقتص تتادية ورون تتدي ،و
نتائج التعداد امل ار ليه أعاله ،يقتدر عتدد ستءان ورونتدي قاليتا ف  ١٠ ١١٤ ٥٠٥نستمة،
وتبل الءثافة السءانية  3٧٩نسمة الءيلوم املر ال. ١
ٍ
متءافئ علد الت اف التور  ،تا ي تء اختتالال التتوازن
 -٧ويتوزك السءان ء غري
ني املقارعات ،ذ ت اوح الءثافة السءانية تني  ١١٦,٥و ٤٧٤,٧نستمة الءيلتوم املر تا
ك من مقارع كانءوزو وكاًنوا .ووفقا للمصدر نفسته ،ال تويتد نستبة الستءان التذي يعي تون
املنارع اة رية عتن  ١٠املائتة .وتستترثر مدينتة ووومبتورا ،عاصتمة ورونتدي ،دكتّب عتدد
من السءان.
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 -٨ووفقتتا لالست اتيجية الورنيتتة لعتتا  ،٢٠١3يعتمتتد اقتصتتاد ورونتتدي صتورة مبااتترة علتتد
القطتتاك الوراعتتي التتذي ال ي توا نتاوتته منخف تتا وتتدا ل ٢املائتتة هملقارنتتة متتا النمتتو الستتءاين
ل ٢,٤املائتتة  .ومتتن التحتتدًت الرئيستتية الت يواوههتتا القطتتاك الوراعتتي هتتو ضتترورة لتتو النمتتو
االقتصادي نسبة  ٩املائة من أو تلبية االقتياوات الغذائية للسءان.
 -٩ومن ووهة ن تر االقتصتاد الءلتي ،يبتني تقريتر اقتصتاد ورونتدي لعتا  ٢٠١٠أن الوراعتة
تسهم نسبة  ٤3املائتة متن النتاتج اولتي ا مجتاه ويستهم القطتاك الثتانوي نستبة  ١٦املائتة
وقطاك اخلدمات نسبة  3٥املائة وال رائب والرسو نسبة  ٦املائة.
 -١٠ويت ت تترلف التن ت تتيم ا داري لبورون ت تتدي م ت تتن ثالث ت تتة مس ت تتتوًت املقارع ت تتات ،والبل ت تتدًت،
واملن تتارع والتال /األقي تتا  .واللغ تتة الورني تتة ه تتي اللغ تتة الءريوندي تتة .واللغ تتات الرهي تتة ه تتي اللغ تتة
الءريوندية واللغات األخرى ال حيددها القانونل . ٢والعملة الورنية هي الفرنك البوروندي.
 -١١ويءف ت الدستتتور مبتتدأ الفص ت تتني الستتلطات .فالستتلطة التنفيذيتتة والستتلطة الت تريعية
والسلطة الق ائية مستقلة عن ع ها البعض.
وروندي هالق اك العتا واملتءتافئ والستري واةتر وال تفا .
 -١٢ويتسم الن ا االنتخا
وقتتد يءتتون االق ت اك مباا ترا أو غتتري مبااتتر ،وفتتع ال تتروط ال ت حيتتددها القتتانون .وايتتوت العمليتتة
االنتخا ية عا  ٢٠١٥تن يم انتخاهت البلدًت والتال وانتخاهت اجلمعية الورنية و لتس
ال يو واالنتخاهت الرائسية .و عد هذه االنتخاهت ،لغت نسبة اثي املرأة  3٦,٤املائتة
اجلمعية الورنية و ٤١,٨املائة لس ال يو و 3٢,٧املائة من مديري تالس البلتدًت
و ١٧,١٠املائة علد صعيد الس التال .

ابء -املنهجية
 -١3صي حمتوى تقرير اجلولة الثالثة من االستتعراا التدوري ال تام متن قبت أع تا اللجنتة
الدائمة املءلفة صياغة التقارير األولية والدورية.
 -١٤وق ت تتد و ت تترى ع ت تتداد ه ت تتذا التقري ت تتر هتب ت تتاك املراق ت ت املتعاقب ت تتة التالي ت تتة البح ت تتث ال ت تتويئقي،
تتا قق تتو ا نستتان ،ومعاجل تتة
وامل تتاورات متتا اجله تتات اةءوميتتة وغ تتري اةءوميتتة العامل تتة
البيا ت اجملمعة ،وتن يم اوتماعات العتماد التقرير اهيدً ،مث اعتماده علد املستوى الور .
 -١٥وجتدر ا اارة أن اللجنة الورنية املستتقلة املعنيتة حبقتو ا نستان واجملتمتا املتدين قتد
أُاركا هذا العم وقدما مسامهاهتما.

جيم -اإلطار القانوين واملؤسسي
 -١اإلطار القانوين
اجمل تتا الت تريعي ،ص تتدرت ع تتد ع تتا  ٢٠١3العدي تتد م تتن الق توانني الرامي تتة تعوي تتو
-١٦
ققتتو ا نستتان و.ايتهتتا .وت تتم ه تتذه الق توانني هألخ ت ‘ ‘١القتتانون رقتتم  ١٠/١امل تترر 3
نيسان/أ ري  ٢٠١3رن مراوعة قانون ا ورا ات اجلنائيتة ‘٢‘ ،القتانون رقتم  ٢٨/١املترر ٥
كانون األو /ديسمّب  ٢٠١3رن تن يم االوتماعات العامتة وامل تاهرات العامتة ‘3‘ ،القتانون
GE.17-19915

3

A/HRC/WG.6/29/BDI/1

رقم  ١٨/١املرر  ١٥أًر/مايو  ٢٠١٤رن ن ا جلنة اةقيقة واملصتاةة وواليتهتا وت تءيلها
وتن يمهتتا وستتري أعماهلتتا ‘٤’ ،القتتانون رقتتم  ٥٦/١املتترر  ٤قويران/يونيتته  ٢٠١٤تترن قتتانون
االنتختتاهت ‘٥‘ ،القتتانون رقتتم  ٢٦/١املتترر  ١٥أيلو /ستتبتمّب  ٢٠١٤تترن ن تتا اوءمتتة
اخلاصة املعنية هألراضي وغريها من املمتلءتات وتن يمهتا وت تءيلها وستري أعماهلتا واختصاصتها،
‘ ‘٦القتتانون رقتتم  ٢٢/١املتترر  ٢٥اوز/يوليتته  ٢٠١٤تترن تن تتيم دعتتاوى املستتا لة واملطالبتتة
هلتع تتويض م تتن وان تتب الدولت تتة والبل تتدًت ض تتد وكالئهت تتا ومو فيه تتا ‘٧‘ ،الق تتانون رقت تتم ٢٨/١
املتترر  ٢٩ت ترين األو /أكتتتو ر  ٢٠١٤تترن منتتا االجتتتار هألاتتخاص واملعاقبتتة عليتته و.ايتتة
ضت تتحاًه ‘٨‘ ،القت تتانون رقت تتم  33/١امل ت تترر  ٢٨ت ت ترين الثت تتاين/نوفمّب  ٢٠١٤ت تترن مراوع ت تتة
الق ت تتانون رق ت تتم  ١٢/١امل ت تترر  ٢٠نيس ت تتان/أ ري  ٢٠١٠ت تترن تن ت تتيم دارة البل ت تتدًت لكي ت تتان
البل تتدًت  ‘٩‘ ،الق تتانون رق تتم  3٥/١امل تترر  3١ك تتانون األو /ديس تتمّب  ٢٠١٤تترن ا ر تتار
التن يمتتي للطوائتتف الدينيتتة ‘١٠‘ ،القتتانون رقتتم  ١٥/١املتترر  ٩أًر/متتايو  ٢٠١٥تترن تن تتيم
الصتحافة ورونتدي ‘١١‘ ،القتانون رقتتم  ٠٤/١املترر  ٢٧قويران/يونيته  ٢٠١٦ترن .ايتتة
ال ت تتحاً وال ت تتهود وغ ت تتريهم م ت تتن األا ت تتخاص املعرض ت تتني للخط ت تتر ‘١٢‘ ،الق ت تتانون رق ت تتم ١3/١
املرر  ٢٢أيلو /سبتمّب  ٢٠١٦رن منا العنف القائم علتد نتوك اجلتنس واملعاقبتة عليته و.ايتة
ض ت تتحاًه ‘١3‘ ،الق ت تتانون رق ت تتم  ٠٢/١امل ت تترر  ٢٧ك ت تتانون الثاين/ين ت تتاير  ٢٠١٧ت تترن ا ر ت تتار
التن يمي للجمعيات غري الرحبية.
 -٢اإلطار املؤسسي
 -١٧يووتتد لتتدى ورونتتدي هلفعت مرسستتات ةمايتتة ققتتو ا نستتان وتعويوهتتا ،مبتتا ذلتتك
اللجنتتة الورنيتتة املستتتقلة املعنيتتة حبقتتو ا نستتان ،واجمللتتس التتور لالتصتتاالت ،ومرسستتة أمتتني
امل تتاو ،واللجن تتة الورني تتة لألراض تتي وغريه تتا م تتن املمتلء تتات ،واو تتاكم واهلي تتات الق تتائية ،ولت توا
مءافحة الفساد ،وحمءمة مءافحة الفساد ،واملفت ية العامة للدولة.
 -١٨وقتتد وتترى منتتذ عتتا  ٢٠١3تعويتتو رتتار مرسستتي يف تتي اق ت ا ققتتو ا نستتان.
وجت تتدر ا ا تتارة وو تته خ تتاص ن تتا جلن تتة اةقيق تتة واملص تتاةة مبوو تتب الق تتانون رق تتم ١٨/١
املتترر  ١٥أًر/متتايو  ٢٠١٤ف تتال عتتن اللجنتتة الورنيتتة للحتوار تتني األرترا البورونديتتة املن تترة
مبووتتب املرستتو رقتتم  3٤/١٠٠املتترر  ٢3أيلو /ستتبتمّب  ٢٠١٥تترن ن تتا اللجنتتة الورنيتتة
للحتوار تتني األرترا البورونديتتة ،واستتتحدا املفت تتية العامتتة وزارة ققتتو ا نستتان وال تترون
االوتماعية واجلنسانية ،و ن ا اوءمة اخلاصة املعنية هألراضي وغريها من املمتلءات.

دال -حالة التصديق على الصكوك القانونية الدولية وتقدمي التقارير
 -١٩لق ت تتد أق ت تترزت ورون ت تتدي تق ت تتدما كبت ت تريا ه ت تتذا اجمل ت تتا  .فق ت تتد ص ت تتدقت عل ت تتد االتفاقي ت تتات
والّبوتوك ت ت توالت ال ت ت ت أوص ت تتد ت تتا ل ت تتس قق ت تتو ا نس ت تتان خ ت تتال االس ت تتتعراا ال ت تتدوري ال ت تتام
لعتتا  ،٢٠١3مب تتا ذل تتك اتفاقي تتة قق تتو األاتتخاص ذوي ا عاق تتة و روتوكوهل تتا االختي تتاري مبوو تتب
القانون رقتم  ٠٧/١املترر  ٢٦بذار/متار  ٢٠١٤والّبوتوكتو االختيتاري التفاقيتة مناه تة التعتذيب
وغريه من ضروف املعاملة أو العقو ة القاسية أو الال نسانية أو املهينة أيلو /سبتمّب .٢٠١3
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 -٢٠وفيما خي تقدمي التقارير ،ينبغي ا اارة التقرير الدوري الثاين املقد مبووب العهد
التتدوه اخلتتاص هةقتتو املدنيتتة والسياستتية ،والتقريتتر التتدوري الثتتاين املقتتد مبووتتب العهتتد التتدوه
اخلت تتاص هةقت تتو االقتصت تتادية واالوتماعيت تتة والثقافيت تتة ،ف ت تتال عت تتن التقري ت ترين الت تتدوريني اخلت تتامس
والستتاد املقتتدمني مبووتتب اتفاقيتتة الق تتا علتتد مجيتتا أاتتءا التمييتتو ضتتد املترأة واللتتذين وتترى
جتميعهما وثيقة واقدة.

اثنيا -تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
ألف -احلقوق املدنية والسياسية
 -١احلق يف عدالة منصفة
 -٢١ي تتردي العه تتد ال تتدوه اخل تتاص هةق تتو املدني تتة والسياس تتية وغ تتريه م تتن الص تتءو الدولي تتة
املماثلتتة دورا هامتتا تعويتتو العدالتتة املنصتتفة .وقتتد أدروتتت ورونتتدي هلفعت ترستتانتها القانونيتتة
األقءا ذات الصلة الواردة الصءو ال صدقت عليها لاملادة  ١٩من الدستور .
 -٢٢ومبووتب املتتادة  ٢٠٥متتن الدستتور ،تتتتو اوتتاكم واهلي تتات الق تائية قامتتة العتتد هستتم
مجيا البورونديني .و نفس الصدد ،تن املادة  3٨منه علد أن لءت متقتاا اةتع حماكمتة
عادل تتة جت تترى ل تته خ تتال م تتدة معقول تتة .وهن تتا أقء تتا دس تتتورية أخ تترى تق تتر ‘ ‘١مب تتدأ املس تتاواة
ني اجلميا أما القانون وق ر مجيا أاءا التمييتو لاملتادة  ‘٢‘ ، ٢٢مبتدأ ال ورميتة وال عقو تة
ال ت تتن لامل ت تتادة  ‘3‘ ، ٤١قرين ت تتة ال ت تّبا ة لاملت تتادة  ‘٤‘ ، ٤٠الت ت توا القاض ت تتي تق ت تتدمي أس ت تتباف
قت ت تراره لامل ت تتادة  ‘٥‘ ، ٢٠٧اس ت تتتقال الس ت تتلطة الق ت تتائية ع ت تتن الس ت تتلطتني التنفيذي ت تتة والت ت ت تريعية
لاملتتادة  ‘٦‘ ، ٢٠٩اوءمتتة العليتتا لءفالتتة التطبيتتع الصتتحيم للقتتانون متتن قب ت او تاكم واهلي تتات
الق ائية لاملتادة  ‘٧‘ ، ٢٢١مبتدأ اواكمتة اة تورية واواكمتة وفتع األصتو املرعيتة لاملتادة 3٩
.وع تتوزت ه تتذه ال تتما ت الدس تتتورية س تتن الق تتانون رق تتم  ١٠/١امل تترر  ٠3نيس تتان/
الفق تترة ُ 3
أ ريت  ٢٠١3تترن مراوعتتة قتتانون ا وترا ات اجلنائيتتة .وحيمتتي هتتذا القتتانون مبتتدأ اواكمتتة وفتتع
أال يُءت ت دتره علت تتد ال ت تتهادة ضت تتد نفست تته أو علت تتد
األصت تتو املرعيت تتة لاملت تتادة  ٩٥وقت تتع ال ت تتخ
االع ا ذنب لاملادة  . ٧٤واستُحد ورا حمدد لالعت ا وا قترار هلتذنب لاملتواد متن ٢٤٤
 . ٢٥٢وه ضتافة ذلتتك ،يترذن للجمعيتتات العاملتة تتا ققتو ا نستتان الت لتتديها
ختتّبة مهنيتتة ال تق ت عتتن ثتتال ستتنوات رفتتا اتتءاوى نيا تتة عتتن ضتتحاً العنتتف اجلنستتي أو أي
اعتتدا متعمتتد بختر حبيتتاة األاتتخاص وستالمتهم لاملتتادة  . ٦٤كمتتا استتحد قتتانون ا وترا ات
اجلنائية لعا  ٢٠١3ق ا خاصا لألقدا املخالفني للقانون لاملواد من  . ٢٤3 ٢٢٢و
وخصصت هلا موارد مالية.
نفس السيا  ،أُن ت مراكو عادة أتهي األقدا ُ
 -٢3وهلنس تتبة لألا تتخاص املست تتعفني ،اعتُم تتدت اس ت اتيجية ورني تتة للمس تتاعدة القانوني تتة
ووتترى التصتتديع علتتد دلي ت مستتتعملي اخلدمتتة العامتتة للعدالتتة والتصتتويت علتتد ميوانيتتة صتتندو
للمساعدة القانونية.

 -٢٤وتتمحتتور السياستتة القطاعيتتة لتتوزارة العتتد للف ت ة  ٢٠٢٠-٢٠١٦قتتو ثالثتتة تاالت
اس ت اتيجية استتتقال الق تتا  ،و قامتتة العتتد للجميتتا ،وعدالتتة ونائيتتة و ت ققتتو ا نستتان.
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وتتمث رؤيتها الت تجيا علتد تعويتو عدالتة مستتقلة ومنصتفة وقديثتة ومتاقتة للجميتا قلتيم
ورون تتدي .وتءف ت ت ه تتذه الرؤي تتة ق تتع األف ت تراد عدال تتة منص تتفة وتتمح تتور ق تتو س تتبعة مب تتاد
العدالت تتة ‘ ‘3املست تتاواة ت تتني
توويهيت تتة ‘ ‘١است تتتقال الق ت تتا ‘ ‘٢مقت تتة ست تتب الوصت تتو
املت توارنني أم تتا الق تتانون ‘ ‘٤اواكم تتة وف تتع األص تتو املرعي تتة ‘ ‘٥التت ت زر والتع تتاون ‘ ‘٦تنمي تتة
الرأها الب ري ‘ ‘٧تعويو تءنولوويا املعلومات واالتصاالت.
 -٢احلق يف احلياة
 -٢٥علتتد الصتتعيد الت تريعي ،يتتن دستتتور مجهوريتتة ورونتتدي املتتادة  ٢٤علتتد أن كلء ت
ام ترأة ولءت ت روت ت اة تتع اةي تتاةك .وي تتر ق تتانون العق تتوهت اة تتاه مجي تتا األفع تتا الت ت تنته تتك
اةتتع اةيتتاة امل تواد متتن  .٢٤١ ١٩٥ومبووتتب القتتانون رقتتم  ١٠/١املتترر  ٠3نيستتان/
أ ري  ٢٠١3رن مراوعة قتانون ا وترا ات اجلنائيتة ،تدأت ورونتدي وترا ات خاصتة هتتد
مالققة مرتءيب اجلرائم املختلفتة و دانتتهم علتد ووته السترعة ،مبتا ذلتك اجلترائم الت تنتهتك
اةتتع اةيتتاة .وت تتم هتتذه ا وترا ات ا وترا اخلتتاص املتبتتا التحقيتتع واواكمتتة اجلترائم
وونم التلبس أو اجلنم ال تعتّب قءم التلبس لاملواد من . ٢٢١ ٢٠٩
 -٢٦وعلد الرغم من اجلهود املبذولة .اية قتع األفتراد اةيتاة ،ال تتوا ورونتدي تواوته
وتتدًت فيمتتا يتعلتتع هستتتمرار العنتتف ،ال ستتيما منتتذ عتتا  ٢٠١٥قيتتث اتتهد البلتتد خستتائر
األرواح .وقتتد وتترى وديتتد عتتض اجلنتتاة وحمتتاكمتهم ومعتتاقبتهم وال يتوا بختترون مطلتتو ني .اآلن
وقد أصبم الوضا وت السيطرة ،ال توا هنا أي ا قاالت معوولة من انتهتا اةتع اةيتاة،
وتسعد اةءومة واهدة البحث عن املتهمني هرتءا ا.
 -٣حرية تكوي اجلمعيات والتجمع والتعبري والرأي

لأ ا رار القانوين والتن يمي
 -٢٧يءف دستور وروندي ،املادتني  3١و ،3٢التمتتا هةقتو األساستية للفترد واملتوارن.
وعمت تتال دقءت تتا الدست تتتورُ ،ست تتنت ق ت توانني ول ت توائم أخت تترى ت ت تتم علت تتد اخلصت تتوص ‘ ‘١القت تتانون
رقم  ٠٢/١املرر  ٢٧كانون الثاين/يناير  ٢٠١٧رن ا رار التن يمي للجمعيات غري الرحبية،
‘ ‘٢الق ت تتانون رق ت تتم  ١٥/١امل ت تترر  ٩أًر/م ت تتايو  ٢٠١٥ت تترن تن ت تتيم الص ت تتحافة ورون ت تتدي،
‘ ‘3القت تتانون رقت تتم  3٥/١املت تترر  3١كت تتانون األو /ديست تتمّب  ٢٠١٤ت تترن ا رت تتار التن يمت تتي
للطوائ ت تتف الديني ت تتة ‘٤‘ ،الق ت تتانون رق ت تتم  ٢٨/١امل ت تترر  ٥ك ت تتانون األو /ديس ت تتمّب  ٢٠١3ت تترن
تن تتيم امل تتاهرات العامتتة واالوتماعتتات العامتتة ‘٥‘ ،الق ترار التتوزاري رقتتم  ٢١٨١/٥3٠املتترر ٨
كتتانون األو /ديستتمّب  ٢٠١٦تترن تتتدا ري نفتتاذ القتتانون رقتتم  3٥/١املتترر  3١كتتانون األو /
ديسمّب  ٢٠١٤رن ا رار التن يمي للطوائف الدينية.

لف اةالة الراهنة
 -٢٨فيمتتا يتعلتتع هألقتواف السياستتية ،انتتدمج قتتوهن ستتا قان ن تتا ت تتءي سياستتي وديتتد
أًر/مايو  .٢٠١٧غري أنه مت تعليع سبعة أقتواف سياستية مبووتب القترار التوزاري رقتم ٥3٠-١٠٦٨
املرر  ١٨اوز/يوليه  ٢٠١٧لعد امتثاهلا للقانون املتعلع هألقواف السياسية.
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 -٢٩وخال الف ة من  ٢٠١3اوز/يوليه  ،٢٠١٧منحت وزارة الداخلية والتدريب علتد
املوارنة ال خي ملا موعه  ١ ٧٦١مجعية غري رحبية و ١٥رائفة دينية ين مها القانون اجلديد.
 -3٠وفيم تتا يتعلت تتع ه رت تتار التن يمت تتي للمن م تتات غت تتري اةءوميت تتة األونبيت تتة ،ست تتجلت وزارة
الداخلي تتة والت تتدريب عل تتد املوارن تتة هلتع تتاون م تتا وزارة العالق تتات اخلاروي تتة والتع تتاون ال تتدوه ٥3
من م تتة ودي تتدة من تتذ ع تتا  .٢٠١3وه ض تتافة ذل تتك ،منح تتت وزارة اخلدم تتة املدني تتة والعمت ت
والتو يف ال خي ملا يبل  3٨نقا ة.
 -3١ومن أص اوطات ا ذاعية اخلمتس الت أُغلقتت عتد حماولتة االنقتالف أًر/متايو ،٢٠١٥
تلقتتت حمطتتتان ا ذن هستتت نا البتتث .ورخت اجمللتتس التتور لالتصتتاالت تستتا حمطتتات ذاعيتتة
حملية وست حمطات ذاعية أهلية ومجعوية.
 -٤حظر التعذيب
 -3٢و تتر ورونتتدي التعتتذيب عتتن رريتتع موعتتة متتن التتتدا ري الت تريعية الورنيتتة .وقتتد تتذلت
وه تتودا لالن تتما الص تتءو الدولي تتة ملناه تتة للتع تتذيب ،ف تتال ع تتن ن تتا ق تتدرات اجله تتات
الفاعلة ا منا التعذيب واملعاقبة عليه و.اية ضحاًه.

القانون اولي
 -33يءفت الدستتور البورونتدي اةتع اةريتة لءت امترأة ولءت روت  ،وحي تر املتتادة ٢٥
تعريض أي اخ للتعذيب وغريه من ضروف العقو ة أو املعاملة القاسية أو الال نسانية أو املهينة.
 -3٤وي تتر ق تتانون العق تتوهت امل تتنقم  ٢٢نيس تتان/أ ري  ٢٠٠٩التع تتذيب لامل تتادة . ٢٠٤
ويطبتتع أاتتد العقتتوهت علتتد م ترتءيب التعتتذيب .وت ت اوح هتتذه العقتتوهت ،قستتب ال تترو  ،تتني
الستتجن ملتتدة  ١٠ستتنوات والستتجن متتدى اةيتتاة لامل تواد متتن  . ٢٠٧ ٢٠٥وهتتذه العقتتوهت
أصلية وميءن أن ت ا ليها عقوهت تءميلية لاملادة . ٢٠٩
 -3٥ومبووتب قتتانون ا وترا ات اجلنائيتتة الصتادر  3نيستتان/أ ري  ،٢٠١3تتحمت الدولتتة
اجل تتّب الءامت ت لل تترر الن تتاوم ع تتن التع تتذيب ال تتذي يرتءب تته أق تتد مو فيه تتا أثن تتا ارس تتة مهام تته
لامل تادة  . ٢٨٩وعن تتدما ت تتدفا الدول تتة تعوي تتا ل تتحية التع تتذيب ،حي تتع هل تتا رف تتا دع تتوى ق تتائية
للمطالب تتة هلتع تتويض ض تتد املو تتف مرتء تتب التع تتذيب وا تتركائه واملتت توار ني مع تته لامل تتادة . ٢٩٠
ويوستتا نفتتس القتتانون نطتتا اةتتع رفتتا دعتتوى صتتفة متتدعي هةتتع املتتدين لي تتم كت مجعيتتة
مءافح تتة العن تتف اجلنس تتي أو أي ا تتء بخ تتر م تتن أا تتءا
ل تتديها ت تترخي ق تتانوين وهت تتد
االنتها املتعمد للحع اةياة والسالمة ال خصية لوهو ما يع ضمنيا التعذيب .
 -3٦وأص تتبحت قالي تتا دع تتاوى املطالب تتة هلتع تتويض لفائ تتدة الدول تتة من م تتة دقء تتا الق تتانون
رقتتم  ٢٢/١املتترر  ٢٥اوز/يوليتته  ٢٠١٤تترن تن تتيم دعتتاوى املستتا لة واملطالبتتة هلتعتتويض متتن
وانتب الدولتتة والبلتدًت ضتتد وكالئهتا ومو فيهتتا .وتعءتتس هتذه ال ستتانة القانونيتة عتتو اةءومتتة
علد مءافحة فالت املسرولني عن أفعا التعذيب من العقاف.
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 -3٧وعل تتد الص تتعيد ال تتدوه ،ف تتدن ورون تتدي ،الت ت ه تتي ر تتر هلفعت ت اتفاقي تتة مناه تتة
التعذيب وغريه من ضروف املعاملة أو العقو ة القاسية أو الال نسانية أو املهينة ،قد صدقت علتد
الّبوتوكو االختياري هلذه االتفاقية أيلو /سبتمّب .٢٠١3
 -3٨وفيما يتعلع بنا قدرات اجلهات الفاعلة ا منا التعذيب واملعاقبة عليته ،واصتلت
تتا ت تتدريب الق تتاة وض تتباط ال تتررة .لء تتن انس تتحاف ع تتض ال تتركا
ورون تتدي وهوده تتا
التقنيني واملاليني التقليديني لبوروندي وعووفهم يعرق هذه اجلهود.
 -٥مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس

لأ ا رار القانوين والتن يمي
املتتادة  ١3منتته

 -3٩يءتر دستتتور مجهوريتتة ورونتدي مبتتدأ املستتاواة تني الروت واملترأة ،ذ تتن
عل تتد م تتا يل تتي ككاف تتة البورون تتديني متس تتاوون األهلي تتة والءرام تتة .وحي تتد مجي تتا امل توارنني تتنفس

اةقتو  ،وهلتم اةتتع التمتتا تتنفس اةمايتة الت يءفلهتتا القتانون .وال يتتوز أن يُستتبعد أي متوارن
من اةياة االوتماعية أو االقتصادية أو السياسية للبلد ستبب العنصتر أو اللغتة أو التدين أو اجلتنس
أو املن تتر العرقتتيك .وينطبتتع األمتتر نفستته علتتد املتتادة  ٢٢متتن الدستتتور ال ت تتتن علتتد أن ككافتتة
املوارنني متساوون أما القانون ،التذي يءفت هلتم اةمايتة علتد قتد املستاواة .وال يتوز التمييتو ضتد
أي اتخ  ،وخاصتة ستبب األصت أو العنصتر أو االنتمتا العرقتتي أو اجلتنس أو اللتون أو اللغتتة أو
الوض تتا االوتم تتاعي أو املعتق تتدات الديني تتة أو الفلس تتفية أو السياس تتية ،أو س تتبب العج تتو الب تتدين أو
العقلي أو ا صا ة فريو نق املناعة الب رية/ا يدز أو أي مرا ع ا بخرك.
 -٤٠و نف ت تاذ هت تتذه املبت تتاد  ،اعتمت تتدت ورونت تتدي القت تتانون رقت تتم  ١3/١املت تترر  ٢٢أيل ت تتو /
سبتمّب  ٢٠١٦رن منا العنف القائم علد نوك اجلنس واملعاقبة عليه و.اية ضحاًه.

لف ا رار املرسسي
 -٤١ي هتتر ن تتا الوقتتدات املعنيتتة هملستتائ اجلنستتانية علتتد مستتتوى التتوزارات املختلفتتة التتوا
اةءومتتة مبءافحتتة هتتذه اآلفتتة .كمتتا أن تترت اةءومتتة داخ ت اوتتاكم دوائتتر خاصتتة معنيتتة ق تتاً
األقدا والعنف القائم علد نوك اجلنسل. 3
 -٤٢و ر تتار امل تتروك العاو ت املتعل تتع هلعن تتف اجلنس تتي والعن تتف الق تتائم عل تتد ن تتوك اجل تتنس
وصتتحة املترأة منطقتتة البحتريات الءتتّبى ،أُن ت ت ثالثتتة مراكتتو متءاملتة لتقتتدمي الرعايتتة ل تتحاً
العنف القائم علد نوك اجلنس داخ مست فيات سيبيتوكي وماكامبا وموينغا .وقد دأت عملهتا
منذ  ٢٠اباط/فّباير .٢٠١٧

لج ا رار التنفيذي
 -٤3واصلت ورونتدي تنفيتذ خطتة العمت الورنيتة  ٢٠١٦-٢٠١٢املنبثقتة عتن القترار ١3٢٥
وخطة العم  ٢٠١٦-٢٠١٢للسياسة الورنية رن نوك اجلنس .وتتوخد هتامن اخلطتتان ،اللتتان
يري وديثهما قاليا ،وقيع األهدا التالية ‘ ‘١توعية مجيا اجلهتات الفاعلتة ترورة الوقايتة
متتن اآلير امل تبتتة علتتد النستتا والفتيتتات و ترا النواعتتات. ‘٢‘ ،ايتتة النستتا والفتيتتات متتن العنتتف
القتتائم علتتد ن توك اجلتتنس وعواقبتته املتعتتددة ‘3‘ ،ا ترا النستتا والفتيتتات هي تتات ااتتاذ الق ترارات
املتصلة بنا السال واالنتعاش االقتصادي ‘٤‘ ،النهوا حبقو النسا والفتيات.
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 -٤٤وميءتتن ا اتتارة كتتذلك نتتا قتتدرات اتلتتف اجلهتتات الفاعلتتة تتا مءافحتتة العنتتف
القتتائم علتتد نتتوك اجلتتنس .فقتتد نُ متتت دورات للتوعيتتة والتتتدريب وا خبتتار لفائتتدة من متتات اجملتمتتا
املتدين العاملتة تا مءافحتتة العنتف اجلنستي والعنتتف القتائم علتد نتوك اجلتتنس وقتادة الترأي وعتتاملي
الصتحة اجملتمعيتة وغتريهم متن مقتدمي اخلتدمات الصتحية والعتاملني مراكتو التنميتة األسترية واجملتمعيتتة
وأع ا اجلمعيات والطالف واملعلمني وأفراد ال ررة والق اة والسجنا  ،وما ذلكل. ٤
اضااي العنف القائم على نوع اجلنس اليت تناولتها الدائرة اخلاصة املعنية ابلقاصاري وحاحااي
العنف اجلنسي يف بوروندي يف الفرتة م  ٢0١٣إىل أاير/مايو ٢0١7
عدد الق اً

السنة

٢٧٩
٢٢٥
١٤١
3٢

٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
املصدر تقارير املديرية العامة لل ررة.

ابء -احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية
 -١احلق يف التعليم
ه املتادة  ٥3متن الدستتور البورونتدي .وتطبيقتا ألقءتا
 -٤٥اةع التعليم قع مع
هتتذا الدستتتور ،وضتتعت ورونتتدي سياستتات واست اتيجيات وقتوانني و ترامج وخططتتا تعتتوز مءانيتتة
قصتتو اجلميتتا علتتد التعلتتيم .ووقيقتتا هلتتذه الغايتتة ،وضتتعت ورونتتدي سياستتة تعليميتتة هتتتد
كفالتتة التعلتتيم األساستتي للجميتتا .ومبووتتب هتتذه السياستتة ،وتترى صتتالح التعلتتيم األساستتي ،ذ
ارتفا عتدد ستنوات الدراستة املرقلتة اال تدائيتة متن  ٩ ٦ستنوات .وقتد أدت هتذه السياستة
زًدة عدد التالميذ الذين يبلغون السنة السادسة من التعليم األساسي نسبة جتتاوزت ٢٨
املائة ني عامي  ٢٠١٠و.٢٠١٥
 -٤٦وهت تتد اةءوم تتة اس تتتيعا م مجيع تتا ريثم تتا تق تتو بن تتا ق تتدرات االس تتتيعاف الالزم تتة.
الستتنة الس تتا عة متتن التعل تتيم
وستتيتم توويتته و تتو متتن التالميتتذ ال تتذين و يتمءن توا م تتن الوصتتو
األساسي مركو للتدريب امله  .ويعرا اجلدو أد ه عدد التالميذ التعليم األساسي.

لأ تطور عدد التالميذ التعليم األساسي
البياانت الشاملة للتعليم األساسي خالل الفرتة م  ٢0١٣إىل ٢0١٦
السنة الدراسية ٢٠١٤-٢٠١3
الوضا
مدار
مدار
مدار
مدار
GE.17-19915

عامة/م عة للدولة
عامة من مة هتفاقية
خاصة
قنصلية

عدد املدار

عدد اةجرات الدراسية

٢ ٦٤٢
١ ١٥3
١١٦
٢

١٩ 3٠٧
٩ ٩٢٩
٨3٦
١٠

ا

٧٠٩ ٢٤٤
3٤٨ ٤٤٧
١٤ ٥٩٨
3٠٩

عدد التالميذ

الذكور

٦٩3 ٨٤٥
33٦ ٤٢٩
١٤ ٥٩٢
333
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٣ ٩١٣

اجملموع

٣0 0٨٢

١ 0٤٥ ١٩٩

١ 07٢ ٥٩٨

السنة الدراسية ٢٠١٥-٢٠١٤
الوضا

عدد املدار

عدد اةجرات الدراسية

مدار عامة/م عة للدولة
مدار عامة من مة هتفاقية
مدار خاصة
مدار قنصلية
اجملموع

٢ ٦33
١ ٢٥٦
١٤٤
٢
٤ 0٣٥

١٩ ٦٥3
١٠ ٧٦٨
١ ٠١٢
١3
٣١ ٤٤٦

عدد التالميذ

ا

الذكور

٧١٢ ١٠٤
٧٢٦ ١٥٧
3٥٧ ٨٢٧
3٧٠ ٢3٤
١٧ ٦٠٨
١٨ ١٤٥
3٤٩
٤٠٨
١ 0٨7 ٨٨٨ ١ ١١٤ ٩٤٤

السنة الدراسية ٢٠١٦-٢٠١٥
الوضا

عدد املدار

عدد اةجرات الدراسية

مدار عامة/م عة للدولة
مدار عامة من مة هتفاقية
مدار خاصة
مدار قنصلية
اجملموع

٢ ٦٦٨
١ ٢٨٤
١٨٦
3
٤ ١٤١

١٩ ٩٤٧
١١ ٠٠٠
١ 3٨٥
٢٥
٣٢ ٣٥7

ا

عدد التالميذ

٧٦٢ ٦٦١
3٨٦ ٨٩١
٢٠ ٨٧٢
٧٢٧
١ ١7١ ١٥١

الذكور

٧٤٨ ٤٦٢
3٧3 ٨٢3
٢٠ ٤٩3
٦٨٢
١ ١٤٣ ٤٦0

املصدر املءتب ا قصائي للوزارة املءلفة هلتعليم الور .

لف تعليم الفتيات
 -٤٧وفيم تتا خي ت ت تعل تتيم الفتي تتات ،تب تتذ دول تتة ورون تتدي وه تتودا م تتن أو ت ت الق تتا عل تتد
التمييتتو القتتائم علتتد مواقتتف تقليديتتة .وت تتم هتتذه اجلهتتود ،مجلتتة أمتتور ،ا و ترا ات التاليتتة
‘ ‘١اعتمت تتاد اس ت ت اتيجية املست تتاواة ت تتني اجلنست تتني التعلت تتيم عت تتا  ٢٠١٢وانت تتب خطت تتة
العمت ت  ٢٠٢٠-٢٠١٢لتعوي تتو تعل تتيم الفتي تتات الت ت ي تتري رص تتدها هنت تتا  ‘٢‘ ،لغ تتا الرس تتو
املدرستتية املتتدار اال تدائيتتة ‘3‘ ،مواصتتلة تنس تتيع املبتتادرات الراميتتة تعويتتو تعلتتيم الفتي تتات
والنسا واالستفادة منهتا متن ختال مبتادرة األمتم املتحتدة لتعلتيم البنتات .وهتتد هتذه املبتادرات
علد اخلصوص توعية اآله واألمهات و ن ا جلان مبادرة األمم املتحتدة لتعلتيم البنتات علتد
املتدار أو املنقطعتات
صعيد املقارعات والبلدًت من أو وديد الفتيات الاليت ال يتذه
عن الدراسة وتسجيلهن هملدار .
الست ت تتنة
 -٤٨و ف ت ت ت هت ت تتذه املبت ت تتادرات ،ارتفت ت تتا املعت ت تتد ا مجت ت تتاه لاللتحت ت تتا هملت ت تتدار
و ١3٥,٤املائت تتة هلنست تتبة
الدراست تتية  ١33,٤ ٢٠١٥-٢٠١٤املائت تتة هلنست تتبة ل ت ت
و٩٤,٩
للتتذكور .و ل ت املعتتد الصتتا لاللتحتتا هملتتدار  ٩3,٩املائتتة هلنستتبة ل ت
املائة هلنسبة للذكور السنة الدراسية .٢٠١٥-٢٠١٤وارتفا مرار تءافر اجلنسني التعليم
 ١,٠٥عا ٢٠١٥ل. ٥
اال تدائي علد املستوى الور
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 -٢احلق يف الصحة
 -٤٩وهلن تتر أن الصتتحة قتتع م تتروك يءفلتته دستتتور البلتتد املتتادة  ،٥٥فتتدن قءومتتة
وروندي ،من ختال السياستة الورنيتة للصتحة للفت ة  ،٢٠٢٥-٢٠١٦ملتومتة التوامتا ممتا هلتحستني
املستمر للحالة الصحية للسءان .وهذه السياسة هي األداة املروعيتة الورنيتة الوقيتدة جلميتا أصتحاف
املصت تتلحة وكافت تتة تت تتدخالهتم قطت تتاك الصت تتحة ورونت تتدي خت تتال الع ت ترية .٢٠٢٥-٢٠١٦
وت ء مروعا عداد اخلطتني الورنيتني للتنمية الصحية  ٢٠٢٠-٢٠١٦و.٢٠٢٥-٢٠٢١
 -٥٠ومتتا ذلتتك ،ال تتوا اةالتتة الصتتحية لستتءان ورونتتدي ه تتة نستتبيال . ٦فمعتتد الوفيتتات
األوه يبل  ١٥األلف لقسب التعتداد العتا للستءان واملستاكن لعتا  ٢٠٠٨ويقتدر العمتر
املتوقتتا ت ت  ٥٦عامتتال . ٧ويعتتد معتتد وفيتتات األمومتتة مرتفعتتا ذ ي ت اوح تتني  ٥٠٠و ٧٤٠قالتتة
وفاة لء مائة ألف مولود قيل ٨ل . ٩وال توا وفيات قتديثي التوالدة مرتفعتة ،مبعتد  3٦قالتة
وفتاة لءت  ١ ٠٠٠مولتود قتتي ،وت تء لوقتدها نستبة  ٤3املائتتة متن مجيتا وفيتات األرفتتا
دون س تتن اخلامس تتة .ويست تتري س تتو التغذي تتة الناقص تتة ومي تتس تتء ق تتاد األرف تتا دون س تتن
اخلامسة ،ذ يبل معد من يعانون منهم من سو التغذية املتومن قتواه  ٦3,3املائتة لارترا
معياري قدره  ٢-ل ١٠ل ١١ل. ١٢
 -٥١ويُعوى هذا الوضا عدة عوام  .فهو األص مرتبج هرتفاك وزن حمددات الصتحة
لفق تتر األس تتر املعي تتية ،والنم تتو الس تتءاين الست تريا ،والتغذي تتة ،والبي تتة ،ون تتوك اجل تتنس ،والتف تتاومت
االوتماعي تتة ،ومت تتا ذلت تتك  .وعلت تتد الصت تتعيد العملت تتي ،فهت تتو يعت تتود ه اات تتة ن ت تتا الرعايت تتة
الصحية ،وارتفاك عب األمراا املعدية ،واألمراا غري املعدية ،وأووه ال تعف الت يعتاين منهتا
األمه تتات وق تتديثو ال تتوالدة واألرف تتا واملراهقت تتون واملس تتنون .وي تترد و تتدو للمرا ت ترات الصت تتحية
الرئيسية لبوروندي مرفع هذا التقرير.
 -٣احلق يف العمل
 -٥٢يق تتر دس تتتور مجهوري تتة ورون تتدي لع تتا ،٢٠٠٥
املوارنني.

امل تتادة  ،٥٤اة تتع

العم ت ت جلمي تتا

 -٥3وهلتاه ،فقد نُفذت صالقات من أو تعويو فرص العم  .وميءتن ا اتارة عتض
أوو ت تته التق ت تتد او ت تترز ،مثت ت ت ‘ ‘١ع ت تتداد السياس ت تتة الورني ت تتة للت ت تتغي املعتم ت تتدة  ١٢ت ت ت ترين
الث تتاين/نوفمّب  ‘٢‘ ،٢٠١٤ن تتا املءت تتب البورون تتدي للت تتغي والعمال تتة ‘3‘ ،ن تتا اللجن تتة
الورنية للحوار االوتماعي ‘٤‘ ،عداد خطة عمت ورنيتة ملءافحتة أستوأ أاتءا عمت األرفتا
للف ت ة  ‘٥‘ ،٢٠١٥-٢٠١٠تنفي تتذ السياس تتة الورني تتة ل ص تتالح ا داري ‘٦‘ ،ن تتا ص تتندو
لت غي ال باف.
 -٤احلق يف املسك
 -٥٤ت تتدأت قءومت تتة ورونت تتدي سياست تتة ا ست تتءان والتوست تتا اة ت تتري ال ت ت ت ت تتء مروعت تتا
متجانسا للسياستة اجلديتدة لتنميتة القترى .وتتتوخد هتذه األخترية ‘ ‘١جتميتا الستءان التريفيني
قتترى قديثتتة ‘٢‘ ،وريتتر األراضتتي الصتتاةة للوراعتتة ‘3‘ ،وستتني تترو امل توارنني ذوي التتدخ
املنخفض ‘٤‘ ،ضمان االستفادة علد رو أف من البىن التحتية اةيويتة مبتا ذلتك املستءن،
GE.17-19915
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‘. ‘٥اية البي ة ووسني السءن األرً  .و دأ تنفيتذ هتذه السياستة
وقيع  ١٠٠قرية مرقلتها األو  ،أي  ٢٥قرية السنة.

عتا  ٢٠١١وهتتد

جيم -حقوق فئات معينة
 -١احلقوق الفردية للمرأة

لأ ا رار القانوين
املادة  ٢٢املذكورة

 -٥٥يءف دستور مجهورية وروندي املساواة وعد التمييو علد التواه
أعاله واملادة  ١3ال تن علد أنه كحي تد مجيتا املتوارنني تنفس اةقتو  ،وهلتم اةتع

التمتتا
تتنفس اةمايتتة ال ت يءفلهتتا القتتانون .وال يتتوز أن يُستتتبعد أي م توارن متتن اةيتتاة االوتماعيتتة أو
االقتصتتادية أو السياستتية للبلتتد ستتبب العنصتتر أو اللغتتة أو التتدين أو اجلتتنس أو املن تتر العرقتتيك.

ويءف الدستور للنسا قصة دنيا من املناصب االنتخا ية تبلت  3٠املائتة ،ينمتا وستا قتانون
االنتخاهت لعا  ٢٠١٤هذه اةصة لت تم تالس البلتدًت ،وذلتك متن أوت ضتمان التمثيت
املالئم للمرأة هي ات صنا القرار.
 -٥٦وم تتن أوت ت معاجل تتة تتاهرة االجت تتار هألا تتخاص ،س تتنت ورون تتدي الق تتانون رق تتم ٢٨/١
املتترر  ٢٩ت ترين األو /أكتتتو ر  ٢٠١٤تترن منتتا االجتتتار هألاتتخاص واملعاقبتتة عليتته و.ايتتة
ضحاًه.
 -٥٧وجتدر ا اارة كذلك أنته متن أوت تعويتو است اتيجيات مءافحتة العنتف ضتد املترأة،
ورى صدار القانون رقم  ١3/١املرر  ٢٢أيلو /سبتمّب  ٢٠١٦رن منا العنف القتائم علتد
نوك اجلنس واملعاقبة عليه و.اية ضحاًه.

لف ا رار املرسسي
 -٥٨كم تتا ذُك تتر أع تتاله ،أن تترت اةءوم تتة
هملسائ اجلنسانية.

ال تتوزارات القطاعي تتة مءات تتب ووق تتدات معني تتة

لج ا رار التنفيذي
 -٥٩واصتتلت ورونتتدي تنفيتتذ السياستتة اجلنستتانية الورنيتتة املستتتوقاة متتن منهتتاج عمت يجتتني
من خال تنفيذ خطة العمت  ٢٠١٦-٢٠١٢ف تال عتن خطتة العمت  ٢٠١٦-٢٠١٢املنبثقتة
عن قرار األمم املتحدة رقم  ١3٢٥رن السال واألمن.
 -٦٠و رتتار اءتتني امل ترأة ،متتنم صتتندو ق تر ٍ
اا قيمتتته  ٧٤٠ ٠٠٠دوالر أمريءتتي قروضتتا
ل١3
مببل ت  ٦٤٧ ٤٠٠دوالر أمريءتتي لفائتتدة  ٥ ١٦٨مستتتفيدا ،متتنهم  3 ٨٥٨ام ترأة  .وت تتجا
اةءومة املن مات النستائية علتد ختوا غمتار التجتارة وتبتذ وهتودا متن أوت تعويتو قتدراهتا
تاه ا دارة ومواولتة األعمتتا اةترة .ويالقتتا اليتو أن الءثتتري متن املن متتات النستائية ت تتتغ
التجارة أو ا االئتمان البال الصغر أو أن طة مهنية أخرى.
 -٦١وعلتتد مستتتوى هي تتات صتتنا القترار ،مت وقيتتع خطتتوة هامتتة
يبني ذلك اجلدو أد ه
12

انتختتاهت  ٢٠١٥كمتتا

GE.17-19915

A/HRC/WG.6/29/BDI/1

املرار/السنة

نسبة املقاعد ال
نسبة املقاعد ال
نسبة النسا من
نسبة النسا من

ت غلها النسا اجلمعية الورنية
لس ال يو
ت غلها النسا
موك مديري الس البلدًت
موك رؤسا الس التال

٢٠١3

 3١,٧املائة
 ٤٦املائة
 3١املائة
 ٧,١املائة

٢٠١٤

 ٢٩,٢املائة
 ٤٦,3املائة
 3١,٧املائة
 ٥,3املائة

٢٠١٥

 3٦,٤املائة
 ٤١,٨املائة
 33,٦املائة
 ٦,3املائة

املصدر اللجنة االنتخا ية الورنية املستقلة.

 -٢حقوق الطفل
 -٦٢فيمتتا يتعلتتع ةدارة ق تتا األقتتدا  ،أقتترزت ورونتتدي تقتتدما كبتريا .فقتتد استتتحد قتتانون
ا و ت ترا ات اجلنائيت تتة لع تتا  ٢٠١3تطت تتورات مبتء تترة تتعلت تتع عل تتد اخلصت تتوص هلتحقي تتع األوه مت تتا
األقت تتدا دون ست تتن الثامنت تتة ع ت تترة والتحقيت تتع معهت تتم ومقاضت تتاهتم وحمت تتاكمتهم لامل ت تواد مت تتن ٢٢٢
 . ٢٤3وهي ت م  ،من مجلة أمور ‘١‘ ،تقدمي املستاعدة القانونيتة ا لواميتة للطفت أثنتا مجيتا
مراقت ت ا وت ترا ات ‘٢‘ ،لوامي تتة مرافق تتة الطفت ت م تتن وان تتب والدي تته أو أقار تته ‘3‘ ،لوامي تتة وت ترا
و تترًت اوتماعي تتة ع تتن الطف ت  ‘٤‘ ،لوامي تتة فص ت األق تتدا ع تتن الب تتالغني أم تتاكن االقتج تتاز،
‘ ‘٥السترعة البتتت ق تاً األقتتدا متا استتتحدا ملفتات رتقاليتتة اللتون ‘٦‘ ،ن تتا دوائتتر
متخصص تتة ق تتاً األق تتدا داخت ت او تتاكم ‘٧‘ ،اس تتتحدا ست ترية اجللس تتات اواكم تتات
اجلنائية املتعلقة هألقدا  ‘٨‘ ،ن ا مركوين عادة أتهي األقدا املخالفني للقانون.
 -٦3وقتتد أدت اتلتتف املبتتادرات الراميتتة موا متتة ن تتا دارة ق تتا األقتتدا متتا املعتتايري
الدولية اخنفاا عدد األقتدا اوتجتوين ،متن وهتة ،ووستني ترو اقتجتازهم ،متن وهتة
أختترى .فمتتا تتني  ٢٠١٢وهنايتتة  ،٢٠١٥اخنفتتض عتتدد األقتتدا املختتالفني للقتتانون اوتج توين
علتتد الصتتعيد التتور متتن  ١٤٥ ٤٤٠وعتتدد الرضتتا التتذين يعي تتون متتا أمهتتاهتم مراكتتو
االقتجاز من أكثر من  ٤٨ ١٢٠رضيعال. ١٤
 -٦٤وفيم تتا يتعل تتع هألرف تتا ال تتذين يعي تتون ال تواركُ ،اا تتذت و ترا ات للتص تتدي هل تتذه
ال تاهرة .فقتتد اعتمتتدت اةءومتتة كتتانون األو /ديستمّب  ٢٠١3است اتيجية ورنيتتة للوقايتتة متتن
تتاهرة األرفتتا التتذين يعي تتون ال توارك ومءافحتهتتا .وي تتطلا منتتتدى ورت ي تتم اجلهتتات
الفاعلتة هتتذا اجملتا لالدولتتة واجملتمتتا املتدين تنفيتتذ خطتة العمت الورنيتتة الراميتة الوقايتتة متتن
هذه ال اهرة ومءافحتها ووديد ال حاً و عادة دماوهم أسرهم و تمعاهتم اولية.
 -٦٥وق تتد ُاا تتذت ه تتذه ا و ت ترا ات س تتيا تعوي تتو و ت ترا ات أخ تترى اعتم تتدهتا اةءوم تتة،
ال سيما من خال مركتو زتس لتوويته األرفتا و عتادة أتهتيلهم وم تروك زتس لألرفتا اللتذين
عتتاد األرفتتا عتتن ال توارك و عتتادة دمتتاوهم اةيتتاة االوتماعيتتة واملهنيتتة .وينبغتتي
يهتتدفان
ا اارة أي ا ارا وهات فاعلة أخرى من من مات اجملتمتا املتدين عمليتة عتادة دمتاج
هذه الف ة من األرفا أسرهم.
 -٣حقوق الباتوا
 -٦٦حيمتتي دستتتور مجهوريتتة ورونتتدي مجيتتا املتوارنني متتن التمييتتو مبووتتب املتتادة  .٢٢ويتمتتتا
الباتوا نفس اةقو املدنية والسياسية املءفولة للموارنني البورونديني اآلخرين.
GE.17-19915
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 -٦٧و الستتنوات األختتريةُ ،ااتتذت خط توات يا يتتة ،ال ستتيما ل تتمان اثي ت األقليتتات
الّبملان من ختال ن تا اةصت  .فالدستتور ميتنم للبتاتوا ثالثتة مقاعتد اجلمعيتة الورنيتة وثالثتة
لتس ال تيو ومقعتدا واقتدا اجلمعيتة الت تريعية ل تر أفريقيتا .كمتا ُع رتني اآلونتة
مقاعد
األخرية ث عن تمعات الباتوا ع وا جلنة األراضي وغريها من املمتلءات و ئبا اجلمعيتة
الت ريعية ل ر أفريقيا و ثال عنها ك من املفت ية العامة للدولة واللجنتة الورنيتة للحتوار تني
األررا البوروندية و رارا الوزارة املءلفة حبقو ا نسان.
 -٦٨و ف ت ت اخلط ت توات ال ت ت اات تتذهتا اةءوم ت تتة منت تتذ عت تتا  ٢٠٠٩ل ت تتمان انيت تتة التعل ت تتيم
اال تدائي ،ما فتئ عدد األرفا البتاتوا التذين يلتحقتون هملتدار اال تدائيتة يتوايتد .ويستتفيد أستر
وأرفا الباتوا الذين يعي ون فقر هم أي تا متن انيتة الرعايتة واالست تارات الصتحية .والبتاتوا
م مولون كذلك سياسة تنمية القرى.
 -٦٩ومتتن تتني اخلط توات ا يا ي تة األختترى ال ت ااتتذهتا اةءومتتة ،ميءننتتا أن ن تتري توزيتتا
األراضتتي علتتد البتتاتوا ملستتاعدهتم علتتد التتتورن فيهتتا علتتد رتتو أف ت  .كمتتا تتءف ت وزارة ققتتو
ا نسان وال رون االوتماعيتة واجلنستانية ءتو متن نفقتات قفتالت التوواج وقتاالت االست تفا .
العدالة لفائدة رائفة الباتوا.
تعويو املوارنة والوصو
ويدعم اركا دوليون م اريا هتد
 -٤حقوق األشخاص املصابني ابملهق
ورونت تتدي ،نُ مت تتت .ت تتالت للتوعيت تتة اجملتمعيت تتة مت تتن أو ت ت ضت تتمان .ايت تتة األات تتخاص
-٧٠
املصا ني هملهع ،وهألخ األرفا  .وورى ق د خفارة تمعية لتتوفري .ايتة خاصتة لألاتخاص
املصا ني هملهع .كمتا رخصتت اةءومتة مجعيتات .ايتة ققتو األاتخاص املصتا ني هملهتع ،مبتا
ذلت تتك من مت تتة كمصت تتا ون هملهت تتع ت تتال قت تتدودك وكمن مت تتة .ايت تتة األات تتخاص املصت تتا ني هملهت تتع
مساعدة األاخاص املصا ني هملهع الدفاك عن ققوقهم.
ورونديك ،ال هتد
 -٧١وال تت ت توا وزارة قق ت تتو ا نس ت تتان وال ت تترون االوتماعي ت تتة واجلنس ت تتانية تق ت تتد كت ت ت س ت تتنة
مبلت ت  ٩٠٠ ٠٠٠فرن تتك ورون تتدي ه تتذه اجلمعي تتات لس تتد اقتياو تتات األا تتخاص املص تتا ني
هملهع من الغذا والتعليم والرعاية الصحية.
 -٧٢ومتتا ذلتتك ،متتا زالتتت هنتتا صتتعوهت تتعلتتع هألم تراا ال ت تصتتيب أعيتتنهم وولتتدهم
وتتطلب عقاقري هه ة التءاليف.
 -٥األشخاص املتضررون

لأ امل ردون داخليا والالو ون
 -٧3ن ووتتود عتتض املواقتتا ال ت ت تتم امل تتردين داخليتتا و هتتور وفتتود وديتتدة متتن الالو تتني
البلدان اجملاورة أعقاف األزمة السياستية لعتا  ٢٠١٥وووتود ضتحاً الءتوار الطبيعيتة النامجتة عتن
عض منارع البلد يع أن اتلف ف ات األاخاص املت ررين ال توا ملحو ة.
تغري املنا
 -٧٤وقت تتة هنايت تتة قويران/يونيت تته  ،٢٠١٦فت تتر أكثت تتر مت تتن  ٢٦٧ ٨٨٧ورونت تتدً البلت تتدان
اجملاورة ،وكان أكثر من نصفهم من األرفا ل . ١٥وفيما يتعلع هألاخاص امل ردين داخليا ،فقد
ل عددهم  ٢٠١٦وروندي  ٤١ ٧٥٢ينتمون  ٨ ٧٦٩أسر معي ية.
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 -٧٥ومن أو عادة دماج األاخاص املت ررين ،تواص وروندي تذ وهودهتا ،ال ستيما متن
خال وضا الطبعة الثانية من االس اتيجية الورنية عادة ا دمتاج ل . ٢٠٢٠-٢٠١٦وهتتد
هتتذه االست اتيجية الورنيتتة اءتتني كت ف تتة مستتتهدفة متتن ‘ ‘١استتتعادة االستتتقرار اجلغترا متتن
أو اكتساف مءان مادي علد رو مستدا اجملتمعات املست يفة ‘ ‘٢اةصو علتد ستب
كستتب العتتيق االقتصتتادي الت اءتتنهم متتن االستتتفادة متتن الفتترص الت تتيحهتتا التتن م ا نتاويتتة
واألس توا اوليتتة ،مبتتا ذلتتك الت تتغي ‘ ‘3امل تتاركة الءاملتتة اةيتتاة اجملتمعيتتة واالوتماعيتتة
والسياسية هالا ا ما أع ا اجملتما اولي اآلخرين.
 -٧٦وقتد أن تترت اةءومتتة اللجنتتة الورنيتتة للحتوار تني األرترا البورونديتتة متتن أوت وستتني
املنا السياسي لتيسري العودة املءثفة لالو تني لتدهم .كمتا تُتن م دورات للتوعيتة ايمتات
الالو ني البورونديني .و رار عادة دماج املت ررين من اةرف ،أُن ت حمءمتة خاصتة معنيتة
هألراضتتي وغريهتتا متتن املمتلءتتات عتتا  ٢٠١٤تتد تعجيت اواكمتتات املتصتتلة هملطالبتتات
هألراضي وغريها من املمتلءات املفقودة خال األزمات املختلفة.

لف امل ردون داخليا ورا تغري املنا
 -٧٧لقتتد اتتهدت ورونتتدي العديتتد متتن األقتتدا املتصتتلة تغتتري املنتتا ال ت أدت زًدة
قركة األاخاص امل ردين داخليا املالذات اآلمنتة .وهنتا ثالثتة أقتدا رئيستية ميتوت البلتد
وستتببت أض ترارا هائلتتة .ويتمث ت اةتتد األو األمطتتار الغويتترة ال ت هطلتتت لديتتة غاتومبتتا
مبقارع ت تتة ومجب ت تتورا  ١أًر/م ت تتايو  .٢٠١٦ويبلت ت ت الع ت تتدد ا مج ت تتاه لألس ت تتر املعي ت تتية امل ت تتردة
داخليا  ٧٥٥أسرة ،مت يوا  3٠3منها موقا مواااا  ١و ١٠٢موقتا مواااتا  ،٢ينمتا
مت يت توا األس تتر  3٥٠املتبقي تتة األس تتر املعي تتية األخ تترى ومجب تتورا الت ت و تت تترر م تتن ه تتذه
الءارثة الطبيعية.
 -٧٨مث هنا االهنيا األرضي الذي وقا لديتني من لدًت مقارعة رومتونج ،ذ ضترف
لدية موهورا الواقعة علد ت ويتازا  ٢٥كانون الثاين/يناير  ٢٠١٦و لديتة وغارامتا علتد تت
كااتتي  ٦ت ترين الثتتاين/نوفمّب  .٢٠١٥وقتتد خلتتف عتتدة أض ترار ،قيتتث دمتتر من تاز ستتءنية
و ىن وتية اوتماعية وعامة.
 -٧٩وكان تتت أست توأ كارث تتة ه تتي الت ت وقع تتت ليل تتة  ١٠-٠٩ا تتباط/فّباير  ٢٠١٤األقي تتا
قيتتي غتتاتونغورو وكارامتتا قيتتث تستتببت
ال تتمالية متتن العاصتتمة ووومبتتورا ،و تتء أخ ت
األمطار الغويرة واجلرًن السطحي وآتك ال ة واالهنيار وفي تان اجملتاري املائيتة أضترار هائلتة.
فقتتد أودت حبيتتاة  ٨٩اخصتتا وخلفتتت العديتتد متتن اجلرقتتد ،ف تتال عتتن فقتتدان رتتو  ٢,٥ليتتون
فرنك وروندي من قيمة اواصي لوفع التقديرات املرقتة للوزارة املءلفة هلوراعة ومن مة األغذيتة
ودم تتر أكث تتر م تتن  3 ٠٠٠من تتو ومت يت توا  ١ ٢١٧أس تترة معي تتية مواق تتا الت ت تريد
والوراع تتة ُ .
األر عة ،وهي وترييري وكامينغي وكيناما  ١وكيناما  ،٢ومت يوا أكثر متن  ٢ ٠٠٠أسترة معي تية
أخرى أسر قاضنةل. ١٦
 -٨٠وه ضافة هذه األقدا الرئيسية الثال  ،أصا ت كتوار ربيعيتة أخترى ورونتدي
وخلفت العديد من امل ردين داخليا .وهي كالتاه ‘ ‘١اجلفا الذي أدى ت ريد ١ ٥٥٧
اخصتتا مقتتارع كريونتتدو وكتتانءوزو متتن و ترا اجملاعتتة ‘ ‘٢األمطتتار الغويتترة ال ت هطلتتت
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مقارع ت ت تتات مويين ت ت تتا وك ت ت تتانءوزو وروم وتس ت ت تتببت ت ت ت تتدمري املن ت ت تتاز وت ت ت ت تريد  ٥١٢اخص ت ت تتا
‘ ‘3االهنيتتاالت األرضتتية الت وقعتتت مقتتارع مويينغتتا وماكامبتتا وخلفتتت  ٧٨م تتردا داخليتتا
‘ ‘٤ال تترًح ال تتديدة الت ت تس تتببت ت ت تريد  3٧١اخص تتا وت تتدمري من تتاز و تتىن وتي تتة عام تتة،
ال سيما مقارعات روم وموينغا ورومونجل. ١٧
 -٨١ومتتن أوت مواوهتتة مجيتتا هتتذه الء توار الطبيعيتتة ،نفتتذت قءومتتة ورونتتدي عتتددا متتن
السياستات واالست اتيجيات وخطتج العمت املتعلقتة هلبنيتة التحتيتة و دارة اتارر الءتوار  ،مبتا
ذلك اخلطة التوويهية للتخطيج اة ري ،واخلطة التوويهية لصر ميتاه األمطتار ،واالست اتيجية
ا اةد من اارر الءوار  ،وخطة العمت الورنيتة للتءيتف متا تغتري
الورنية لبنا القدرات
املنتتا  .وقُ ترستتمت األن تتطة املقتترر تنفيتتذها هتتذا الصتتدد ثتتال ف تتات ،وهتتي ‘ ‘١األن تتطة
العاولتتة الراميتتة وقتتف تطتتور األضترار ‘ ‘٢األن تتطة املتوستتطة األوت الت اءتتن متتن صتتالح
البىن التحتية ‘ ‘3األن طة الطويلة األو الرامية الن ر عادة عمار قادرة علد الصمود.
 -٨٢وملعاجلة هذه امل اك ُ ،خص اوي مجاه قتدره  ١٦٤مليتار فرنتك ورونتدي .ووترى
رص تتد  ١3٤ملي تتار فرن تتك ورون تتدي م تتن ه تتذا املبلت ت ص تتالح الب تتىن التحتي تتة أو تطويره تتا و دارة
املخارر والءوار  .و موازاة ذلتك ،يوصتد تخصتي مبلت  3٠ليتون فرنتك ورونتدي لتثبيتت
مستجمعات املياه ،ال سيما املنارع اويطة بووومبورال. ١٨

دال -العدالة االنتقالية
 -٨3أن تترت قءومتتة ورونتتدي جلنتتة اةقيقتتة واملصتتاةة مبووتتب القتتانون رقتتم  ١٨/١املتترر ١٥
أًر/مايو  ٢٠١٤رن ن ا جلنة اةقيقة واملصتاةة وواليتهتا وت تءيلها وتن يمهتا وستري أعماهلتا.
وتتمث مهمة هتذه اللجنتة التحتري و ثبتات اةقيقتة ترن االنتهاكتات اجلستيمة ةقتو ا نستان
ال ارتءبت منذ اوز/يوليه  ١٩٦٢قة عا  ،٢٠٠٨مريخ انتها األعما العدائية.
 -٨٤ومتتن أو ت مستتاعدة جلنتتة اةقيقتتة واملصتتاةة علتتد االضتتطالك مبهمتهتتا ،اعتُمتتد القتتانون
رق ت تتم  ٠٤/١امل ت تترر  ٢٧قويران/يوني ت تته  ٢٠١٦ت تترن .اي ت تتة ال ت تتحاً وال ت تتهود وغ ت تتريهم م ت تتن
األاتتخاص املعرضتتني للخطتتر .وقتتة  ٢٤اتتباط/فّباير  ،٢٠١٧تلقتتت اللجنتتة  3٤٢اتتهادة
لدية موها و ٧٤لدية نتاهانغوا و ٥٦لدية موكازال. ١٩

اثلثا -متابع ااة التوص اايات املنبثق ااة عا ا اجلول ااة الثاني ااة ما ا االس ااتعراض ال اادوري
الشامل املتعلق ببوروندي
 -٨٥لقد نفذت وروندي عض التوصيات املنبثقة عتن اجلولتة الثانيتة متن االستتعراا التدوري
ال ام  ،مبا ذلك
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وفيمت تتا يتعلت تتع ت تتمان اةت تترًت العامت تتة ،أوصت تتد االست تتتعراا ةلغت تتا األقءت تتا
التقييدي تتة ال تواردة ك ت م تتن م تتروك ق تتانون الص تتحافة والق تتانون املتعل تتع تن تتيم
امل تتاهرات واالوتماع تتات العام تتة وق تتانون اجلمعي تتات غ تتري الرحبي تتة .وق تتد نقح تتت
وروندي ا رار القانوين املتص ا لكما هو مبني أعاله



وفيما خي ن ا بليات للعدالة االنتقالية صورة افافة ،فقد أن رت وروندي
جلنة اةقيقة واملصاةة



و ت تتا مءافح ت تتة العن ت تتف ض ت تتد املت ت ترأة ،و ت تترى ص ت تتدار الق ت تتانون رق ت تتم ١3/١
امل تترر  ٢٢أيلو /س تتبتمّب  ٢٠١٦تترن من تتا العن تتف الق تتائم عل تتد ن تتوك اجل تتنس
واملعاقب تتة علي تته و.اي تتة ض تتحاًه ،و ن تتا ثالث تتة مراك تتو متءامل تتة لتق تتدمي الرعاي تتة
ل حاً العنف القائم علد نوك اجلنس ه ضافة مركو هومورا



و تتا مءافح تتة التميي تتو و.اي تتة األرف تتا  ،جت تتدر ا ا تتارة ن تتا دوائ تتر
متخصصتتة ةمايتتة األقتتدا املختتالفني للقتتانون وضتتحاً العنتتف اجلنستتي داخت
او ت تتاكم اال تدائي ت تتة ،ووض ت تتا خ ت تتج ه ت تتاتفي للمس ت تتاعدة  ١١٦ل٢٧ ٢٥٧+
ت ترين الثتتاين/نوفمّب  ٢٠١٥يتتتيم لألرفتتا ا نتتذار قتتاالت اخلطتتر ،و ن تتا
مركوين عادة أتهي األقدا املخالفني للقانون



و س تتيا افي تتف ور تترة الفق تتر ،تواص ت ورون تتدي تنفي تتذ ا ر تتار االست ت اتيجي
للحد من الفقر ربعته الثانية و عداد اخلطة ا منائية الورنية



وفيما يتعلع تعويو اللجنة الورنية املستقلة املعنية حبقو ا نسان ،أُن ت ت أر عتة
مءاتب علد صعيد املنارع ومراكو تنسيع علد مستوى املقارعات



وهلنسبة لتقويتة ا رتار القتانوين اولتي متن أوت تعويتو ستيادة القتانون ،جتتدر ا اتارة
صدار القانون رقم  ١٠/١املرر  ٠3نيسان/أ ري  ٢٠١3رن مراوعتة قتانون
ا ورا ات اجلنائية واعتماد السياسة القطاعية لوزارة العد للف ة ٢٠٢٠-٢٠١٦



و متتا يتعلتتع تخفيتتف اكت تتا ،الستتجون ،وتترى فصت أمتتاكن اقتجتتاز النستتا
اةوام واألمهات ذوات األرفا  .وقد مت وضا ذلك موضتا التنفيتذ عتن رريتع
و ترا ات العفتتو الرائستتي و ن تتا أونحتتة للنستتا داخ ت الستتجون ،ف تتال ع تتن
ن ا مراكو عادة أتهي األقدا املخالفني للقانون



وفيمتتا خي ت وضتتا تتتدا ري ةمايتتة ال تتحاً وال تتهود رتتار عم ت جلنتتة اةقيقتتة
واملص ت تتاةة ،اعتم ت تتدت ورون ت تتدي الق ت تتانون رق ت تتم  ٠٤/١امل ت تترر  ٢٧قويران/يوني ت تته
 ٢٠١٦رن .اية ال حاً وال هود وغريهم من األاخاص املعرضني للخطر



وفيما يتعلع خبفض االقتجاز املطو  ،جتري وزارة العد والتوزارة املءلفتة حبقتو
ا نست تتان واللجنت تتة الورنيت تتة املست تتتقلة املعنيت تتة حبقت تتو ا نست تتان واللجنت تتة الدوليت تتة
للصليب األ.ر تفتي ا منت ما ألماكن االقتجاز
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وخبصت تتوص تعويت تتو تعلت تتيم الفتيت تتات والق ت تتا علت تتد األست تتباف اجلذريت تتة للتست تترف
من الدراسة ،تواص وروندي تنفيتذ است اتيجية املستاواة تني اجلنستني التعلتيم
لعا  ٢٠١٢ال ترافقها خطة عم للف ة .٢٠٢٠-٢٠١٢

رابعا -حتديد أفضل املمارسات ،والصعوابت والعوائق
 -٨٦أف

املمارسات



االس اتيجيات الورنية املتعلقة هلعنف القائم علد نوك اجلتنس وستن قتانون تذا
اخلصوص



مراوعة قانون ا ورا ات اجلنائية الستحدا ق ا لألقدا



مواصتتلة ضتتمان انيتتة التعلتتيم املتتدار اال تدائيتتة والرعايتتة الصتتحية لألرفتتا
دون سن اخلامسة والنسا عند الوالدة املرافع الصحية العامة



تواتر األس لة ال فوية هلّبملان املووهة للسلطة التنفيذية.

 -٨٧التحدًت والعوائع


عد كفاية املوارد املالية



جتميد الدعم من وانب اجملتما الدوه



عد التوافع ني النمو السءاين السريا واالقتصاد الور



ع تتداد تق تتارير كاذ تتة ع تتن قق تتو ا نس تتان م تتن وان تتب ع تتض املن م تتات غ تتري
اةءومية من أو تلطيخ صورة وروندي.

خامسا -األولوايت واملبادرات وااللتزامات الوطنية
 -٨٨تتعهد قءومة وروندي تعويو ققو ا نسان و.ايتها من خال ما يلي
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رؤية وروندي ٢٠٢٥



ا رار االس اتيجي للحد من الفقر



اخلطة ا منائية الورنية



ر مج التعليم علد املوارنة والتدريب علد قب الورن



تفعي ت ت خط تتة عم ت ت السياس تتة الورني تتة ةق تتو ا نس تتان  ٢٠١٧-٢٠١٢ال ت ت
اعتُمدت  3١كانون الثاين/يناير .٢٠١3
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