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جتميع بشأن بوروندي
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش اااموا والتقري اار لمع ااع للمضلوم ااات ال اوارو ق ااارير هعئ ااات املضاه اادات
واإلج اراتات اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا املتةااد ات ال اال  ،وهااو مقاادم ش ا و مااوج
قعداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لماتا

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()٢( )١
اإلنسان
 ١١شريأل ا ول/أكتوبر  ،٢٠١٦أوقفا ح وما بورونادي كاو ضااون ماع م تا
-٢
مفوضااع ا م ا املتةااد السااامع حلقااوق اإلنسااان بوروناادي ،ا ماار الااذي قعااد اااز واليت ا ،
و لك وق كان فع أوضاع حقوق اإلنساان تفااق ا وشااع امل تا بورونادي علاى ساريع
املفاوضات بشأن مذكر التفاه املتضلق ابستئناف التضاون سريضاً()3ا
 -3و ش اريأل ا ول/أكتااوبر  ،٢٠١7كاار مساابول بوروناادي أن ح وم ا بوروناادي رف ا
رف ااً قاطض ااً قرياار ةن ا التةقعااح الدولع ا بشااأن بوروناادي ،الااي أنشااأها جملااس حقااوق اإلنسااان
ق ارار  ،٢4/33مضلن ااً أن التقرياار متةع ا ويقااوم علااى ووافااع سعاسااع ا كمااا هاادوت الدول ا ال اارف
بتقاادمي واضااضا التقرياار ىل الضدال ا بتهم ا التشااهم واملسااااب ابملبسسااات البوروندي ا ا وأبلاام مفااول
ا م املتةد الساما حلقوق اإلنسان احل وم أبن مأل م املقبول أن يتضرل أع ات ةن شا لها
جملااس حقااوق اإلنسااان للتهديااد ابملالحق ا الق ااااع بسااب أوات املهم ا الااي حاادوها س ا ا لااسا
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وقاال ن التهدياد املوجا ماأل ح وما بورونادي يشا و انتهاكااً واضاةاً للمااو الساوسا ماأل ا فاقعا
امتعااازات وح ااا ت ا ما املتةااد لضااام  ،١94٦الااي ن بااح علااى اص انات الااذيأل ي ا لضون اهااام
لألم املتةد ا وحث املفول السااما ح وما بورونادي علاى عااو الن ار سعاساتها املتمثلا
رفض التضاون مع ةن التةقعح الدولع املستقل وال ف عأل هتديد أع ااها()4ا
 -4وأسف اللان املضنع ابلق ات على التمعع ضد املارأ علاى اعتا ام بورونادي االنساةا
مااأل ن ااام رومااا ا ساسااا للمة ما اةنااعا الدولعا و ورف ااها التةقعااح املسااتقو بشااأن بوروناادي
الااذي أجااري عم االً بق ارار جملااس حقااوق اإلنسااان و  ،١/٢4-ومااا ر ا علااى لااك مااأل عااالن
اصا انات املس ااتقلص أش ا ا ااً اام مر ااو ف ااعه بورون ااديو ورف ااها أي ا ااً التض اااون ما اع ةنا ا
التةقعااح املضنع ا ببورونااديو و عاااو قععمهااا اةاااري لتضاومااا مااع مفوضااع ا م ا املتةااد السااامع
حلقااوق اإلنسااان ولوجووهااا الدولا ا ووعا اللانا بوروناادي ىل عساام و ااول كعااا ت ا ما
املتة ااد  ،ا ااا فعه ااا مفوض ااع حق ااوق اإلنس ااان وةنا ا التةقع ااح ،ىل ع ااع املن اااطح واالس ااتمرار
التضاون مع املدعا الضام للمة م اةنااع الدولع ()٥ا
 -٥و كاار املقاارر اصااا املضا حالا املاادافضص عااأل حقااوق اإلنسااان أنا ال يا ال يتضااص علااى
بوروندي وقعع اال فاقع الدولع حلماي حقوق عع الضمال املهاجريأل وأفاراو أساره و والنو وكاول
االختعاري امللةح ابلضهد الدويل اصا ابحلقوق املدنع والسعاسع و والنو وكول االختعاري الثااين
امللة ااح ابلضه ااد ال اادويل اص ااا ابحلق ااوق املدنع ا والسعاس ااع  ،اس اااوف ىل لم ااات عقوب ا اإلع اادامو
والنو وكول االختعاري امللةح ابلضهد الادويل اصاا ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماععا والثقافعا و
والنو وكول االختعاري ال فاقع حقوق ال فو املتضلح إبجرات قدمي البال ات()٦ا
ط ااار االس ااتضرال ال اادوري
 -٦وأف اااو املق اارر اص ااا نفسا ا أبن حالا ا بورون اادي ُورسا ا
الش ااامو ك ااانون الثاين/ين اااير ٢٠١3ا فف ااا أ ن ااات االس ااتضرال ،قُ اادم  ١74و ااع قبل ا ا
احل وم ا  ١4٦منهاااا ورف ا احل وم ا التو ااعات املتبقع ا  ،مااأل بعنهااا  ١4و ااع تضلااح حري ا
التضبم و ويأل اةمضعات()7ا
 -7وأو ااى اصانات املسااتقلون الااذيأل أجااروا التةقعااح املسااتقو بشااأن بوروناادي الااذي اضا ُلع
با عماالً بقارار جملااس حقااوق اإلنساان و ( ٢4/١-اصانات املسااتقلون) أبن ادق بوروناادي فااوراً
ووون حتف ات على اال فاقع الدولع حلماي عع ا ش ا مأل االختفات القسري()٨ا
 -٨وش اااض من ما ا ا ما ا املتة ااد للرتبعا ا والضلا ا والثقافا ا (العونسا ا و) بورون اادي عل ااى
الت ديح على اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم()9ا
 -9وأف اااوت مفوض ااع ا م ا املتة ااد الس ااامع لش اابون الالجئ ااص أبن بورون اادي ان اام
عام  ١9٦3ىل اال فاقع اصا بوضع الالجئص ،و عام  ١97١ىل برو وكوسا لضاام ١9٦7ا
ل األ بورونادي ،ر ا بعقهااا ماااً مار ً وأخااذها بسعاساات شامو عااع الالجئاص ،أعربا عااأل
حتف ات على اال فاقع قعد حري حرك الالجئص وحتد مأل فر ح وس على عمو أبجر ومأل
حقه التضلع ()١٠ا
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اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١١

 -١٠أو ا اللان ا املضنع ا ابلق ااات عل ااى التمعع ا ض ااد امل ارأ أبن ا ا بورون اادي امل اوارو
البشري والتقنع واملالعا الالزما ل امان نفعاذ السعاسا اةنساانع الوطنعا  ،و نشاات للعاهتاا للر اد،
اا لك ا لس الوط للشبون اةنسانع ()١٢ا وأو اتها أي ااً أبن نفاذ بفضالعا اص ا الوطنعا
مل افة الضنف اةنساين ()١3()٢٠١٠ا و رح اللانا ط ا الضماو الوطنعا ()٢٠١٦-٢٠١٢
لتنفعذ قرار جملس ا مأل  )٢٠٠٠(١3٢٥بشأن املرأ والسالم وا مأل()١4ا
 -١١وأسف م ت املفوضع بوروندي على خفض التةالف الضااملا للمبسساات الوطنعا
حلقااوق اإلنسااان اانعف اللانا الوطنعا املسااتقل حلقااوق اإلنسااان مااأل الفئا ألااف ىل ابت ،ووعااا
هذ اللان ىل الضمو مع امل ت لتةقعح استقالسا()١٥ا
 -١٢وحث املقرر اصا املضا حالا املادافضص عاأل حقاوق اإلنساان ا ع اات املضعناص حاديثاً
اللان ا الوطنع ا املسااتقل حلقااوق اإلنسااان علااى بااذل ق ااارس جهااده مااأل أجااو اسااتضاو ق ا
املدافضص عأل حقوق اإلنساان والضماو علاى أن اون اللانا مبسسا قويا ومساتقل وقااور علاى
جرات فة مو وق ون ي اللت امات الدول جمال حقوق اإلنسان()١٦ا وينبما استشار اللان
الضملعااات امل ا لع اااا إلنشااات للعااات حلماي ا حقااوق اإلنسااان ،وال سااعما نفعااذ باار م
حلماي املدافضص عأل حقوق اإلنسان()١7ا

رابعا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
 -١املساواة و دم التمييا

()١٨

 -١3ضر اللان املضنع حقوق اإلنسان عاأل قلقهاا زات املضلوماات الاي تةادن عاأل ضارل
املثلعص للتهديد ابلنعو مأل سالمته اةسدي والرتهع والتمععا جمااالت حعا عا شا ا و ضار
عااأل قلقهااا خا ا ً ن القااانون اةنااااا يضاارف املثلع ا اةنسااع أبمااا جرمي ا و و ن ال ااال الااذيأل
يضتاانون مثلعااص قااد ُمينضااون مااأل مدارسااه و وهنااا عقبااات ي ا دم اااا املثلعااون الااذيأل يسااضون ىل
أتسعس ضعاتا وأو اللان أبن ش بوروندي املثلع اةنسع مأل قاام اةراا ()١9ا
 -١4وأعرب ا اللان ا املضنع ا ابلق ااات عل ااى التمعع ا ض ااد امل ارأ ع ااأل قلقه ااا م ااأل أن بورون اادي
مل بااذل ال جهااداً ضاائعالً لتضااديو القاوانص املوجااوو الااي ن ااوي علااى ععا حااح املارأ  ،ومنهااا
مدونا ا ا ا ا حا ا ا اوال الش ا ا ااع وا س ا ا اار (املا ا ا اواو  3٨و ٨٨و ١٢٢و ،)١٢٦وق ا ا ااانون اةنس ا ا ااع
(املاااو  ،)4وقااانون الضمااو (البااا  ،)4والقااانون اةنااااا (املاواو  3٥7-3٥3و 3٦3و)٥39ا
وأو اللان بورونادي بتساريع عملعا االق القاانون والضماو ،ضامأل طاار زما دادو ،علاى
لمات عع ا ح ام التمعع ي ومواتم عع القوانص مع ا فاقع الق ات على عع أش ال التمععا
ضد املرأ والتةقح مأل نفعذها بفضالع ()٢٠ا
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 -٢التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان
 -١٥رحب اللان املضنع ابلق ات على التمعع ضد املرأ ب ون املساوا بص اةنسص ت در
أولااو ت اإلطااار االسارتا عاا مل افةا الفقاار ،و ن هااذا اإلطااار أنشااأ ااندوقاً لتمويااو ا نشا
ال راعع ا للم ارأ الريفع ا ا وأعرب ا عااأل قلقهااا ل ااون مض ا النسااات ال ي ا لأل ي اواجهأل عقبااات أمااام
عنهأل اقت او ً ابلن ر ىل ضضف حالتهأل االجتماعع واالقت ااوي  ،والقوالا النم عا املتضلقا
ا ااأل ،وقلا ا ف اار ح ااوسأل عل ااى ق اارول بس ااب ع اادم اس ااتعفااهأل مت لب ااات امل ااارف ،وع اادم
املساوا حقوق اإلرن فعما خي احلح حعاز ا راضا()٢١ا

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()٢٢

 -١٦أشار م ت مفوضع ا م املتةد السامع حلقوق اإلنسان بورونادي ىل أن مرحلا
تس ا ابشااتداو الضنااف ان لق ا مااع فااوز بعاام ن ااورون ي ا انت اااابت الر س ا ()٢3ا و كاار اص انات
املس ا ااتقلون أن م ت ا ا ا امل ا اادعا الض ا ااام ل ا اادس ا م ا ا ا اةنااعا ا ا الدولع ا ا ا ب ا اادأ ٢٥ ،نعس ا ااان/
أبريااو  ،٢٠١٦حتاار ت أولع ا اة اراا امل عوم ا الااي ناادرك طااار والي ا ا م ا املر ب ا
بوروناادي منااذ نعسااان/أبريو ٢٠١٥ا وركا ت التةاار ت ا ولعا علااى االوعاااتات املتضلقا ابلقتااو
والس ا اااأل والتض ا ااذي واال ت ا ااا و ا اام م ا ااأل أشا ا ا ال الضن ا ااف اةنس ا ااا ،وك ا ااذلك االختف ا ااات
القسري()٢4ا
 -١7وأف اااو اصا انات املس ااتقلون أبن هام ااات  ١١ك ااانون ا ول/ويس اامن  ٢٠١٥ال ااي ش اانتها
اعات مسلة ضد أربضا مضسا رات عسا ري  ،ال ا بوجنباور وواحاداً ال ااحع الريفعا
لبوجنبور  ،لتها عملعات ار ب أ ناتها قوات ا مأل ،حسابما قعاو ،انتهاكاات جساعم حلقاوق
اإلنسان ،ومنها اب خ عدام عدو كبم مأل الشبا خارك ن ااق القاانون()٢٥ا وأو اى اصانات
املسااتقلون بوروناادي أبن ااف فااوراً عااأل اساات دام أجه ا امل ااابرات وق اوات الشاارط  ،خا ا ً،
أووات مساالة للاادفاع عااأل مشااروع سعاسااا حا ي( ،)٢٦وأبن ااون ياي ا املاادنعص وال ااف عااأل
انتها حقوق اإلنسان ضمأل أولو ت عع اةهات الفاعل مأل م الدول ()٢7ا
 -١٨ففا الفرت املمتد مأل  ٢٦نعسان/أبريو  ٢٠١٥ىل شريأل ا ول/أكتوبر  ،٢٠١٦و ح
م ت ا املفوضااع بوروناادي  ٥٨٠حال ا قتااو مر ب ا اب زم ا  ،ماادنعون ،وأع ااات املضارض ا ،
وأع ااات ا تمااع املاادين ،وعنا اار شاارط  ،وأع ااات راب ا مبونماكااوري (،)Imbonerakure
وأع ات ا لاس الاوط للادفاع عاأل الدميقراطعا  -قاوات الادفاع عاأل الدميقراطعا (،)CNDD-FDD
وعسا ا ريون ا و بض ااض احل اااالت ،س اابح اإلع اادامات خ ااارك ن اااق الق ااانون ال ااي و قه ااا م تا ا
املفوض ااع بورون اادي وق ااوع ح اااالت اختف ااات قس ااريا فق ااد اختُ ااف ال ا اةا قب ااو ق ااتله
اكتُشفوا()٢٨ا وأو ى امل ت االحق ا ش ا الذيأل ار بوا انتهاكات حلقاوق اإلنساان ل اا
يوضع حد لإلفالت مأل الضقا ()٢9ا
 -١9و الف اارت م ااأل نعس ااان/أبريو  ٢٠١٥ىل ش ا اريأل ا ول/أكت ااوبر  ،٢٠١٦و ااح م ت ا ا
املفوضااع بوروناادي اعتقااال مااا ال يقااو عااأل  9 ٥٦٨ش ااً واحتاااازه سااعاق ا زم ا ا
وأفاارك عااأل  ٥ 3٢١دتاا اً علااى ا قااوا و نفااذ هااذ االعتقاااالت واالحتاااازات أساس ااً الشاارط
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وجهاااز امل ااابرات الااوط اساااعد اإلمبونماكااوريا وكااان ال ااةا أع ااات
املدين املضارضص لوالي الراعس اةديد  ،و ةفعص()3٠ا

املضارضا وا تمااع

 -٢٠والحظ املقرر اصا املض حال املدافضص عأل حقوق اإلنسان الضديد مأل احلاالت الي
قُتااو فعهااا ماادافضون عااأل حقااوق اإلنسااان و ااةفعون أو اعتُاادي علااعه أو أُكرهاوا علااى احلعااا
املنفى أو اعتقلوا ضسافاً أو احتاا وا أو هادووا أو ضاعح علاعه أو و اموا ابلضاار أو شاهر اا
وسااط اإلعالما وأو ى ح وم بوروندي أبن ضأل الن ار االوعااتات والتقاارير الاي تةادن
عأل الضنف ابملدافضص عأل حقوق اإلنسان واويفه وم ايقته ومراقبته  ،ولري حتقعقات فوري
ون يها وفااح لااك ،ومساااتل اةنااا  ،اااا لااك عااأل ا فضااال الااي اقرتفا أ نااات ماارحلي مااا قبااو
االنت اابت وما بضدها عام )3١(٢٠١٥ا
 -٢١وأعرب ا ةن ا مناه ا التضااذي عااأل قلقهااا بشااأن  ٦٥١حال ا ضااذي و قهااا م ت ا
مفوضع حقوق اإلنسان بوروندي الفارت باص نعساان/أبريو  ٢٠١٥ونعساان/أبريو ٢٠١٦ا
وأعربا عااأل قلقهااا أي ااً مااأل ايااد أعمااال التضااذي املر ب ا اب زما السعاسااع  ،وفااح مااا أفاااو با
ا مص الضام واصنات املستقلون بضد ز رهت الثانع ىل بورونديا وال ا ال اللانا شاضر بقلاح ابلام
زات التناقض بص املضلومات الي درها احل وم والضديد ماأل حااالت التضاذي املو قا قريار
املفااول الساااما ( ،)A/HRC/32/30الااي يباادو أمااا شاام ىل أن ا مل يف
عااع االوعاااتات
ققااح
املتضلق ابلتضذي ()3٢ا وأو ى اصنات املستقلون أبن نشئ احل وم على سبعو ا ولويا للعا ملناع
التضذي وفقاً اللت اماهتا اقت اى ا فاقعا مناه ا التضاذي و ام ماأل ضارو املضاملا أو الضقوبا
القاسع أو الال نسانع أو املهعن ()33ا
 -٢٢وك ااان م تا ا املفوض ااع بورون اادي ق ااد زار الس اااون ا ح ااد عش اار وزنا ا ا ت ش اارط
بوروندي والحظ اكت اظها عق موجات اعتقاال مت ااهريأل مضارضاص للواليا اةدياد للاراعس،
وأع ااات املضارضا و ا تمااع املاادين ،وأشا ا مشااتب ان اامامه ىل حركااات متماارو
هوري ن انعا املتةد ا وقد الحظ امل ت أي ااً أن ا تاا يأل مل يُ مضماوا أ مااً عاد
رواندا أو
بضااض احل اااالت ،وأن ا طف ااال قلمااا ك ااانوا يف االون ع ااأل البااالمص زن ا ا ت مراك ا الش اارط
وجهاز امل ابرات الوط ()34ا
 -٢3ويساور اللان املضنع ابلق ات على التمعع ضد املرأ قلح ابلم مأل فاق الضنف ابلنساات
بوروندي منذ نشو الن اع الداخلا نعسان/أبريو ٢٠١٥ا فقد لق قارير م عا فعد
أبن أع ات راب الشبا التابض للة احلاك  ،الي سامى اإلمبونماكاوري ،كثاماً ماا ا ت ابوا
اععااً نساااتً مااأل أسار ا شا ا الااذيأل يُضتقاد أما مضارضااون للة وما ا و لقا اللانا أي ااً
قااارير و ق ا ابسااتمرار لتلااف أش ا ال الضنااف املماااراب علااى امل ارأ  ،اااا فعهااا االعتاادات الباادين
واال ت ااا و اام مااأل أش ا ال الضنااف اةنسااا والتشااوي والتضااذي  ،ار بتهااا ق اوات ا مااأل
مناساابات ،منهااا أ نااات فتااع املنااازل واالعتقاااالت اةماععا وخااالل اساارو مااأل البلاادا وأو ا
أبن ادر بوروناادي أواماار فوريا ىل أفاراو الشارط واةااع واإلمبونماكااوري حت اار عااع أشا ال
الضن ااف ابمل ارأ و وأن ت ااوىل ر ق ااا الضن ااف اةنس ااا ابس ااتمرار و مرحل ا مب اار عن ااد س ااوي
ا فااق الساالمو و وا او رفاض أشا ال الضفاو
الن اع ،و تناول مايا امل ااف ابلقادر ال اا
()3٥
عأل مر يب اةراا اةنسانع  ،وال سعما الضنف اةنسا ا
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 -٢4والح اللان نفسها بقلح أن  4٥املاا مأل الساعنات دتاا ات رهاأل ا اكما ،
ا مار الاذي يشام ىل عادم كفاات ن اام الضدالا اةنااعا ا وأعربا عاأل قلقهاا أي ااً بشاأن ظاروف
النس ااات ا تاا ا ات ،ا ااا ل ااك االكت ااام الس اااون ،وع اادم ف االهأل ك ااو ا حا اوال ع ااأل
ا تا ا يأل الااذكور والسااانات املاادانص ،ضاااف ىل ااضوب احل ااول علااى المااذات ال ااا والرعاي ا
ال ةع ا ويساورها القلح زات عدو النسات ا تاا ات ماع رضاع وأطفاال امار ،وعادم وجاوو أي
رعاي اجتماعع و دابم حلماي أطفال النسات ا تا ات املنف لص عأل أمهاهت ()3٦ا
 -٢إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()37

 -٢٥مل يالح ااح اةن ااا ال ااذيأل ار ب اوا مض ا انتهاك ااات حق ااوق اإلنس ااان ال ااي و قه ااا م ت ا
املفوضااع بوروناادي ،خا ا اإلعاادامات إبج اراتات مااوج  ،واالختفااات القسااري ،والتضااذي ،
والضن ااف اةنس ااا ال ااذي يُش ااتب أن وق ااع عل ااى أي اادي عنا اار م ااأل ق ا اوات ال اادفاع وا م ااأل أو
اإلمبونماكااوريا وكااان مئااات ا ش ا ا الااذيأل اعتقل اوا أ نااات امل اااهرات أو عق ا املضااار بااص
قاوات ا مااأل وعنا اار مساالة دتاا يأل وون داكما ()3٨ا وأو ااى م تا املفوضااع بوروناادي
احل وما ابلن اار فاوراً قانونعا االحتااازات ،و طااالق ساراق املضتقلااص ضسافاً ،وضاامان احلااح
داكم عاول ةمعع مأل اعتُقلوا واحتا وا طار ا زم الراهن ()39ا
 -٢٦و ضاار اللان ا املضنع ا حقااوق اإلنسااان عااأل قلقهااا بشااأن الضاادو ال باام مااأل أوج ا اصلااو
والق ااور الااي ضاارتي الن ااام الق ااااا الدولا ال اارف ،ومااأل لااك ب ااف خا ا قلا الق ااا ،
وشح املوارو ،وار فاع عدو احلاالت املضلق الن ام الق ااا ،وعدم استقاللع السل الق ااع
بساب اادخو الساال التنفعذيا قاما الضادلا وأو ا اللانا أبن فااو بوروناادي اسااتقالل
الق ات()4٠ا
 -٢7وأعرب اللانا املضنعا ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماععا والثقافعا عاأل قلقهاا ماأل انضادام
ال ااما ت ال افعا بضاادم عا ل الق ااا مااأل منا اابه  ،وهااو وضااع مااأل شااأن أن ينااتق كثاماً مااأل
استقالس ا وأو بوروندي ابعتماو التدابم املالام الي فو اختعار الق ا و ضععنه ب ريقا
مفتوح وشفاف  ،على أسااب ن اه املرتشةص وكفاتهت  ،و دعع ما ي مأل استقاللعته ()4١ا
 -٢٨وأفاااو املقاارر اصااا املض ا بتض ي ا احلقعق ا والضدال ا واةاان وضااما ت عاادم الت ارار أبن
امل اااوف مااأل الضملع ا االنت ابع ا لضااام  ٢٠١٥فاقم ا حلااول ماي ا نعسااان/أبريو )4٢(٢٠١٥ا
وأعر عأل قلق مأل وقف املناقشات جمال الضدال اةنااع بشأن االنتهاكات اةسعم ا وكان
أتجعو املناقش ط و نشات للعات ق ااع ح اختتاام عماو ةنا احلقعقا وامل ااحل يضا أن
الضدالا سات ون منضدما كثام مااأل احلااالت()43ا وأو ااى املقارر اصاا بورونادي أبن سااتأنف
املناقشات على الفور وون انت ار كمال ةن احلقعق وامل احل عملها ،واشارك ا تمع املادين،
اااا فع ا ال ااةا  ،بشااأن النمااا ك امللموس ا املقرتح ا إلنشااات للع ا ق ااااع ملالحق ا مقاارت اإلابو
اةماعع أو اةراا ضد اإلنسانع أو جراا احلر أو م لك مأل االنتهاكات ال ارخ حلقاوق
اإلنس ااان أو االنتهاك ااات اص ا اام للق ااانون الا اادويل اإلنس اااينو وأن ضما ااد ح اااالً ىل االض ا ا الع
اب عمال التة مي للتةقعقات واملالحقات الق ااع ()44ا
 -٢9و كر املقرر اصا ا أن مبااورات جان ا ضارار ركا ت أساسااً حا انن علاى عااو
ا راضااا ،ح ااص اس ااتُبضدت أش ا ال أخ اارس م ااأل اة اان ،ال س ااعما ع اااو أتهع ااو ال ااةا ()4٥ا
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ااالق واس ااع الن اااق لألراض ااا للتملا ا عل ااى أ ااا التمععا ا
وأو ااى بورون اادي أبن ش اارع
املوجوو مسبقاً ،وز و فر ح اول النساات علاى ا راضاا هاذا ال ادو ،ماأل خاالل مراجضا
شااامل لألح ااام التش اريضع القاام ا املتضلق ا حقااوق اإلرن و ساااعل و اادار سااندات مل عت ا ا
وفعما خي ةن احلقعق وامل احل  ،أو ى املقارر اصاا بورونادي أبن بادأ املناقشاات ،اشاارك
ا تمع املدين ،اا فع ال ةا  ،بشأن بر م شامو ةن ا ضرار قابو للتنفعذ()4٦ا
 -3٠وأش ااار اصا انات املس ااتقلون ىل ال ااضف الش ااديد ال ااذي يض اارتي للع ااات املس اااتل و فش ااا
اإلفالت مأل الضقا  ،ا مر الذي ستمر مض وورات الضنف وون انق اعا نا ال شاات قريبااً
جيري على أرل الواقع مأل حعث وفم سابو انت ااف فضالا لل اةا  ،ااا لاك قادمي اةناا
ىل الضدال  ،أو منع رار االنتهاكات()47ا
 -3١وأشار م ت املفوضع بوروندي ىل أن أع ات عد من مات ام ح ومعا ضرضاوا
للت وي ااف أو االعتق ااال واالحتا اااز التضس اافعص أو انته ااا ح اارمته اةس اادي أو اإلع اادام خ ااارك
ن اق القانون أو القتاو()4٨ا وأو اى امل تا بورونادي اوا ال اةهاوو الرامعا ىل ححا احلار ت
الضاما عااأل طريااح الرفااع الفااوري لتاادابم ضلعااح عمااو املن مااات اام احل ومع ا املضنع ا ابلاادفاع عااأل
حقوق اإلنسان ووسااط اإلعالم وا تمع املدين عموماً و م مأل الضقوابت ،و ساهعو عماو هاذ
املن مات()49ا
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()٥٠

 -3٢أعاار املقاارر اصااا املض ا حال ا املاادافضص عااأل حقااوق اإلنسااان عااأل قلق ا زات التقااارير
الوارو عأل هتديد الشرط واإلمبونماكوري لل ةفعص واملدافضص عاأل حقاوق اإلنساان وم اايقته
واااويفه ا وأو ااى أبن ُر ااد ابسااتمرار أوضاااع املاادافضص عااأل حقااوق اإلنسااان ،خا ا أكثااره
استهدافاً وأشده ضضفاً ،وأبن يُدع عمله حعث يتسىن للماتمع املدين أن يضمو أبمان()٥١ا
 -33و رح ا اللان ا املضنع ا ابلق ااات علااى التمعع ا ضااد امل ارأ باان الدسااتور علااى ا ااع
احل وم والنملان وجملاس الشاعول للنساات وماا نات عاأل لاك
ح  3٠املاا مأل املنا
()٥٢
مأل ز و مشارك املرأ احلعا السعاسع ا وشاضرت اللانا املضنعا حقاوق اإلنساان ابلقلاح
ن ع اادو النس ااات املما اثيفالت الش ااأن الض ااام عل ااى مس ااتوس املقاطض ااات واملس ااتوس ا ل ااا قلع ااو
للماي ()٥3ا و و ا اللان املضنع ابلق اات علاى التمععا ضاد املارأ أبن أتخاذ بورونادي بسعاساات
انع القارار
مستدام هتدف ىل ض ي مشارك املرأ ب ور حم وعلى قدم املساوا ماع الرجاو
وطنعاً ودلعاً()٥4ا
 -34والحااظ املقاارر اصااا املض ا حال ا املاادافضص عااأل حقااوق اإلنسااان بقلااح منااع ا ح ا ا
السعاس ااع و مه ااا م ااأل اةماع ااات م ااأل الت اااهر بورون اادي واوي ااف املت اااهريأل وم ااايقته ا
والحااظ بقلااح أي ااً أن الساال ات ،اسااتناواً ىل مباادأ احلفااام علااى الن ااام الضااام ،ح اارت ضساافاً
عااع امل اااهرات الضام ا الااي ن متهااا بضااض من مااات ا تمااع املاادين الااي مااا فتئ ا ناادو ابنت ااام
ابنتهاكات حقوق اإلنسان منذ عام )٥٥(٢٠٠9ا
 -3٥وأفاااو املقاارر اصااا نفس ا أبن املاااو  3١مااأل الدسااتور اان علااى وجااو ضاامان حري ا
التضبم وعلاى ضارور أن حتارتم الدولا حريا الاديأل واملضتقاد وال امم والارأيا بعاد أن قاانون ال اةاف
ال اااور  4ح يران/يونعا  ٢٠١3ي اابح حريا التضباام ويت اامأل أح امااً عااد تضااارل مااع الضهااد
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ال اادويل اص ااا ابحلق ااوق املدنع ا والسعاس ااع و ا و وولع ا أخ اارسا وي اان الق ااانون امل ااذكور عل ااى
استثنات عام فعما يتضلح حح ال ةفعص عدم ال شف عاأل م ااوره الق اا املتضلقا اب ماأل
أو أكثر()٥٦ا
القوما أو الن ام الضام أو أسرار الدفاع أو السالم اةسدي أو الضقلع لش
 -3٦و و حري التضبم واإلعالم مقعد ا فا نش اإلعالمع الي نتقد احل وما علقا ،
ح ااص ض اارل عالمع ااون مس ااتقلون لالعتق ااال التضس اافا والتض ااذي واالختف ااات القس ااريا وأو ااى
م ت املفوضع بوروندي احل وم بدع حري التضبم()٥7ا
 -37و ضاارل املاادافضون عااأل حقااوق اإلنسااان للت ويااف و سااات املضامل ا علااى أياادي ق اوات
ا مألا وأو ى امل ت إبنشات للع وطنع حلماي املدافضص عأل حقوق اإلنسان و فضعلها()٥٨ا
 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()٥9

 -3٨رحبا اللانا املضنعا ابلق ااات علااى التمععا ضااد املارأ بقااانون عااام  ٢٠١4املتضلااح انااع
االلااار اب ش ا ا وقمض ا وياي ا ضااةا  ،والح ا نفعااذ مااأل خااالل خ ا عمااو متضاادو
الق اعات على مدس الفرت  ،٢٠١7-٢٠١4و نشات ةن وطنعا ساذا المارلا وأو ا اللانا
بوروندي أبن ستمر بنات قدرات موظفا نفا القاانون علاى حتدياد ضاةا االلاار مرحلا
مب اار و ح ااالته و ع اااو أته ااعله  ،وأن ن ااع االل ااار اب شا ا ا و الح ااح املتا ا اريأل وم اار يب
انتهاكااات حق ااوق اإلنس ااان املتضلق ا ب ااذلك و الحقه ا و ض اااقبه ا ااا يس ااتةقون ،و ضتم ااد اادابم
احلماي املراعع للنسات والفتعات ال ةا ()٦٠ا
 -٥احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية

()٦١

 -39أعربا اللانا املضنعا حقااوق اإلنسااان عااأل قلقهااا ن الرجااال والنسااات ال يضاااملون علااى
ق اادم املس اااوا ق ااا اإلرن وأن م ا ال ا واك والرتك اااتا والح ا أن امل اااو  ٨٨م ااأل مش ااروع
مدونا ا حاوال الش ااع وا ساار ال ا ال اان علااى فاااوت احلااد ا وة لسااأل الا واك ابلنسااب
للرجال والنساتا وأو بوروندي بتضديو مدون ا حاوال الش اع وا سار حعاث وحاد احلاد
ا وة لسأل زواك الرجال والنسات ،وفقاً للمضايم الدولع ()٦٢ا

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية
 -4٠رحب اللان املضنع ابلق ات على التمعع ضاد املارأ بتنقاعح قاانون الضماو لتض يا حقاوق
املارأ الضمااو وسااد الفا او املسااتمر ا جااورا والح ا وجااوو مسااوو أولعا ملشااروع قااانون
قما حح وي اإلعاقات الضموا وأو بوروندي أبن ضااو بتنقاعح قاانون الضماو و تأكاد
مااأل أنا ي فااو املساااوا الفضلعا بااص املارأ والرجااو ،وق اار التمععا الضمااو ،وي ااراب مباادأ ا جاار
املتس ا اااوي لق ا ااات الضم ا ااو املتس ا اااوي القعما ا ا ()٦3ا وق ا اادم اللانا ا ا املضنعا ا ا ابحلق ا ااوق االقت ا اااوي
واالجتماعع والثقافع و عات مما ل ()٦4ا
 -4١وأعرب اللان املضنع ابلق ات على التمعع ضد املرأ عأل قلقها زات عادم يايا الضماال
املنا لعص مااأل االسااتمالل واالعتاادات اةنسااعص ،و ن عمااو ا طفااال مل ق اار بضااد والفتعااات ال يا لأل

8

GE.17-19916

A/HRC/WG.6/29/BDI/2

يتضرضأل لالستمالل ،وال سعما الضمو املنا يلا وأو ا بورونادي أبن ناع عماو ا طفاال منضااً
ابحً و رفع احلد ا وة لسأل الضمو()٦٥ا
بورونادي عااطلون
 -4٢و كر اصنات املستقلون أن التقديرات شم ىل أن ن ف الشبا
عأل الضموا وكان البعا املت ااهريأل ضاد الواليا الر ساع الثالثا ماأل الشابا  ،وقاد ي اون مضادل
الب ال ا املر ف ااع م اادراً كب اماً للتانع ااد حرك ااات التم اارو الناش اائ واإلمبونماك ااوريا وأت اار ق اااع
ال راع  ،الاذي يشاملو  9٠املااا ماأل السا ان ساأل الضماو ،بتشاريد الناااب وماا نات عنا ماأل
ن اع على ا راضا()٦٦ا
 -٢احلق يف الضمان االجتما ي
 -43الح ا اللان ا املضنع ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعع ا والثقافع ا بقلااح أن كث اماً مااأل
س ا ان بورون اادي ال ينضمااون أبي ش ا و م ااأل أش ا ال احلماي ا االجتماعع ا ر ا اعتم اااو سعاس ا
وطنع للةماي االجتماعع و نشات ندوق لدع احلماي االجتماعع ()٦7ا
 -٣احلق يف مستوى معيشي الئق

()٦٨

 -44يساور اللان املضنع ابحلقوق االقت اوي واالجتماعع والثقافع القلح مأل عدم تع عدو
كبم مأل الس ان استوس مضعشا الاح ر ان الق ا طر االسرتا عاع مل افةا الفقارا وكانا
مضاادالت الفقاار أعلااى بااص أشااد الفئااات حرمااا ً وهتمعش ااً بوروناادي ،اااا فعهااا النسااات والبااا وا
واملشروون واخلعاً()٦9ا
 -4٥والح اللان بقلح أن كثماً مأل الس ان يضانون انضدام ا مأل المذااا ،ر ا ان االق
االسا ارتا عاع ال راععا ا الوطنعا ا واص ا ا الوطنعا ا لالس ااتثمار ال راع اااا وأعربا ا ع ااأل قلقه ااا بش ااأن
املسااتو ت املر فض ا لسااوت التمذي ا امل ا مأل لاادس ا طفااالا وأو ا بوروناادي ا اااعف جهووهااا
إلعم ااال احلا ااح الما ااذات ال ا ااا وم افة ا ا اة ااوع وسا ااوت التمذي ا ا لا اادس ا طفا ااال ،خا ا ا
ا ر ف()7٠ا
 -٤احلق يف الصحة

()7١

 -4٦أعرب ا ا اللان ا ا املضنع ا ا ابحلق ا ااوق االقت ا اااوي واالجتماعع ا ا والثقافع ا ا ع ا ااأل قلقه ا ااا ن
ا ش ا ا أو فئ ااات ا ش ا ا ا اارومص أو املهمش ااص ،وخ و ااً الب ااا وا واملش ااروون واخلع ااً،
ال ي الاون يواجهاون اضوابت احل اول علاى خادمات الرعايا ال اةع ر ا اةهاوو الاي باذسا
بوروناادي مااأل أجااو ز و فاار االسااتفاو مااأل اصاادمات ال ااةع بوسااااو منهااا ب اق ا التااأمص
ال ااةاا وأو ا بوروناادي بت ااع م اوارو كافع ا لق اااع ال ااة وموا اال جهووهااا ال فعل ا
بتعسم احل ول على اصدمات ال ةع اةعد  ،ال سعما املناطح الريفع النااع ()7٢ا
 -47وأعرب اللان املضنع ابلق ات على التمععا ضاد املارأ عاأل قلقهاا زات اساتمرار مضادالت
الوفعات النفاسع ووفعات الرضع املر فض  ،وانتشار فمواب نق املناع البشري /اإليدز بص النساات
اللوايت يشتملأل ابلبمات و املناطح الريفع  ،وسوت التمذي احلاو بص النساتا وأو بوروندي أبن
حتد مأل الوفعات النفاسع عأل طريح سهعو احل ول على الرعاي ا ساساع قباو الاوالو وبضادها،
وخاادمات التولعااد احلاااالت ال ارا ا  ،والقااابالت املاااهرات ،والرعاي ا بضااد اإلجهااال ،والرعاي ا
عع أحنات البلد()73ا
،
املت
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 -4٨وأو ا اللان ا نفسااها بوروناادي بضاادم لاارمي اإلجهااال و وسااعع ن اااق ا ساابا الااي
لع اإلجهال حعث شمو اال ت ا  ،وسفاق ا ارم ،ووجوو خ ر علاى حعاا ا م و اةتها
أو التشااو الشااديد للانااص ،و عااداو مباااوب وجعهعا بشااأن الرعايا بضااد اإلجهااال حعااث يتسااىن
للنسا ااات احلواما ااو ما ااأل ج ا ارات اال ت ا ااا أو سا اافاق ا ا ااارم احل ا ااول علا ااى خا اادمات اإلجها ااال
املأمون جما ً()74ا
()7٥
 -٥احلق يف التعليم
 -49أشا ااارت العونس ا ا و ىل أن بورونا اادي با ااذل جها ااوواً ل ا ا و مضا اادل التةا اااق الفتعا ااات
م االة الفتعااات مثااو ضاارور انت ااار ساان
ابملاادارابا اام أنا ال ا ال وجااد اادابم ال ا
بضااد الااوالو قبااو الضااوو ىل املدرسا  ،ا ماار الااذي ي اار بتضلااعمهألا أضااف ىل لااك أن الفتعااات
ال يا ا لأل يتضرض ااأل للضن ااف ،ا ااا فعا ا الضن ااف اةنس ااا ،ال ري ااح ىل املدرسا ا وك ااذلك املب اااين
املدرسا ا ااع ا وأو ا ا ا العونس ا ا ا و أبن وا ا ا ااو بورونا ا اادي عملها ا ااا ما ا ااأل أجا ا ااو التةا ا اااق الفتعا ا ااات
ابملااداراب ق ااد حتقعااح املساااوا احل ااول علااى التضلااع والق ااات علااى التمعع ا والضنااف اللااذيأل
يتضرضأل سما()7٦ا
 -٥٠والح العونس و أن مبدأ عدم التمعع الذي ين علعا الدساتور ال ي باح ااا ي فاا
مأل فضالع ن ا طفال وي االحتعاجات اصا  ،واملشارويأل واخلعااً ،والالجئاص ،وأطفاال أقلعا
البااا وا ،وا طفااال امل ااابص ابل ا مام مهح يواجهااون ااضوابت ا احل ااول علااى التضلااع  ،خا ا
بسا ااب التمعع ا ا و ا ااضوابت أوات ا ااالعف الدراس ا ا ا وأو ا ا العونس ا ا و أبن ت ا ااذ بورونا اادي
جراتات أل ماأل الق اات علاى التمععا حاح ا طفاال وي االحتعاجاات اصا ا  ،واملشارويأل
واخلعاً ،والالجئص ،وأطفال أقلع البا وا ،وا طفاال امل اابص ابملهاح( ،)77و وا او جهووهاا لا و
مضدل االلتةاق ابملدرس  ،خا عأل طريح قام شراكات و دععمها هذا االلا ()7٨ا

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -١النساء

()79

 -٥١أفاوت مفوضع شبون الالجئص أبن خ ر الضنف اةنساين ،اا فع الضنف اةنساا ،قاد
ف اااق ا وأف ااح السا ا ان ا لع ااون ع ااأل اإلحس ااااب بض اادم ا م ااأل ،خا ا ا الض ااازابت ،وا رام ااو،
واملراهق ااات ،ورابت ا س اار ،املضرض ااات أكث اار م ااأل اامهأل لالس ااتمالل اةنس ااا بس ااب ض ااضف
اسعاك ااو ا سا اري وا تمضع ا ا ال ااي ااوفر احلمايا ا  ،وض ااعح س اابو الض ااع  ،وخل ااو الن ااام الق ااااا
واإلواري ،ا ماار الااذي ياابوي المال ا ىل اإلفااالت مااأل الضقااا ا زو علااى لااك أن احتمااال
ضرل الالجئات الضاادات للضنف اةنسا كبام بساب الو ا السعاساا()٨٠ا وأو ا املفوضاع
أبن وط ااد بورون اادي ق اادرات الق ااات اةن ااااا و يا ااد ف اار احل ااول عل ااى املس اااعد القانونع ا ا
للناجعااات مااأل الضنااف اةنساااين ،وون أي ععا  ،مااأل أجااو رسااعل ن ااام الضدالا الفضالا  ،والوقايا
مأل الضنف اةنساين والت دي ل ()٨١ا
 -٥٢و كر اصانات املساتقلون أن ا زما أوت ىل فااق مشا ل الضناف اةنساا واةنسااين
بوروندي املنتشر أ الًا وح و اصنات املستقلون على مضلومات مو وق ااا شام ىل أن الضدياد
مااأل النسااات والفتعااات البورونااد ت املر ب ااات برجااال مضارضااص لتااويل الاراعس واليا لثا أو يضتقااد
أما مضارض اون سعاسااعون أ اابةأل مضرضااات للضنااف اةساادي واةنسااا علااى أياادي عنا اار مااأل
قوات ا مأل()٨٢ا
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 -٥3وكااان سااأل القااانون رقا  ٠١3/١املاابرل  ٢٢أيلول/ساابتمن  ٢٠١٦واملتضلااح انااع الضنااف
اةنساااين وياي ا ضااةا وقمااع مقرتفع ا حتااد ً ،ال سااعما للمةااامص والضنا اار الفاعل ا الن ااام
اةنااااا ،فعمااا يتضلااح بتنفعااذ بفضالع ا ا وحتااد املضلومااات املو ق ا عااأل فتعااات (ونسااات) ضااةا
اال ت ا كأل يتضرضأل ل مو أسرهأل أو السل ات اإلواريا ا لعا لقباول ساو ت وويا  ،وكاأل
يت لص عأل حقهاأل الضدالا بساب ااويفهأل ماأل قباو مار يب هاذ االنتهاكااتا وظاو اللااوت
ىل خدمات الرعاي ددوواً بسب نق املضلومات واصوف مأل الو أو االنتقام()٨3ا
 -٥4وأو ا ا اللانا ا املضنعا ا ابلق ااات عل ااى التمععا ا ض ااد املا ارأ بورون اادي أبن ااوفر احلمايا ا
للض ااامالت الريفع ااات ،وال س ااعما الالا ااا يضمل ااأل الق اااع اام الر ااا ،سعاس ااات احلماي ا ا
االجتماعع ا  ،خا ا ال اامان االجتماااعا ،وا موم ا والتقاعااد طااار اص ا الوطنع ا للةماي ا
االجتماعع ا  ،وأن ف ااو ع اادم ض اارل النس ااات ي عقب ااات قانونع ا أو واري ا ممارس ا حقه ااأل
الدستوري مل ع ا راضا()٨4ا
 -٢األطفال

()٨٥

 -٥٥أفاوت مفوضع ا م املتةاد لشابون الالجئاص بتضارل عادو كبام ماأل ا طفاال للضناف
واإليااذات واالسااتمالل ،ا ااا لااك االس ااتمالل اةنسااا وااللااار ،بس ااب احلال ا االجتماعع ا -
االقت اوي ومضدل التسر املر فعا وأُعر عاأل لااوف زات ممارسا الشارط املمنهاا املتمثلا
امل اادا ات ال ااي س ااتهدف أطف ااال الشا اوارع  -ا م اار ال ااذي ي اابوي ىل احتا اااز أطف ااال قا ا اريأل
و عاوهت قسراً ىل مناطقه ا لع املفرتض  -و زات فتع املنازلا وأو املفوضاع بورونادي
أبن حتااول ممارس ااات الش اارط احلالع ا املتمثل ا الرقاب ا عل ااى أطف ااال الش اوارع وقمضه ا ىل ن ااام
لوقايته ويايته ق د استقباس استقباالً مناسباً و قدمي املساعد س ومل مشو أسره و م لك
مأل احللول املستدام ()٨٦ا
 -٥٦والح ا اللان ا املضنع ا ابحلق ااوق االقت اااوي واالجتماعع ا والثقافع ا بقل ااح أن الضقوب ا
البدنع ام د اور اراح املنا ل وأن ا تماع البورونادي ميارساها ويتسااهو مضهاا كثاماً ،ااا
لك املدرس ومبسسات الرعاي البديل والساون()٨7ا
 -٣األقليات والشعوب األصلية

()٨٨

 -٥7كر م ت مفوضع حقوق اإلنسان بوروندي أن البا وا ال ي الون يضانون مأل التمعع
احل ااول علااى ا راضااا والتضلااع واصاادمات ال ااةع علااى قاادم املساااوا مااع اامه ا وحااث
امل ت ا بوروناادي علااى وع ا عااالن ا م ا املتةااد بشااأن حقااوق الشااضو ا االع مااأل أجااو
حتسص ياي حقوق ا قلعات()٨9ا
 -٤املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا
 -٥٨أفا اااوت مفوضا ااع شا اابون الالجئا ااص أبن السا اال ات البوروندي ا ا مل ضا اارتف ام ا ااً بوجا ااوو
أشا ا مشاارويأل واخلعااً بسااب أزما عااام  ٢٠١٥االجتماععا  -السعاسااع ومااا ا ااو ااا مااأل
عن اافا وأفع ااد أي ا ااً ابعتق اااالت ضس اافع واحتا ااازات اام قانونعا ا للضاا ااديأل عن ااد و ااوس ىل
بورون ااديا وي اااف ىل ل ااك ح اااالت التشا اريد اةدي ااد بس ااب اإلخ ااالت والضملع ااات ا منعا ا ا
وأو ا املفوضااع بوروناادي أبن وقااف ممارس ا االعتقااال واالحتااااز املمنهاااص للضااااديأل علااى
احلدوو ،واعتماو ضما ت جرااع ي ممارسات مراقب أمنع ()9٠ا
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 والح ا اللان ا املضنع ا ابلق ااات عل ااى التمعع ا ض ااد امل ارأ أن ع اادم االس ااتقرار السعاس ااا-٥9
 شا٥٠ ٠٠٠  أو ىل شاريد أكثار ماأل٢٠١٥ أبريو/بوروندي منذ نعساان
والوضع ا م
 مض مه ا مااأل النسااات وا طفااالا،اللاااوت خااارك البلااد
 ش ا3٢٠ ٠٠٠ واخلع ااً و ىل التمااااب
)9١(
 الجئ مأل بلدان جماور يقعمون بوروندي ا٥٠ ٠٠٠ والح أي اً أن أكثر مأل
 و لق اللانا نفساها قاارير متاوا ر شام ىل أن النساات والفتعاات املشاروات واخلعااً أو-٦٠
خارجعاً مضرضات بشد للضنف واالساتمالل اةنساعص أو ضرضاأل لا ابلفضاوا وأعربا عاأل قلقهاا
 ضاااف ىل حح ا،بشااأن عاادم ااااا بوروناادي أي اادابم وقااع ا للةماي ا مااأل التش اريد القسااري
)ا9٢(اصدمات ا ساسع للمشروات
دميو اجلنسية

-٥

 أو مفوضع ا م املتةد لشبون الالجئص أبن ست مو بوروندي عملع الت اديح-٦١
، علاى اال فاقعا بشاأن وضااع ا شا ا عاادميا اةنساع وا فاقعا خفاض حاااالت انضادام اةنسااع
 و ي ااو أي عع ا ب ااص الرج ااو واملا ارأ،وأن ض اادل ق ااانون اةنس ااع بمع ا ض ي ا أح ااام ق ااانون املول ااد
)ا93(فعما يتضلح بنقو اةنسع ح حح الدم
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