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  مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان                 - ١
وأُجري . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥ إىل   ١، دورته الثالثة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وترأس وفد بوروندي . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢وروندي يف اجللسة الثالثة املعقودة يف االستعراض املتعلق بب
 كـانون   ٤وقد اعتمد الفريق العامل هـذا التقريـر يف جلـسته املعقـودة يف               . سعادة السيدة إمياكويل ناهايو   

  .٢٠٠٨ديسمرب /األول

تيسري االستعراض املتعلق ببوروندي، ، اختار جملس حقوق اإلنسان، من أجل ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨ويف   - ٢
  .موريشيوس واهلند وكوبا): اجملموعة الثالثية(جمموعة املقررين التالية 

  :، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق ببوروندي٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛)A/HRC/WG.6/3/BDI/1الوثيقة ) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  

الوثيقـة  ) (ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة              )ب(  
A/HRC/WG.6/3/BDI/2(؛  

الوثيقــة ) (ج(١٥مـوجز أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان وفقــاً للفقــرة    )ج(
A/HRC/WG.6/3/BDI/3.(  

الثية قائمة باألسئلة أعدها مسبقاً كل من أملانيا واجلمهورية        وأحيلت إىل بوروندي عن طريق اجملموعة الث        - ٤
وهذه األسئلة  . التشيكية والدامنرك والسويد والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا          

  .متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  تعراض موجز مداوالت عملية االس- أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

، قدمت سعادة السيدة إمياكويل ناهـايو،       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        - ٥
وزيرة التضامن الوطين وحقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية، التقرير الوطين وقدمت عرضاً يعترب جزءاً ال يتجزأ من 

 ٢٠٠٠وأشارت إىل أن بوروندي أخذت تسري تدرجيياً حنو السالم منذ توقيـع اتفـاق أروشـا لعـام               . لتقريرا
 ٢٠٠٥أغـسطس   /وقد ُعهد إىل املؤسسات الوطنية املنشأة يف أعقاب انتخابات آب         . واالتفاقات التالية األخرى  

  .مبهمة بناء دولة قوامها القانون تتبوأ فيها حقوق اإلنسان مكانة مرموقة

وذكَّرت ممثلة بوروندي مبختلف االتفاقيات واملعاهدات الدولية واإلقليمية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان                - ٦
والقانون اإلنساين الدويل وغريها من الصكوك املتعلقة باحلق يف السالم ويف التنمية ويف بيئة سـليمة الـيت تعـد                

  .بوروندي طرفاً فيها
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حالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحرصت بوجه وسعت بوروندي جاهدة من أجل حتسني   - ٧
وُبذلت جهود عديدة من أجل     . خاص على حتسني املستوى املعيشي للسكان والنهوض بقطاعي التعليم والصحة         

زيادة اإلنتاج ومواطن الشغل واإليرادات الزراعية عن طريق رفع االعتمادات املخصصة يف امليزانية لبلوغ مجلـة                
  .ف منها استئصال اجلوع على وجه اخلصوصأهدا

وقـد أفـضت زيـادة      . ٢٠٠٥وأشارت الوزيرة إىل أن التعليم االبتدائي متاح جماناً للجميع منذ عام              - ٨
 يف  ٦٩ب االعتمادات املخصصة يف امليزانية لقطاع التعليم االبتدائي إىل ارتفاع نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية              

وشرعت احلكومة أيضاً يف تعميم الوصول جماناً إىل خدمات الصحة، مما أفضى            . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥املائة بني عامي    
  .إىل حتسن ملحوظ يف املؤشرات ذات الصلة

وتعمـل  . وُيكرِّس قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي احلق يف العمل وسائر احلقوق ذات الـصلة               - ٩
رصد الوطين للعمالة وباختاذ تدابري لتحسني األجور، وشرعت احلكومة على مكافحة البطالة بوسائل منها إنشاء امل      

واعتمدت احلكومة يف الفترة األخرية مشروع قانون يضمن حقـوق          . يف وضع سياسة وطنية للحماية االجتماعية     
  .التأليف والنشر بغية محاية حقوق امللكية الصناعية

وقد ُشرع يف صياغة قانون يتعلق برتع       . اسيةويضمن الدستور والتشريعات السارية احلقوق املدنية والسي        - ١٠
السالح، مع العلم أن مشروع قانون العقوبات اجلديد ُيجرِّم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم اليت ُترتكب 

وجيرِّم مشروع القانون أيضاً أعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                . ضد اإلنسانية 
وينص املشروع أيضاً على عقوبات شـديدة       . انية أو املهينة، وينص على واجب الدولة تعويض الضحايا        الالإنس

وتنص القوانني أيضاً على الضمانات القضائية الـيت        . لردع جرائم االغتصاب والعنف اليت ُترتكب يف حق املرأة        
. دين والتعبري باحلماية القانونية أيـضاً وحتظى حرية الفكر والضمري وال. يتمتع هبا األشخاص احملرومون من احلرية     

وإضافة إىل املعونة . وينشط يف البلد عدد كبري من أجهزة الصحافة واملنظمات اليت تعمل إىل جانب وسائط اإلعالم
اليت تقدمها احلكومة إىل أجهزة الصحافة، ينص القانون على إعفاء هذه األجهزة من الضريبة على وارداهتا وشطب 

وُتكـرِّس  . فة من قائمة اجلرائم اليت يعاقب عليها القانون وإنشاء صندوق لدعم وسائط اإلعـالم             جرمية الصحا 
ويبلغ عدد األحزاب . القوانني اليت تنظم األحزاب السياسية واجلمعيات غري الرحبية حرية تكوين اجلمعيات وحتميها

  غري الرحبيـة املعتمـدة مـا يربـو          حزباً، يف حني وصل عدد اجلمعيات        ٣٩السياسية اليت تنشط يف بوروندي      
 مجعية، مع العلم أن السنوات األخرية شهدت زيادة مستمرة يف عدد شهادات االعتماد املمنوحـة                ٣ ٠٠٠على  

   مـدى التـزام الدولـة مبـساندة األحـزاب الـسياسية             ٢٠٠٥وقد بيَّنت انتخابات عـام      . لتلك اجلمعيات 
  .بانتماءاهتا املختلفة

ن اجلديد املتعلق باألحوال الشخصية واألسرة على توحيد السن القانوين للـزواج            وينص مشروع القانو    - ١١
وعالوة على ذلك، ينص الدستور على حد أدىن ملـشاركة املـرأة يف املؤسـسات    . بالنسبة إىل الذكور واإلناث   

 حق النـساء    وُيعرِّف مشروع قانون العقوبات اجلديد جرائم االغتصاب والعنف اليت ُترتكب يف          . السياسية للبلد 
. ومل يعد التحاق الفتيات باملدرسة يطرح أية مشكالت رئيسية        . والفتيات بوصفها خمالفات تستحق عقاباً شديداً     

وجيري يف الوقت الراهن النظر يف وضع مشروع قانون حول املرياث ونظام الزوجية واهلبات، يكرِّس حق النساء                 
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 املرأة املتزوجة مطالبة باحلصول على ترخيص من زوجها ملمارسـة           وأخرياً، مل تعد  . والفتيات يف التركة العقارية   
  .نشاط مدر للدخل

وفيما يتعلق حبقوق األقليات، ُيخصص الدستور ثالثة مقاعد يف اجلمعية الوطنية ويف جملـس الـشيوخ                  - ١٢
املنظمات غـري   ألعضاء أقلية باتوا اإلثنية، وجيري يف الوقت الراهن تنفيذ برنامج حكومي واسع النطاق، تدعمه               

  .احلكومية والكنائس، من أجل إدماج مجاعة باتوا يف اجملتمع البوروندي على حنو فعال

اإليدز، الـذين   /وحيظر الدستور التمييز ضد األشخاص املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري            - ١٣
وقد ُشرع أيضاً يف    . العمل بسبب املرض  يتمتعون جماناً خبدمات الرعاية الطبية وحيظون باحلماية من التسريح من           

  .تنفيذ برنامج متعدد األشكال ملساعدة املعوزين والعائدين واملشردين

. ٢٠٠٩يناير /وقد تقرر إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ستبدأ نشاطها اعتباراً من كانون الثاين  - ١٤
هبذه اللجنة سُيحال إىل الربملان بغية التصديق عليه يف واعتمدت احلكومة، يف الفترة األخرية، مشروع قانون يتعلق 

وسيساعد بدء نفاذ قانون العقوبات اجلديد والقوانني األخرى اجلارية صياغتها واهلادفة إىل القضاء . الدورة اجلارية
الوطين كما أن مدونة قواعد السلوك اخلاصة باجلهاز      . على التمييز يف التصدي بفعالية النتهاكات حقوق اإلنسان       

للمخابرات، املعتمدة حديثاً، وبرامج تدريب أفراد الشرطة واجليش وقضاة النيابة العامة يف جمال حقوق اإلنسان               
والقانون اإلنساين الدويل، فضالً عن الدعم الذي يتلقاه نظام القضاء من املؤسسات الوطنية، ستساهم يف تعزيـز                 

  .احترام حقوق اإلنسان

تراجع القيم املتعلقة بثقافـة     ) أ: (لتحديات الرئيسية الستة التالية اليت يواجهها البلد      وجتدر اإلشارة إىل ا     - ١٥
عـدم مواكبـة   ) ب(السالم والتسامح واحترام اآلخر واحترام حقوق اإلنسان عموماً نتيجة طول مدة الصراع؛          

الدفاع عن النفس؛ تسلح السكان الناتج عن سلوكيات ) ج(املعارف والتكنولوجيات يف صفوف موظفي الدولة؛ 
وجود ثغرات يف التشريعات ) و(صغر حجم األراضي الذي يشكل مصدراً للعنف الشديد؛ ) ه(تفشي الفقر؛ ) د(

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان

ويف هذا الـصدد، شـكرت بورونـدي    . وحتتاج بوروندي إىل وسائل ضخمة للتصدي هلذه التحديات      - ١٦
  .اشدة البلدان القادرة على تقدمي املساعدة أن تبدي تضامنها معهاشركاءها على ما قدموه من دعم وكررت من

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض–باء 

وأثىن عدد من الوفود على التقرير الوطين الـشامل         .  وفداً ببيانات  ٤١أثناء احلوار التفاعلي، أدىل ممثلو        - ١٧
وأشادت الوفود أيضاً جبهود بورونـدي املـستمرة والتزامهـا    . لبلدالذي يتناول جبرأة التحديات اليت يواجهها ا    

املتواصل من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان رغم التحديات العديدة، مبا يف ذلك الوضع الصعب الناشئ عـن                  
وأُشري إىل تصديق بوروندي على عدد من .  والفقر واالضطرابات السياسية املستمرة منذ االستقالل    األهليةاحلرب  

ورحبت الوفـود   . معاهدات حقوق اإلنسان وإدراج احلقوق املنصوص عليها يف تلك املعاهدات يف دستور البلد            
كذلك مبشروع القانون اجلنائي اجلديد الذي ينص على إلغاء عقوبة اإلعدام وُيجرِّم التعذيب واالغتصاب والعنف         

  .اجلنسانيةاجلنسي، وبإنشاء وزارة التضامن الوطين وحقوق اإلنسان والشؤون 
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وأعربت اجلزائر عن تقديرها ملا تبذله بوروندي من جهود من أجل إرساء الـسالم وحتقيـق املـصاحلة              - ١٨
التصديق على بعض صكوك    إىل  وأشارت إىل إنشاء مركز تعزيز حقوق اإلنسان ومنع اإلبادة اجلماعية و          . الوطنية

بقطاع التعليم عن طريق تقدمي التعليم األساسي جماناً ورحبت اجلزائر باجلهود الرامية إىل النهوض . حقوق اإلنسان
وأوصت اجلزائر احلكومة واجلماعات املـسلحة      . وتوفري الرعاية الصحية اجملانية لألمهات واألطفال دون اخلامسة       

 مبواصلة اجلهود الرامية إىل وضعه موضـع        ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٧املوقعة على اتفاق وقف إطالق النار املؤرخ        
وطلبت اجلزائر إىل اجملتمع الدويل زيادة دعمه لبوروندي ملساعدهتا على النـهوض بنظامهـا القـضائي                . ذالتنفي

  .ومكافحة الفقر

ورحبت أستراليا بالتقدم احملرز فيما يتعلق بإنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وأوصت بوروندي                - ١٩
ذ الحظت أستراليا ما أعرب عنه كل من جلنة التعذيب وإ. بأن حترص على أن يتفق عمل اللجنة مع مبادئ باريس

واخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي من انشغال حيال تفشي ممارسة التعذيب، فإهنا استفسرت 
واستفسرت أيضاً عن مدى صـحة      . عما أحرز من تقدم يف تنقيح القانون اجلنائي من أجل حظر هذه املمارسة            

ثرية للجزع واليت مفادها أن التنقيحات املقترحة للقانون اجلنائي تنص على املعاقبة علـى املمارسـات             التقارير امل 
اجلنسية املثلية، وتساءلت عما إذا كانت هذه األحكام متسقة مع التزامات بوروندي مبوجب العهد الدويل اخلاص 

  .املعنية حبقوق اإلنسانباحلقوق املدنية والسياسية على ضوء االستنتاجات ذات الصلة للجنة 

وأعربت فرنسا عن القلق من عدم وجود هيئة مستقلة وفعالة ُتعىن بالتصدي لظـاهرة إفـالت اجلنـود              - ٢٠
واملوظفني العامني أو غريهم من اجلهات الفاعلة غري التابعة للحكومة من العقاب عن أعمال العنف اجلنسي الـيت         

ية الصحافة ُتعد من بني االجنازات الرئيسية للفترة االنتقالية ملا بعد وأشارت فرنسا إىل أن حر. ُترتكب ضد النساء
والحظت أن البىن التحتية يف . الصراع، إال أهنا أعربت عن القلق حيال االعتقاالت األخرية اليت استهدفت صحفيني

 احلالة الراهنة   السجون غري مرضية، رغم ما شهدته من حتسن بفضل مساعدة اللجنة الدولية للصليب األمحر، وأن              
وأوصت فرنسا بأن تتخذ بورونـدي      . تثري شواغل فيما يتعلق بالظروف الصحية والطبية داخل مرافق االحتجاز         

مجيع التدابري الالزمة ملنع أماكن االحتجاز السرية، بوسائل منها على وجه اخلصوص النظر يف توقيـع االتفاقيـة                  
وبينما الحظت فرنسا أن الدستور يكرس      . سري والتصديق عليها  الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء الق      

. واهلباتمبدأ املساواة بني اجلنسني، فإهنا أشارت إىل عدم وجود أية قوانني تنظم املسائل املتعلقة باملرياث والزواج 
سـرة  وأوصت فرنسا بأن تعتمد بوروندي تشريعات تضمن املساواة بني الرجل واملرأة يف جماالت كقـانون األ               

وأعربت عن بالغ االنشغال إزاء اجلرائم اليت ارتكبت يف الفترة األخـرية يف حـق               . واإلرث على وجه اخلصوص   
األطفال املصابني باملهق، وأوصت بأن تعزز بوروندي التدابري الرامية إىل التوعية حبالة هؤالء األشخاص من أجل                

وإذ الحظت فرنسا أن الدستور اجلديد يـضمن  . حايامنع مثل هذه األفعال وضمان تقدمي مساعدة مادية إىل الض 
محاية األطفال خالل الصراع املسلح، فإهنا أوصت بأن تضاعف بوروندي جهودها الرامية إىل املسامهة يف نـزع                 

وأكدت فرنسا دعمها الكامل . سالح األطفال املشتركني يف الصراع املسلح وتسرحيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع
  .دي يف كل ما تضطلع به من أنشطة إمنائيةحلكومة بورون

وأشار السودان إىل تعاون احلكومة مع األمم املتحدة فيما تضطلع به من أنشطة يف إطار عملية األمـم                    - ٢١
املتحدة يف بوروندي وإىل توقيع مذكرة االتفاق مع األمم املتحدة بشأن برنامج للتعاون التقين يف جمال حقـوق                  
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 السودان إىل حرص احلكومة على محاية حقوق الطفل محاية جيدة، فإنه قال إنـه ينبغـي                 وبينما أشار . اإلنسان
للمجتمع الدويل أن يدعم بوروندي يف جهوده الرامية إىل تقدمي املساعدة إىل األطفال املتأثرين بفـريوس نقـص                  

هتا الفضلى يف جمال محاية     وطلب إىل بوروندي تقاسم ممارسا    . اإليدز والنساء وإىل استئصال الفقر    /املناعة البشري 
 االقتصادي والقضايا - حقوق الضحايا عن طريق اللجان املنشأة ملعاجلة املسائل املتعلقة بإعادة اإلدماج االجتماعي 

  .املتعلقة باألراضي واملمتلكات األخرى

تام فـريوس   وأشارت لكسمربغ إىل الشواغل اليت ال تزال قائمة، ال سيما فيما يتعلق بالعنف اجلنسي وأي                - ٢٢
وسألت عن استراتيجية   . اإليدز واحلرب، وذلك على الرغم من اجلهود املبذولة من احلكومة         /نقص املناعة البشري  

تـدريب  ) أ: (وأوصت لكسمربغ بأن تقوم بوروندي مبا يلـي       . احلكومة الرامية إىل وضع حد لتجنيد األطفال      
مقاضاة املسؤولني عن جرائم العنف اجلنسي وتوقيع عقوبات املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني تدريباً أفضل لضمان 

متابعة توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد        ) ب(شديدة حبقهم تتناسب مع خطورة اجلرمية املرتكبة؛        
  املرأة بضمان تقدمي تعويضات مالئمة إىل ضحايا العنف اجلنسي وتقدمي الـدعم واملـساعدة الالزمـني إلـيهم؛        

وبينما الحظت لكسمربغ . اإليدز وإعادة إدماجهم/إنشاء هياكل الستضافة أيتام فريوس نقص املناعة البشري) ج(
  التحسن الذي شهده قطاع الرعاية الصحية، فإهنا أشارت إىل أن معظم السكان ال يتمتعون باحلق يف الـصحة؛                  

ع الصحة لبلوغ اهلدف الذي رمسه رؤسـاء        الزيادة بشكل تدرجيي يف االعتمادات املخصصة يف امليزانية لقطا        ) د(
 واملتمثل يف ختصيص    ٢٠١٥- ٢٠٠٧الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي يف االستراتيجية األفريقية للصحة للفترة           

  . يف املائة من امليزانية لقطاع الصحة١٥نسبة 

 االعتقال التعسفي واالختفاء    وأشارت أملانيا إىل أهنا تشاطر اخلبري املستقل قلقه إزاء ارتفاع عدد حاالت             - ٢٣
وسألت احلكومة عما إذا كانت تفكر يف التماس التعاون التقين يف جمال تدريب أفراد الشرطة وغريهم                . القسري

وأوصت أملانيا بأن توجه احلكومة إىل املوظفني السامني الرئيسيني يف قـوات الـشرطة              . من املوظفني احلكوميني  
يمات واضحة وفورية بضرورة أن يتعاطى مجيع املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واجليش وقوات األمن األخرى تعل

مع حاالت االغتصاب بوصفها تشكل جرائم وأن يتخذوا مجيع التدابري الالزمة للتحقيق يف ادعاءات االغتـصاب   
  .وغريه من أشكال العنف اجلنسي بشكل فعال ومقاضاة املسؤولني عن تلك األفعال

يكا بأن تقوم بوروندي، وفقاً اللتزاماهتا بضمان عدم التمييز، بسحب احلكم الذي يـنص              وأوصت بلج   - ٢٤
وبينما أشارت بلجيكا إىل التوترات . على املعاقبة على العالقات اجلنسية املثلية من مشروع القانون اجلنائي اجلديد

ع املدين، فإهنا أوصت بوروندي بأن القائمة بني احلكومة وأحزاب املعارضة وبعض وسائط اإلعالم ومنظمات اجملتم
حتترم حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات واالجتماع طبقاً للصكوك الدولية ذات الصلة، وأن تلجأ إىل إجراءات 

وسألت . الوساطة لتهدئة الصراعات وتضع حداً الستخدام عقوبة السجن ضد األشخاص الذين ينتقدون احلكومة   
ا خبصوص إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، وعن الزيارة بلجيكا احلكومة عن توقعاهت

  .املقبلة اليت سيقوم هبا اخلبري املستقل

وبينما أشارت هولندا إىل التحديات اليت تواجهها بوروندي يف جمال توفري املوارد البشرية واملالية واملادية             - ٢٥
لقضاء البوروندي، فإهنا استفسرت عن برامج التدريب املتاحـة للمـوظفني           واللوجستية الالزمة الشتغال نظام ا    

وأوصت بأن جتعل بوروندي هذا التدريب إلزامياً جلميع القـضاة واحملـامني            . القضائيني يف جمال حقوق اإلنسان    
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وأشارت إىل أن مستوى العنف ضد املرأة يثري اجلزع وطلبت احلصول على معلومات بـشأن               . وموظفي الشرطة 
والحظت أن التقرير الوطين ال يذكر أن التدخالت السياسية تعوق يف بعض . السياسات املتبعة ملكافحة هذا العنف

وإذ تضع هولندا   . احلاالت ممارسة احلق يف حماكمة منصفة وسألت عن اخلطوات املتخذة لضمان استقالل القضاء            
ة من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان فيما يتعلق باحلق يف          يف اعتبارها الطابع العاملي حلقوق اإلنسان والتوصية املقدم       

اخلصوصية وعدم التمييز، فإهنا أوصت بوروندي بأن توسع نطاق احلماية من التمييز وتضمن أال يتعرض أي فرد                 
  .للتمييز بسبب ميوله اجلنسية

يب والقتل خارج نطـاق     واستفسرت اجلمهورية التشيكية عن التدابري احملددة املتخذة ملنع حاالت التعذ           - ٢٦
اعتماد تدابري أخـرى    ) أ: (وأوصت بأن تقوم بوروندي مبا يلي     . القضاء والتحقيق فيها ومعاقبة املسؤولني عنها     

ملكافحة إفالت األشخاص املسؤولني عن مثل هذه األعمال من العقاب وإجراء حتقيقات سريعة ومتعمقة ومستقلة   
  زيادة املوارد املالية والبشرية املخصصة لنظـام القـضاء؛         ) ب( اجلرائم؛   ونزيهة يف مجيع االدعاءات املتعلقة هبذه     

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وطنية فعالة ملنع ممارسة التعذيب              ) ج(
إصدار ) ه(احلالة املدنية؛ تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان تسجيل املواليد اجلدد يف سجالت ) د(وفقاً للربوتوكول؛ 

وأعربت اجلمهورية التشيكية عن    . دعوة دائمة توجه إىل اإلجراءات اخلاصة واحلرص على وضعها موضع التنفيذ          
  االنشغال من أن مشروع القانون اجلنائي ميكن أن يقوض حق أصحاب امليول اجلنسية الـشاذة يف اخلـصوصية                  

  .وعدم التمييز

ة إىل أن جلنة مناهضة التعذيب قد أوصت بتقدمي إيضاحات خبصوص مركز اتفاقية وأشارت اململكة املتحد  - ٢٧
مناهضة التعذيب يف القوانني الوطنية وباختاذ خطوات إضافية لتعزيز استقالل القضاء والقيام بتحقيقات يف مذحبيت           

دة التقنيـة إىل احلكومـة      وستستمر اململكة املتحدة يف تقدمي املساع     . موينغا وغاتومبا ومقاضاة املسؤولني عنهما    
ويف هذا السياق، حثت اململكة املتحدة بقوة على . وشركائها ملساعدهتم يف تعزيز قدرة النظام القضائي واستقالله   

ويتسم . أن حترص بوروندي على إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان على حنو يتفق توافقاً تاماً مع مبادئ باريس
واجليش واألمن بأمهية بالغة لتحسني حالة حقوق اإلنسان، وقد رحبت اململكة املتحدة تدريب أفراد دوائر الشرطة 

وبينما أشارت اململكة املتحـدة إىل تـدهور   . بالعمل املضطلع به يف هذا الصدد ومبشاركة الشركاء الدوليني فيه   
، فإهنا أعربت عن أملها يف      ٢٠٠٨العالقة بني احلكومة واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم وأحزاب املعارضة يف عام            

اء            حيث إن هذا النهج من شأنه أن يهيـئ         . ةأن تستمر احلكومة يف إشراك هذه اجلهات الفاعلة يف إطار عالقة بّن
وبينما الحظت اململكـة املتحـدة أن       . ٢٠١٠الظروف السلمية املناسبة إلجراء انتخابات حرة ومنصفة يف عام          

ية إلنشاء آليات العدالة االنتقالية، فإهنا أوصت بـأن حتـدد احلكومـة      احلكومة وافقت على بدء مشاورات وطن     
أولويات هذه املشاورات مبا يكفل تناول االدعاءات املتعلقة بأشد اجلرائم خطورة، مبا فيها جرائم احلرب واجلرائم  

وإذ تقر اململكة املتحدة    . املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية، يف إطار عملية املصاحلة وحتقيق العدالة           
بأن الدستور يتضمن حكماً حمدداً يتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية، فإهنا أشارت إىل أن املـرأة ال تـزال                    

وبينما أعربت اململكة املتحدة عن قلقها إزاء . حمرومة من حقوقها يف جمال التركة العقارية وال تزال مرتبطة بالرجل
نف اجلنسي ضد املرأة واحلاجة إىل مقاضاة املسؤولني عن هذا العنف، فإهنا أوصت احلكومة              ارتفاع مستويات الع  

  .بأن تتخذ خطوات أخرى للتصدي للممارسات التمييزية واالعتداءات اليت تستهدف املرأة
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وأوصى الكرسي الرسويل بأن تضع بوروندي القانون اجلنائي اجلديد موضع التنفيذ على وجه الـسرعة،         - ٢٨
واستفسر الكرسي الرسويل أيضاً عن التدابري      . ن جترِّم العنف اجلنسي وتضمن نزاهة التحقيقات واالستجوابات       وأ

  .املتخذة لضمان املشاركة الفعالة للمرأة يف احلياة االجتماعية والسياسية وللقضاء على التمييز ضد املرأة

يري الدولية حلقوق اإلنسان موضع التنفيـذ       وأشارت التفيا إىل أن بوروندي تسعى جاهدة إىل وضع املعا           - ٢٩
وأشـارت إىل  . رغم اجلهود اإلضافية اليت جيب بذهلا، ال سيما يف جمال مكافحة التعذيب واإلفالت من العقـاب       

تعاون بوروندي الواسع النطاق مع اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس وأوصت بأن تنظر بوروندي يف توجيـه                
  .راءات اخلاصةدعوة دائمة إىل كافة اإلج

وأشارت . وأثنت النمسا على النهج القائم على املشاركة الذي اتبعته بوروندي يف التحضري لالستعراض              - ٣٠
إىل أن بوروندي تواجه حتديات فيما يتعلق باإلفالت من العقاب، ال سيما العقاب عن اجلرائم املرتكبـة خـالل            

وأشارت . عنصر رئيسي إلقامة العدل واستعادة سيادة القانونالصراع، وأوصت بإنشاء آليات للعدالة االنتقالية ك    
إىل تزايد العنف اجلنسي الذي يستهدف النساء واألحداث وإىل النداء املوجه من هيئات املعاهدات من أجل وضع   

. وأشارت أيضاً إىل ضرورة سن تشريعات حمددة بشأن حقوق الطفل. استراتيجية شاملة للتصدي للعنف ضد املرأة
صت النمسا بأن حتقق بوروندي يف حاالت االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي على النحو الواجب                وأو

  .وأن حتاكم املسؤولني عن تلك األفعال وفقاً للمعايري الدولية املتعلقة بإقامة العدل

 يف اتفاقيـة    وأشارت األرجنتني إىل أن بوروندي مل تدرج يف تشريعاهتا احمللية تعريف التعذيب الـوارد               - ٣١
والحظت بقلق ارتفاع معـدل العنـف       . مناهضة التعذيب، واستفسرت عن اخلطوات املتخذة لتصحيح الوضع       

تعديل النظام ) أ(واقترحت األرجنتني . اجلنسي، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي على النساء من خمتلف الفئات العمرية
نسي واالعتداء اجلنسي ووضع حد إلفالت املسؤولني عـن         القانوين على حنو يكفل املعاقبة على جرائم العنف اجل        

بأن تضع احلكومة استراتيجية ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد         ) ب(وأوصت كذلك   . تلك اجلرائم من العقاب   
أن تنظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية ) ج(وطلبت األرجنتني إىل احلكومة . املرأة والتصدي هلا

  .ألشخاص من االختفاء القسري واملوافقة على اختصاص اللجنة املعنيةمجيع ا

بأن تتخذ بوروندي التدابري املالئمة لضمان اتساق ظروف االحتجاز مـع املعـايري             ) أ(وأوصت إيطاليا     - ٣٢
 والقيود وبينما أعربت عن االنشغال إزاء االعتقاالت اليت استهدفت يف الفترة األخرية عدداً من الصحفيني. الدولية

بأن تتخذ بوروندي مجيـع   ) ب(املفروضة على األحزاب السياسية يف جمال حرية تكوين اجلمعيات، فإهنا أوصت            
وبينما الحظت إيطاليا بقلق الثغرات القائمة يف جمال . التدابري الالزمة لضمان حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات

  اجلنسي واالختفاء القسري واالعتقال التعسفي، فإهنـا أوصـت         الوصول إىل العدالة، ال سيما يف حاالت العنف         
بأن تتخذ بوروندي مجيع التدابري املالئمة ملعاجلة قضية اإلفالت من العقاب بشكل فعال ووضع عدد كاٍف                ) ج(

فـال  أن تواصل سياستها الوطنية الرامية إىل تعزيز فرص نيل التعليم جلميع األط           ) د(من آليات العدالة االنتقالية،     
وإدراج ما يلزم من تدابري تتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف نظام التعليم مبختلف مراحله، وفقاً خلطـة                   

  . للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان٢٠٠٩- ٢٠٠٥العمل للفترة 
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ارت إىل تزايد العنـف     والحظت الدامنرك بارتياح التحسُّن املستمر يف حالة حقوق اإلنسان، إال أهنا أش             - ٣٣
اجلنسي ضد النساء واألطفال يف مرافق االحتجاز وسألت عن التدابري املتَّخذة لوضع حد إلفالت املسؤولني عـن                 

وأوصت الدامنرك بإجراء حتقيقات فورية ونزيهة يف مجيع التقارير املتعلقة بضلوع موظفني . هذه اجلرائم من العقاب
وأوصـت  .  االغتصاب والعنف اجلنسي، ومبقاضاة املسؤولني عن هذه األفعـال    مكلفني بإنفاذ القوانني يف أعمال    

كذلك بإدانة املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني الذين ميارسون التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة ووضـع        
علقة هبـذه األفعـال     حد هلذه املمارسة واملعاملة وإجراء حتقيقات فورية ومستقلة ونزيهة يف مجيع االدِّعاءات املت            

  .ومبقاضاة املسؤولني املزعومني

ورحبت الصني باجلهود املبذولة فيما يتصل بتحقيق املساواة بني اجلنسني وحقوق األطفـال والتعـاون                 - ٣٤
وخبصوص األزمتني الدوليتني الراهنتني، الغذائية واملالية، سـألت الـصني عـن            . الدويل يف جمال حقوق اإلنسان    

دة اليت تواجهها بوروندي لضمان احلق يف الغذاء وعن التدابري اليت ستتخذها للتصدي ألية أخطار               الصعوبات احملدَّ 
وسألت الصني أيضاً عـن    . اجتماعية ميكن أن تنتج عن هذه األزمة وعن املساعدة اليت تتوقعها من اجملتمع الدويل             

ة اجملرمني، وعن كيفية تقييم عمـل ودور اللجنـة          النهج املتَّبع لتحقيق املعادلة بني عملية املصاحلة الوطنية ومعاقب        
  .االستشارية الوطنية الثالثية خالل الفترة االنتقالية

وأعربت سويسرا عن أملها يف أن يوافق جملس الشيوخ يف أسرع وقت ممكن على قرار اجلمعية الوطنيـة                    - ٣٥
وقال ممثل الوفد   . العالقات اجلنسية املثلية   جترمي   الوطنيةوأعربت عن أسفها من قرار اجلمعية       . إلغاء عقوبة اإلعدام  

تشجِّع بوروندي على مضاعفة جهودها الرامية إىل وضع املالحظات اخلتامية املعتَمدة           ) أ(السويسري إن سويسرا    
بأن تتخذ بورونـدي اخلطـوات      ) ب(وتوصي  . من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة موضع التنفيذ         

القانون الذي ينظِّم املرياث ونظام الزواج والوصية وكذلك القانون اجلنائي ملواءمتهما مع مبادئ الضرورية لتعديل 
أن تتخذ التدابري اإلضافية الالزمة ) ج(عدم التمييز الواردة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛  

أن تكفل متتُّع الـصحفيني     ) د( له بشكل فعال؛     ملنع العنف اجلنسي ضد النساء، وال سيما القاصرات، والتصدي        
حبرية التعبري وتسمح لألحزاب السياسية باالضطالع بأنشطتها السياسية، وأن تضمن بوجه خاص ممارسة هـذه               

دون قيود غري مربَّرة وأن تسمح بتسجيل األحزاب السياسية دون قيود تعسفية وعلى االجتماع األحزاب حلقها يف 
وبينما أشارت سويسرا إىل تواصل ظاهرة اإلفالت من العقاب عن اجلرائم املرَتكبـة             . لدستورحنو يتفق وأحكام ا   

دعت بوروندي إىل إنشاء آلية مزدوجة تتمثل يف حمكمة خاصة وجلنة من أجل تقـّصي   ) ه(منذ االستقالل، فإهنا    
اآلليتني درجة عاليـة مـن      بأن متنح بوروندي    ) و(احلقيقة وحتقيق املصاحلة، بدعم من األمم املتحدة؛ وأوصت         

وفيما يتعلق بإعـادة    . االستقالل وبأال تقصر سلطات احملكمة املقرر إنشاؤها على القرارات اليت تتخذها اللجنة           
إدماج احلركة املسلحة يف احلياة السياسية، كررت سويسرا التزامها التام بدعم اجلهود الرامية إىل مجع املقاتلني يف                 

 قوات التحرير الوطنية، وما يتصل بذلك من عمليات نزع سالح وتـسريح             - وتو  صفوف حزب حترير شعب اهل    
سبتمرب / أيلول ٧وأعربت عن أسفها إزاء التأخري يف تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار الشامل املؤرخ              . وإعادة إدماج 

  مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل إدمـاج أفـراد حـزب حتريـر شـعب                 ) ز(ودعت بوروندي إىل    . ٢٠٠٦
   قوات التحرير الوطنية دون تـأخري يف قـوات الـدفاع واألمـن ويف خمتلـف الـدوائر التنفيذيـة                     - و  اهلوت

  .واإلدارية والدبلوماسية
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وهّنأت الكامريون بوروندي على جهودها الرامية إىل تنفيذ خمتلف الصكوك الدولية واإلقليمية وتوطيد               - ٣٦
ستقرار وتوطيد السالم عن طريق التقيُّد الصارم باملـشاريع         وأوصت مبواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق اال      . السالم

ورحبت الكامريون بالتدابري املتَّخذة، مبا يف ذلك املبادرة املتعلقة بتقـدمي  . اليت ُوِضعت بالتعاون مع األمم املتحدة     
ريون أيضاً بأن حترص    وأوصت الكام . التعليم االبتدائي جماناً وتوفري الرعاية الصحية اجملانية لألطفال دون اخلامسة         

  بوروندي على إنشاء وتعزيز وتفعيل هيئات رصد حقوق اإلنسان وأكـدت لبورونـدي دعمهـا الكامـل يف                  
  .هذا الصدد

ورّحبت الربتغال جبهود بوروندي الرامية إىل وضع حد لعقود من انتهاكات حقوق اإلنسان واإلفالت من   - ٣٧
 تنفِّذ التوصيات املقدَّمة من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز           وبينما الحظت الربتغال أن بوروندي مل     . العقاب

 تنفيذاً كامالً، فإهنا أعربت عن القلق ألن املرأة ال تزال تقع ضحية التمييـز القـانوين                 ٢٠٠٠ضد املرأة يف عام     
 يظل مرتكبوها  االقتصادي، وحيال ارتفاع عدد حاالت االغتصاب غري املبلَغ عنها واليت- والسياسي واالجتماعي 

دون عقاب، مما ُيعرِّض الضحايا لتمييز إضايف يتمثل يف التحيُّز الثقايف، كما أعربت عن قلقها إزاء عدد حـاالت     
. التعذيب وسوء املعاملة، واستفسرت عن التدابري املتَّخذة لوضع توصيات جلنة مناهضة التعذيب موضع التنفيـذ              

إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ُتسَند إليها والية قوية ) أ: (ليوأوصت الربتغال بأن تقوم بوروندي مبا ي
وضع توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة موضع التنفيذ واختاذ تدابري ) ب(وفقاً ملبادئ باريس؛    

سن تشريعات حتظر العنف ) ج(للقضاء على املمارسات التمييزية ضد املرأة بوسائل منها برامج التثقيف والتوعية؛ 
اختـاذ  ) د(املرتيل وكافة أشكال العنف القائم على نوع اجلنس، والتصدي لإلفالت من العقاب يف هذا الصدد؛                

  .خطوات عاجلة صوب التنفيذ الكامل والسريع لتوصيات جلنة مناهضة التعذيب

وناشد اجملتمع  . تؤخذ يف االعتبار  وشكر وفد بوروندي الوفود على ما قدمته من توصيات مؤكِّداً أهنا س             - ٣٨
  .الدويل مساعدة بوروندي على هتيئة أنسب الظروف إلرساء دولة القانون

، ٢٠٠٥فمنذ انتخابات عـام     . وأشار الوفد إىل أن دستور بوروندي ُيكرِّس املساواة بني الرجل واملرأة            - ٣٩
غري أن هذه النسبة قد تغيَّـرت بـسبب       . كومة يف املائة من أعضاء الربملان واحل      ٣٠أصبحت املرأة متثِّل أكثر من      

  .التطورات اليت حدثت على مدار السنني، وخباصة التطورات اليت جدت يف اجملال السياسي

وفيما يتعلق حباالت االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي، شرعت احلكومة يف صـياغة قـوانني                  - ٤٠
 مقاطعة من مقاطعات البلد مركز للنهوض باألسرة تابع لوزارة وقد أُنشئ يف كل. هتدف إىل التصدي هلذه املشكلة

التضامن الوطين وحقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية ملساعدة الضحايا على اإلبالغ عن هذه اجلـرائم والتمتـع                
  .مبتابعة طبية

 مرحلة ويف. وعرض قانون التركات على جملس الوزراء وُترجم إىل لغة كريوندي كي يطلع عليه السكان  - ٤١
  .تالية، سيحال القانون من جديد إىل جملس الوزراء

وقد اعتمد جملس الوزراء مشروع القانون املتعلق بإنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان يتفق نظامها ومبادئ            -٤٢
  .٢٠٠٩ر يناي/جنة يف كانون الثاينوُيتوقع أن تنشأ الل. وسيقدم مشروع القانون إىل الربملان كي يعتمده. باريس
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وقد ُشرع  . ومتثل أعمال القتل اليت تستهدف األشخاص املصابني باملهق ظاهرة أليمة تستند إىل خرافات              - ٤٣
وقُدِّمت يف هذا   . يف تنفيذ برامج لتوعية السكان وحتسيسهم هبذه املسألة، ال سيما يف املناطق احلدودية مع ترتانيا              

  .اإلطار مساعدات مادية

 أن استقالل القضاء ميثل ضرورة بالنسبة إىل احلكومة اليت أحرزت تقدماً يف هـذا               وأعلن وفد بوروندي    - ٤٤
مبساعدة من بريطانيا العظمى والسويد وبلجيكا على (االجتاه بفضل ما قدمته املؤسسات من دعم إىل قطاع العدالة 

  .أو عن طريق تدريب القضاة وأفراد اجليش والشرطة) وجه اخلصوص

فالت من العقاب، أشار وفد بوروندي إىل أن مشروع قانون العقوبات اجلديـد جيـرم              وفيما يتعلق باإل    - ٤٥
. اإلبادة اجلماعية، واجلرائم اليت ترتكب ضد اإلنسانية وجرائم احلرب والتعذيب واجلـرائم اجلنـسية األخـرى               

 ختضع ألحكـام    وخبصوص اجلرائم الدولية الثالث املذكورة أعاله، ينص مشروع القانون على أن هذه اجلرائم ال             
ونّوه الوفد مبا أُحرز من تقـدم       . التقادم، وقد ُوقع اتفاق إطاري بني بوروندي واألمم املتحدة لقمع هذه اجلرائم           

  .ملحوظ يف جمال العدالة االنتقالية

ويضمن القانون يف بوروندي حرية التعبري واالجتماع وجييز إنشاء األحزاب السياسية واملنظمات غـري                - ٤٦
  .واإلذاعات والصحف وخيوهلا إبداء آرائها حبريةاحلكومية 

وخبصوص جترمي العالقات اجلنسية املثلية، أوضح وفد بوروندي أن التجرمي ناتج عن تعديل أُدخل علـى                  - ٤٧
مشروع قانون العقوبات اجلديد اعتمده جملس النواب، وأشار إىل أنه حيتاج إىل أن يتشاور مع سلطات البلد لتقدمي 

  .ية يف هذا الشأنمعلومات إضاف

وفيما يتعلق حباالت االحتجاز التعسفي، يتضمن مشروع قانون العقوبات اجلديد أحكاماً متشددة هتـم                - ٤٨
وخبصوص مذحبة غاتومبا، أشار الوفد إىل أن هذه . موظفي الدولة الذين خيالفون القوانني اليت حتدد فترة االحتجاز

وأوضـح أن   . ونغو الدميقراطية وأن أحداثها وقعت يف إطار صـراع        املذحبة هتم كالً من بوروندي ومجهورية الك      
بوروندي ستواصل جهودها الرامية إىل كشف النقاب عن حقيقة هذه األحداث بالتعاون مع مجهورية الكونغـو                

أما عن مذحبة موينغا، أشار الوفد إىل أن املسؤولني عن هذه املذحبة قد صدرت حبقهـم يف الفتـرة                   . الدميقراطية
وقد صدر حكم غيايب باإلعدام حبق املسؤول الرئيسي، والتمست بوروندي املساعدة من . رية عقوبات شديدةاألخ

  .مجيع الدول ملالحقته وإلقاء القبض عليه مبوجب أمر توقيف دويل صدر حبقه

ـ  أن   وأقرت الربازيل باعتماد بوروندي عدداً من التدابري يف جمال حقوق اإلنسان، وأعربت عن ثقتها يف                -٤٩ ستمر ت
.  حنو التغلب على حالة عدم االستقرار السياسي اليت دامت فترة طويلة           ابوروندي، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، يف مسريهت      

واستفسرت عن احتياجات بوروندي الرئيسية واخلطوات املتخذة من أجل توطيد السالم وإعمال حقوق األطفال وحقوق  
 والتعذيب واحلق يف السكن وحقوق الالجئني وملتمسي اللجوء، كما استفسرت عن            املرأة ومكافحة مجيع أشكال التمييز    

النظـر يف   ) أ: (وأوصت الربازيل بأن تقوم بوروندي مبا يلي      . احتياجات بوروندي العاجلة يف جمال إعمال احلق يف التنمية        
تفاقية مناهـضة التعـذيب؛     الاملرأة و التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            
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النظر يف تعزيز برامج مكافحة فـريوس نقـص املناعـة            )ج(النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة؛         ) ب(
  .جيه عناية خاصة للنساء واألطفالاإليدز والوقاية منه، مع تو/البشري

. حملرز خالل السنوات العشرين األخرية يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان           ورحبت جيبويت بالتقدم ا     - ٥٠
وأشار وفد جيبويت إىل أن بوروندي أبدت التزاماً باحترام ومحاية احلريات األساسية عن طريق التـصديق علـى                  

.  اإلقليمية والدوليةالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان واألحكام املضمَّنة يف دستورها والتزامها بالتعاون مع اهليئات
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل        ) أ: (وأوصت جيبويت بأن تقوم احلكومة مبا يلي      

  .التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب) ب(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ 

 من أجل تعزيز السلم     ٢٠٠٥تئت تبذهلا بوروندي منذ انتخابات عام       وأشادت اليابان باجلهود اليت ما ف       - ٥١
والدميقراطية، وأعربت عن تقديرها لتعاون البلد مع األمم املتحدة والشركاء الدوليني يف جمـال محايـة حقـوق          

األمـر  إال أهنا أعربت عن القلق إزاء تزايد القيود املفروضة على حرية التعبري، ومـن بينـها                 . اإلنسان وتعزيزها 
وأوصت اليابان بأن تقوم    . الوزاري الذي يشترط حصول األحزاب السياسية على ترخيص رمسي لعقد اجتماعاهتا          

أن تتخـذ   ) ب(أن تبذل ما يف وسعها لضمان حقوق األحزاب السياسية يف االنتخابات؛            ) أ: (بوروندي مبا يلي  
  .تدابري إضافية ملكافحة العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال

إال أهنـا أعربـت عـن       . ورحبت آيرلندا بالتزام بوروندي بإنشاء جلنة لتقصي احلقائق وحتقيق املصاحلة           - ٥٢
االنشغال إزاء بطء التقدم احملرز يف هذا اجملال وأوصت بوروندي بأن جتري مشاورات لضمان إنـشاء اللجنـة                  

 عن التدابري املتخذة ملكافحة العنف ورحبت آيرلندا مبا وردها من معلومات. واحملكمة اخلاصة يف أسرع وقت ممكن
القائم على أساس نوع اجلنس وأوصت بأن حترص بوروندي على حسن سري اآلليات املتاحة لضحايا االغتصاب                

وبينما رحبت آيرلندا باخنفاض عدد حاالت . وتعزيز إمكانية الوصول إليها مبا يكفل مقاضاة املسؤولني ومعاقبتهم
ا أشارت إىل ما وردها من معلومات مثرية للقلق مفادها أن ممارسة التعـذيب ال تـزال    التعذيب املبلغ عنها، فإهن   

وأوصت آيرلندا بأن متتثل بوروندي امتثاالً تاماً لتوصيات جلنة مناهضة التعذيب وأن تبذل ما يف وسعها                . متفشية
 آيرلندا بقلق التطـورات     والحظت. لضمان احترام أفراد قوات األمن للقوانني السارية لدى اضطالعهم مبهامهم         

اليت جدَّت يف الفترة األخرية فيما يتعلق بالتعاطي مع أحزاب املعارضة ومعاملة مكونات اجملتمع املدين والصحفيني، 
وأوصت بوروندي بأن متتثل لتوصيات اخلبري املستقل بالسماح جلميع األحزاب السياسية باالضطالع بأنـشطتها              

  .االسياسية دون قيود ال مربر هل

وأشارت كندا إىل التطورات اإلجيابية املستجدة منذ توقيع اتفاقات أروشا يف جمايل توطيد السالم واحترام   - ٥٣
والحظت ما ورد يف تقرير اخلبري املستقل من معلومات عن القيود الـيت يواجههـا املعارضـون                 . سيادة القانون 

وضع حد لكافة القيود    ) أ: (روندي بأن تقوم مبا يلي    وأوصت بو . السياسيون فيما يتعلق حبرية التعبري واالجتماع     
  املفروضة على األنشطة واالجتماعات السياسية والسماح بتسجيل األحزاب السياسية وفقاً ألحكام الدسـتور؛             

 الذي يـنص علـى تقييـد        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٦ املؤرخ   ٥٣٠إلغاء األمر الوزاري اجلديد رقم      ) ب(
دعم اجلهود الرامية إىل وضع إجراءات العدالة االنتقالية مبوجب اتفاقات أروشـا،            ) ج (االجتماعات السياسية؛ 

  وخباصة وضع مناهج إلجراء مشاورات وطنية بشأن العدالة التقليدية، كما دعـا إىل ذلـك جملـس األمـن يف                    
  ).٢٠٠٥ (١٦٠٦قراره 
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ومتثل املبادرات . يق املصاحلة الوطنيةوأكدت بوركينا فاسو أن بوروندي التزمت بإرساء الدميقراطية وحتق  - ٥٤
ورحبت بوركينا فاسو بتعاون بوروندي مع      . املتخذة لضمان التمتع حبقوق معينة خطوات مشجعة ينبغي دعمها        

وأعلنت دعمها الكامل للدعوة املوجهة إىل اجملتمع الدويل لدعم اجلهود الرامية إىل تعزيز             . آليات حقوق اإلنسان  
  . وضمان سالم دائماحترام حقوق اإلنسان 

وأوصت السويد بأن تكثف بوروندي جهودها الرامية إىل تعزيز احترام سيادة القانون عن طريق ضـمان                  - ٥٥
وبينما رحبت السويد باالرتفاع النسيب يف نسبة متثيل املرأة يف جملس الشيوخ        . استقالل النظام القضائي وحسن سريه    

الة العامة اليت تتسم مبمارسات متييزية ضد النساء وحيال االرتفاع املتزايد           واحلكومة، فإهنا أعربت عن القلق إزاء احل      
وأحاطت السويد علماً بالقانون اجلديد الذي مينح املرأة احلق يف امللكية واملرياث وطلبت . يف عدد حاالت االغتصاب

الرامية إىل مكافحة وأوصت السويد بأن تضاعف بوروندي جهودها    . احلصول على معلومات إضافية بشأن أحكامه     
  . العنف اجلنسي وإىل متكني املرأة، ال سيما فيما يتعلق حبق املرأة يف املرياث ويف حيازة األراضي

وأعربت سلوفينيا عن االنشغال من احلكم الوارد يف مشروع القانون اجلنائي الذي جيرم العالقات اجلنسية                 - ٥٦
 إعادة النظر يف إدراج هذا احلكم يف مشروع القـانون اجلنـائي،             )أ: (املثلية، وأوصت بأن تقوم بوروندي مبا يلي      

باعتباره يتناىف والتزامات بوروندي يف جمال حقوق اإلنسان ويتعارض مع احلق يف اخلصوصية واحلق يف عدم التعرض             
وطنيـة املتعلقـة    وتساءلت سلوفينيا عن االستراتيجية املتبعة لتفعيل اللجنة التوجيهية الثالثية للمشاورات ال          . للتمييز

وخبصوص انتـهاكات  . بآليات العدالة االنتقالية يف بوروندي وفقاً ملا أوصى به جملس األمن وجلنة مناهضة التعذيب           
حقوق النساء واألطفال، سألت سلوفينيا عن التدابري الوقائية اليت ُيتوخى اختاذها ملنع هذه االنتهاكات ووضع حـد                 

بأن تضع بوروندي سياسات    ) ب(وأوصت سلوفينيا أيضاً    . اعدة الضحايا ومحايتهم  هلا، وعن التدابري الرامية إىل مس     
وتدابري للتصدي النعدام املساواة بني الفتيان والفتيات فيما يتعلق بنيل التعليم ومكافحة عمل األطفال الذي يشكل،                

  .بريحسب التقارير الواردة، ظاهرة واسعة النطاق واحلرص على تنفيذ تلك السياسات والتدا

وأشارت أذربيجان إىل أن بوروندي تعمل يف الوقت الراهن على مواءمة تشريعاهتا الوطنية مـع الـصكوك                   - ٥٧
  : وشجعت أذربيجان احلكومة على القيام مبا يلـي       . الدولية ورحبت مبا توليه بوروندي من عناية خاصة لقطاع التعليم         

: من الفقر يف صفوف اجملتمع؛ وأوصت بأن تقوم احلكومة مبا يلي          تعزيز املصاحلة ومضاعفة اجلهود الرامية إىل احلد        ) أ(
اعتماد تدابري فعالة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، بدءاً باملمارسات الثقافيـة الـضارة، ودعـت                  ) ب(

. تمـع مكافحة العنف اجلنسي واإلفالت من العقاب بكل حزم وزيادة مستوى متثيل املـرأة يف اجمل              ) ج(بوروندي إىل   
واستفسرت أذربيجان عما إذا كانت بوروندي تنوي التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع               
أشكال التمييز ضد املرأة، وعن التدابري املتخذة لتعزيز استقالل السلطة التشريعية والسلطة القضائية، كما استفـسرت                

وطلبت احلصول على إيـضاحات فيمـا   .  إدماج اجلنود األطفال يف اجملتمععن اخلطوات املتوخى اختاذها لتيسري إعادة   
  .يتعلق بعدم رد احلكومة على الرسائل اليت وجهها إليها الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري وغري الطوعي

جمـال    اللتزاماهتا يف  وأعلنت مجهورية كوريا أهنا تتوقع من بوروندي أن تواصل جهودها من أجل االمتثال التام               -٥٨
حقوق اإلنسان، وشددت على أنه ينبغي لبوروندي أن تقدم التقارير اليت تأخر تقدميها عن املوعـد احملـدد إىل هيئـات                   

  .وأوصت بأن تعجل بوروندي عملية إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس. املعاهدات ذات الصلة
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 ضرورة تقدمي الدعم إىل بوروندي ملساعدهتا على التصدي للتحـديات األمنيـة             وأشارت السنغال إىل    - ٥٩
وهذا الدعم من شأنه أن     . وضمان توفري شىت أشكال املساعدة اليت حتتاجها الفئات املستضعفة والنساء واألطفال          

 الذي يؤديه   واستفسرت السنغال عن الدور   . يشجع بوروندي على مواصلة جهودها الرامية إىل هتيئة بيئة سلمية         
  .املرصد الوطين للعمالة يف إطار محلة مكافحة البطالة

واستفسرت جنوب أفريقيا عن اخلطوات القانونية واإلدارية املتخذة ملعاجلة قضايا املرياث ونظم املمتلكات   - ٦٠
 بورونـدي   وأوصت جنوب أفريقيا بأن تعجل    . اليت من شأهنا أن تكفل محاية املرأة من التمييز        والزوجية واهلبات   

  .بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان

وشاطرت النرويج بعض الوفود قلقها إزاء تزايد العنف اجلنسي ضد النساء وأعربت عن االنشغال من أن         - ٦١
إدماج ) أ: (وأوصت بوروندي بأن تقوم مبا يلي     . هذا االجتاه مرشح لالستمرار نتيجة تواصل اإلفالت من العقاب        

دماجاً كامالً يف آليات العدالة االنتقالية وبرامج جرب الضرر، وضمان حتقيق العدالة لـضحايا        الشواغل اجلنسانية إ  
النظر يف توجيه دعوة إىل املقررة اخلاصة املعنية مبـسألة          ) ب(اجلرائم اليت ارتكبت خالل الصراع بدافع جنساين؛        

  .العنف ضد املرأة

ما يتعلق باجلهود الرامية إىل توطيد الـسالم واحلكـم   وأشادت املكسيك مبا أُحرز من تقدم، ال سيما في         - ٦٢
ورحبت املكسيك باتفاق وقف إطـالق      . الرشيد بفضل الربامج واملشاريع اليت نفذت بالتعاون مع األمم املتحدة         

 وبإنشاء اللجنة احلكومية حلقوق اإلنسان ومركز تعزيز حقوق اإلنسان ومنع جرميـة             ٢٠٠٦النار املوقع يف عام     
إعالن وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام بغية إلغائها ) أ: (وأوصت املكسيك بأن تقوم بوروندي مبا يلي. ماعيةاإلبادة اجل

هنائياً والنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                  
 القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية،      وبينما رحبت املكسيك مبشروع القانون املتعلق بإصالح      . والسياسية

التعجيل باملوافقة على مشروعي القانونني بغية جترمي أعمال التعذيب وإلزام الدولة بتقدمي ) ب: (فقد أوصت مبا يلي
املساعدة إىل الضحايا؛ وينبغي أن تشمل هذه املساعدة جرب األضرار على النحو الواجب مبا يف ذلك التعـويض                  

وأوصت املكسيك . لضحايا التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالكايف 
النظر جبدية يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛          ) ج: (بأن تقوم بوروندي مبا يلي    

يف مجيع حاالت االغتصاب وغريه من أشكال العنف تكليف هيئة مستقلة بالتحقيق بشكل سريع وفعال ونزيه ) د(
النظر يف التصديق على وجه السرعة على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي            ) ه(اجلنسي، ومقاضاة مجيع املتهمني؛     

  . اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري وعلى االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

تعجيل اإلجراءات الالزمة لتهيئة الظروف املناسـبة       ) أ: (ندي على القيام مبا يلي    وشجعت ماليزيا بورو    - ٦٣
النظر يف ) ب: (وأوصت ماليزيا بأن تقوم بوروندي مبا يلي. إلنشاء اللجنة املستقلة املقترحة املعنية حبقوق اإلنسان

ظر العنف املرتيل وسائر أشكال اعتماد استراتيجية شاملة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة وسن تشريعات حت
. وأشارت ماليزيا إىل ضرورة اختاذ تدابري أكثر فعالية ملكافحة االجتار بالنساء. العنف القائم على أساس نوع اجلنس

وأوصت بأن تستمر بوروندي يف اختاذ . والحظت التقدم الكبري الذي أحرز يف جمال تعزيز ومحاية حقوق األطفال    
ملالئمة لتحسني حالة األطفال، وخباصة األطفال ضحايا احلرب واألطفال الـذين يعيـشون أو        املزيد من التدابري ا   

  .يعملون يف الشوارع والقاصرون احملتجزون يف السجن وأيتام مرض اإليدز
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وحثت شيلي على أن تواصل بوروندي جهودها الرامية إىل مكافحة الفقر، ورحبـت بـاخلطوات املتخـذة          - ٦٤
وأوصت شيلي بأن .  وأعربت عن أملها يف أن تتكرر هذه اخلطوات ملكافحة العنف ضد املرأةللتصدي ملمارسة التعذيب

تنفيذ املبادرات القانونية والسياسية والوزارية الرامية إىل وضع حد ملمارسة التعذيب وغريه            ) أ: (تقوم بوروندي مبا يلي   
وتشمل هذه املبـادرات قيـام الـسلطات        . من أشكال سوء املعاملة على أيدي موظفي الدولة يف أسرع وقت ممكن           

احلكومية باإلبالغ عن مثل هذه األفعال؛ وإنشاء هيئة وطنية ُتخوَّل الصالحيات الالزمة للتحقيق يف حاالت التعـذيب             
إدراج ) ب(بصورة مستقلة ومقاضاة املسؤولني عنها؛ وضع لوائح صارمة تنظم عمل أفراد قوات الـشرطة واألمـن؛                 

  إنشاء آلية لتعـويض ضـحايا التعـذيب؛        ) ج( اتفاقية مناهضة التعذيب يف التشريعات الوطنية؛        األحكام الواردة يف  
إنشاء آلية مستقلة ُتسند إليها مهمة توثيق حاالت االغتصاب والتحقيق فيها واختاذ ما يلزم من إجراءات بـشأهنا                  ) د(

شيلي أن املمارسات التقليدية للتعويض اليت      وبينما الحظت   . إلفالت من العقاب  لوتيسري اجلهود الرامية إىل وضع حد       
تقوم على أساس اتفاق ُيعقد بني أسرة مرتكب جرمية االغتصاب وأسرة الضحية تتناىف ومعايري حقوق اإلنسان، فقـد                  

ضمان التنفيذ الفعلي للعقوبات الـيت      ) و(التصدي لالغتصاب بوصفه جرمية؛     ) ه: (أوصت بوروندي بأن تقوم مبا يلي     
كم حبق املسؤولني عن االغتصاب مع التركيز بوجه خاص على احلاالت اليت تشمل أفـراداً مـن الـشرطة                   تقرها احملا 

  .شطب العالقات اجلنسية املثلية اليت تتم بالتراضي بني أشخاص راشدين من قائمة اجلرائم) ز(وموظفني حكوميني؛ 

 حقوق املرأة واستفسرت عن وهنأت مصر بوروندي على جهودها يف جمايل املساواة بني اجلنسني وضمان - ٦٥
ورحبـت  . االجنازات املتحققة والعوائق املعترضة وعن احتياجات بوروندي من املساعدة التقنية والتعاون الدويل           

. مصر جبهود احلكومة الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واستفسرت عن احتياجاهتا من الدعم الـدويل               
مواصلة جهودها، بدعم من اجملتمع الدويل، من أجل نـشر ثقافـة   ) أ(ا يلي وأوصت مصر بأن تقوم بوروندي مب    

حقوق اإلنسان يف اجملتمع وإنشاء املؤسسات الالزمة إلنفاذ القوانني وإصالح املؤسسات القائمة فضالً عن إنشاء               
امج املتعلقة بالتدريب القيام، بدعم من اجملتمع الدويل، بتنفيذ املزيد من الرب) ب(نظام قضائي مستقل وفعال ونزيه؛ 

وبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان وتدريب موظفي املؤسسات القضائية واملؤسسات املعنية بإنفاذ القـوانني               
االستمرار يف اجلهود الرامية إىل     ) ج(على حقوق اإلنسان، وإدراج هذه احلقوق يف نظام التعليم مبختلف مراحله؛            

 وفقاً ملبادئ باريس وإمتام اإلجراءات الالزمة إلحالة مشروع القانون إىل الربملان إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان
مواصلة جهودها الرامية إىل إصالح مؤسسات القطاع األمين، بدعم من مفوضية األمم املتحدة ) د(قصد اعتماده؛ 

 .السامية حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل

وطلبت إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة تقدمي الدعم إىل . يةورحبت بنن بتنفيذ برنامج املصاحلة الوطن - ٦٦
 .احلكومة ملساعدهتا على التصدي للتحديات الضخمة املشار إليها يف العرض املقدم من وفد بوروندي

وأعربت نيجرييا عن تقديرها للجهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق األطفال وإعادة إدمـاج اجلنـود                 - ٦٧
ونّوهت نيجرييا جبهود بوروندي الرامية إىل اللجوء إىل        . تمع ومتكني املرأة ومراعاة الُبعد اجلنساين     األطفال يف اجمل  

وأقرت حباجة بوروندي إىل تلقي . اآلليات غري القضائية من أجل حتقيق املصاحلة مع اجلماعات واألحزاب املعارضة
وأوصت نيجرييا بأن تستمر بوروندي يف      . ة لأللفية دعم مايل وسياسي من اجملتمع الدويل لتحقيق األهداف اإلمنائي        
 .إصالح النظام القضائي وتعزيز محاية حقوق اإلنسان يف البلد
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وأشارت بنغالديش إىل قرار احلكومة إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان كدليل على جديتها يف التعاطي                - ٦٨
التعليم والرعاية الصحية، فإهنا أشارت إىل وبينما الحظت ما حتقق من حتسن يف قطاعي . مع قضايا حقوق اإلنسان

استمرار الفقر واحلرمان الذي يعكسه ارتفاع عدد املعوزين واحملرومني من املأوى واألرض واألشـخاص الـذين                
  : وأوصت بنغالديش بأن تقوم بوروندي، بدعم من اجملتمع الدويل وبالتعاون معه، مبا يلـي             . يعانون أمراضاً مميتة  

اإليدز واملالريا والسل مع توجيه عناية خاصـة        / مكافحة أمراض كفريوس نقص املناعة البشري      االستمرار يف ) أ(
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيـز التعلـيم        ) ج(مكافحة الفقر، وال سيما الفقر املدقع؛       ) ب(للفئات املُعرَّضة؛   

 .لتحاق باملدرسةللجميع، مع توجيه اهتمام خاص لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني يف معدالت اال

وأعربت رواندا عن دعمها جلميع املبادرات املتخذة من احلكومة لضمان احترام التزاماهتا يف جمـال حقـوق                  - ٦٩
 .اإلنسان، وأعلنت أنه ُيستحسن أن يواصل اجملتمع الدويل تقدمي الدعم إىل بوروندي، بشكليه الثنائي واملتعدد األطراف

 .ةوقدمت بوروندي بعض املعلومات اإلضافي - ٧٠

أشار وفد بوروندي إىل أن السياسة اجلنسانية ومشروع قانون العقوبات اجلديد يدالن علـى اجلهـود                 - ٧١
فقد أطلقت بوروندي يف . املبذولة من أجل قمع العنف القائم على أساس نوع اجلنس وحتقيق املساواة بني اجلنسني

 .الفترة األخرية محلة رمسية ملكافحة العنف ضد املرأة

 .الوزراء سياسة وطنية لرعاية األيتام واألطفال املستضعفني سيجري تنفيذها يف إطار خطة وطنيةواعتمد جملس  - ٧٢

 ٥٠٠وبينما أقر وفد بوروندي بأن إجراءات القمع مل تشمل كافة حاالت العنف اجلنسي، فقد أشـار إىل أن                    -٧٣
. أو جـرائم أخالقيـة    شخص، من بينهم موظفون حكوميون، يقضون عقوبات بالسجن لضلوعهم يف جرائم اغتصاب             

ن قانون العقوبات احلايل ال يصّنف التعذيب يف فئة اجلرائم، فـإن القـانون يعاقـب علـى املـساس                    أالرغم من    وعلى
 فرداً من أفراد الشرطة يقضون عقوبة السجن ملا ارتكبوه من اعتـداءات             ٢٠اجلسدية، وهناك يف الوقت الراهن       بالسالمة

 .بالعنف أسفرت عن إصابات خطرية

 قوات التحريـر    - وقد تفاوضت احلكومة على اتفاقات وقف إطالق النار مع حزب حترير شعب اهلوتو               - ٧٤
، مؤمتر قمة لرؤساء دول املنطقة لتسوية مسألتني معلقـتني          ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤الوطنية وسُيعقد، يف    

 .حبضور فريق الوساطة الذي ترأسه جنوب أفريقيا

 جرت مراجعة األمر الصادر عن وزارة الداخلية والذي ينص على احلصول            وفيما يتعلق حبرية االجتماع،    - ٧٥
على ترخيص لتنظيم أية اجتماعات سياسية، وبالتايل ميكن لألحزاب السياسية أن تكتفـي بـإبالغ الـسلطات                 

 .اإلدارية، وذلك العتبارات أمنية حبتة

إال أهنا . ة والعمال أو الصحفينيوأعربت بوروندي عن أسفها من اعتقال عدد من ممثلي األحزاب السياسي - ٧٦
 .أكدت أن اعتقاهلم غري متصل بصفتهم كممثلني عن أحزاب سياسية أو عمال أو صحفيني
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وجيري يف الوقت الراهن . وقد اُتخذت تدابري عديدة لتعزيز استقالل القضاء، من بينها زيادة أجور القضاة - ٧٧
م مؤسسي، فضالً عن إعداد تقارير تقييمية عن حالة نظام          أيضاً تنفيذ تدابري هتدف إىل تعزيز القدرات وتقدمي دع        

 .وقد اعُتمد قانون ملكافحة الفساد وأُنشئت فرقة ملكافحة الفساد أيضاً. القضاء بغية إصالحه

وأوضح وفد بوروندي أنه تقرر إنشاء املرصد الوطين للعمالة بغية التكيف مع احتياجات الـسوق مـن             - ٧٨
 .التدريب والعمالة

 أعرب وفد بوروندي عن شكره جلميع املتدخلني على ما قدموه من توصيات تشجع بوروندي ويف اخلتام، - ٧٩
ودعا اجملتمع الدويل إىل مساندة بوروندي يف جهودها الرامية إىل تعزيز ومحايـة             . على إقامة دولة قانون حقيقية    

 .حقوق اإلنسان يف البلد

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  :وحتظى التوصيات التالية بتأييد بوروندي. دي يف التوصيات املقدمة خالل احلوار التفاعلينظر وفد بورون  -٨٠

  ؛)املكسيك(النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري   - ١

املكسيك، (النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري   - ٢
  ؛)األرجنتني(وقبول اختصاص اللجنة ذات الصلة ) األرجنتني

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة                  -٣
الربازيل، جيبويت، اجلمهورية التشيكية،    (، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       )الربازيل(
  ؛)اجلمهورية التشيكية(وإنشاء آلية وطنية فعالة ملكافحة التعذيب وفقاً ألحكام االتفاقية ) كسيكامل

الربتغال، (وفقاً ملبادئ باريس ) جنوب أفريقيا، ماليزيا(إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان   - ٤
وإمتـام  ) تغـال الرب(ومنحها واليـة قويـة      ) أستراليا، اململكة املتحدة، مصر، مجهورية كوريا     

  ؛)مصر(اإلجراءات املتعلقة بتقدمي مشروع القانون ذي الصلة إىل الربملان بغية اعتماده 

تعزيز التدابري الرامية إىل التوعية حبالة املصابني باملهق، والتصدي للجرائم اليت ُترتكب ضد هؤالء   - ٥
  ؛)فرنسا(األشخاص وضمان تقدمي املساعدة املادية إىل الضحايا 

ضاعفة اجلهود الرامية إىل وضع املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة م  - ٦
  ؛)سويسرا(موضع التنفيذ 

اعتماد تشريعات تضمن املساواة بني الرجل واملرأة، ال سيما يف اجملاالت اليت يشملها قـانون األسـرة                -٧
يل قانون األحوال الشخصية واألسرة والقانون الذي       واختاذ ما يلزم من خطوات لتعد     ) فرنسا(واملرياث  

ينظِّم املسائل املتعلقة باملرياث ونظام الزواج واهلبات والقانون اجلنائي بغية مواءمة هذه القوانني مع مبدأ               
  ؛)سويسرا(عدم التمييز املنصوص عليه يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
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رامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وال سيما فيما يتعلق حبق             مضاعفة اجلهود ال    - ٨
  ؛)السويد(مكافحة العنف اجلنسي إىل املرأة يف املرياث وحيازة األراضي، و

  اختاذ تدابري فعالة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، بـدءاً باملمارسـات الثقافيـة        - ٩
  ؛)أذربيجان(الضارة 

تعجيل إنفاذ القانون اجلنائي اجلديد، وإدراج العنف اجلنسي ضمن قائمة اجلرائم، مع ضـمان                - ١٠
  ؛)الكرسي الرسويل(نزاهة التحقيقات واالستجوابات 

وضع توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة موضع التنفيذ واختاذ ما يلزم من تـدابري                - ١١
  ؛)الربتغال(يزية ضد املرأة بوسائل منها تنفيذ برامج التثقيف والتوعية للقضاء على املمارسات التمي

، )الربتغال(اختاذ خطوات عاجلة من أجل التنفيذ التام والسريع لتوصيات جلنة مناهضة التعذيب              - ١٢
واالمتثال امتثاالً تاماً لتلك التوصيات وبذل قُصارى اجلهود لضمان احترام سيادة القانون مـن              

  ؛)آيرلندا(اد قوات األمن لدى االضطالع مبهامهم ِقَبل أفر

  ؛)إيطاليا(اختاذ التدابري املالئمة ملواءمة ظروف االحتجاز مع املعايري الدولية   - ١٣

مواصلة اجلهود الرامية إىل إصالح مؤسسات قطاع األمن، بدعم من املفوضية السامية حلقـوق                - ١٤
  ؛)مصر(اإلنسان واجملتمع الدويل 

والسلم عن طريق االحترام الصارم للمشاريع اليت  ) أذربيجان، الكامريون (لية املصاحلة   توطيد عم   - ١٥
  ؛)الكامريون(توضع بالتعاون مع األمم املتحدة 

  ؛)الكامريون(إنشاء هيئات لرصد حالة حقوق اإلنسان وتعزيزها وتفعيلها   - ١٦

إطالق النار الذي متخض عنه اتفاق      استمرار احلكومة واجلماعات املسلحة املوقِّعة على إعالن وقف           - ١٧
؛ ومواصـلة  )اجلزائـر ( يف جهودها الرامية إىل وضع االتفاق موضع التنفيذ         ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٧

 قوات التحرير الوطنية، دون - اجلهود الرامية إىل إدماج األفراد املنتمني إىل حزب حترير شعب اهلوتو      
  ؛)سويسرا(سسات التنفيذية واإلدارية والدبلوماسية تأخري، يف قوات الدفاع واألمن ويف خمتلف املؤ

مضاعفة جهودها الرامية إىل نزع سالح األطفال املشتركني يف الصراع املسلح وتسرحيهم وإعادة   - ١٨
  ؛)فرنسا(إدماجهم يف اجملتمع 

تمع االستمرار، بدعم من اجملتمع الدويل، يف اجلهود الرامية إىل نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف اجمل                - ١٩
وإنشاء مؤسسات إلنفاذ القوانني وإصالح املؤسسات القائمة وضمان استقالل نظام القـضاء            

  ؛)مصر(وفعاليته ونزاهته 
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؛ تكثيف اجلهود )اجلزائر(االستمرار يف اجلهود املبذولة يف قطاع القضاء بدعم من اجملتمع الدويل          - ٢٠
استقالل نظام القضاء وحـسن سـريه   الرامية إىل تعزيز احترام سيادة القانون عن طريق ضمان         

  ؛)اجلمهورية التشيكية(وزيادة املوارد املالية والبشرية املخصَّصة له ) نيجرييا(وإصالحه ) السويد(

السهر على جعل برامج التدريب اليت تركّّز على حقوق اإلنسان إلزامية جلميع القضاة واحملامني                - ٢١
  ؛)هولندا(وضباط الشرطة 

 املشاورات الوطنية إلنشاء آليات العدالة االنتقالية بغية ضمان تناول االدعاءات           حتديد أولويات   - ٢٢
املتعلقة بأشّد اجلرائم خطورة، مبا فيها جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية، يف 

  ؛)اململكة املتحدة(إطار عملية حتقيق املصاحلة والعدالة 

جلنة لتقصي احلقائق واملصاحلة وحمكمة خاصة يف أسرع وقـت          إجراء مشاورات لضمان إنشاء       - ٢٣
  ؛)آيرلندا(ممكن 

ضمان مراعاة الشواغل اجلنسانية يف إطار آليات العدالة االنتقالية وبرامج التعويض مراعاةً تامةً،               - ٢٤
  ؛)النرويج(وحتقيق العدالة لضحايا اجلرائم القائمة على أساس نوع اجلنس واملرتكبة أثناء الصراع 

  ؛)النمسا(إنشاء آليات العدالة االنتقالية كعنصر رئيسي إلقامة العدل واستعادة سيادة القانون   - ٢٥

اختاذ مجيع التدابري املالئمة ملعاجلة قضية اإلفالت من العقاب وإنشاء اآلليات املناسـبة للعدالـة                 - ٢٦
  ؛)إيطاليا(االنتقالية 

، ٢٠٠٠ االنتقالية مبوجب اتفاقات أروشـا لعـام         دعم اجلهود املبذولة لوضع إجراءات العدالة       - ٢٧
  ووضع مناهج إلجراء مشاورات وطنية على وجه اخلصوص، وفقاً ملا طلبه جملـس األمـن يف                

  ؛)كندا) (٢٠٠٥(١٦٠٦قراره 

  بذل قُصارى جهدها لضمان محاية حقوق األحـزاب الـسياسية يف االنتخابـات املقـرَّرة يف                  - ٢٨
  ؛)اليابان (٢٠١٠عام 

  ؛)لكسمربغ(اإليدز وإعادة إدماجهم /اء هياكل الحتضان أيتام فريوس نقص املناعة البشريإنش  - ٢٩

اإليدز والوقاية منه، مع توجيه عناية      /النظر يف تعزيز برامج مكافحة فريوس نقص املناعة البشري          - ٣٠
  ؛)الربازيل(خاصة إىل النساء واألطفال 

ون معه، يف مكافحة أمراض كفريوس نقص املناعـة         االستمرار، بدعم من اجملتمع الدويل وبالتعا       - ٣١
  ؛)بنغالديش(اإليدز واملالريا والسل، مع توجيه اهتمام خاص إىل الفئات املعّرضة /البشري
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زيادة االعتمادات املخصصة يف امليزانية لقطاع الصحة بشكل تدرجيي بغية حتقيق اهلدف الـذي               - ٣٢
 ٢٠١٥- ٢٠٠٧تيجية األفريقية للـصحة للفتـرة       رمسه رؤساء دول االحتاد األفريقي يف االسترا      

  ؛)لكسمربغ( يف املائة من امليزانية للقطاع الصحي ١٥واملتمثل يف ختصيص نسبة 

اجلزائـر، أذربيجـان،    (االستمرار، بدعم من اجملتمع الدويل وبالتعاون معه، يف مكافحة الفقر             - ٣٣
  ؛)بنغالديش(، وخباصة الفقر املدقع )بنغالديش

ر، بدعم من اجملتمع الدويل، يف تشجيع التعليم للجميع، مع توجيه اهتمام خاص لتحقيق االستمرا  - ٣٤
  ؛)بنغالديش(التكافؤ بني اجلنسني يف معدالت االلتحاق باملدرسة 

مواصلة السياسة الوطنية الرامية إىل زيادة فرص نيل التعليم جلميع األطفال واختاذ التدابري املالئمة   - ٣٥
 جمال حقوق اإلنسان يف نظام التعليم مبختلف مراحله وفقاً خلطة العمل للفترة إلدراج التثقيف يف

  ؛)إيطاليا( املنبثقة عن الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ٢٠٠٩- ٢٠٠٥

القيام، بدعم من اجملتمع الدويل، بتنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان                - ٣٦
وظفي املؤسسات املعنية بإنفاذ القوانني وموظفي القضاء يف جمال حقوق اإلنسان هبدف تدريب م

  ؛)مصر(وإدراج حقوق اإلنسان يف نظام التعليم مبختلف مراحله 

اختاذ ما يلزم من تدابري إضافية لتحسني حالة األطفال، ال سيما األطفال ضحايا احلرب واألطفال الذين                  -٣٧
  ؛)ماليزيا(رع والقاصرون احملتجزون يف السجن وأيتام اإليدز أو يعملون يف الشوا/يعيشون و

تعزيز اجلهود الرامية إىل تسجيل مجيع املواليد اجلُـدد يف سـجالت احلالـة املدنيـة الرمسيـة                    - ٣٨
  ؛)التشيكية  اجلمهورية(

 مواصلة اجلهود الرامية إىل التصدي للتحديات اليت تواجهها بوروندي، بدعم من الدول األعضاء  - ٣٩
  ؛)بنن(يف األمم املتحدة 

مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بدعم من اجملتمع الدويل، وذلك على                - ٤٠
  ؛)رواندا(املستويني الثنائي واملتعدد األطراف 

  ).نيجرييا(تشجيع محاية حقوق اإلنسان يف البلد محاية كاملة   - ٤١

وسُيدرج رد بوروندي   . ة وتقدم ردودها بشأهنا يف الوقت املناسب      ستنظر بوروندي يف التوصيات التالي      - ٨١
  :على هذه التوصيات يف تقرير النتائج املعتمد من جملس حقوق اإلنسان يف دورته العاشرة

والنظر يف التصديق على الربوتوكول     ) املكسيك(إعالن وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام بغية إلغائها هنائياً           - ١
  ؛)جيبويت، املكسيك(لحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية االختياري الثاين امل
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اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملنع أماكن االحتجاز السرية بوسائل منها على وجه اخلصوص النظر   - ٢
  ؛)فرنسا(يف توقيع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها 

ضع وتنفيذ سياسات وتدابري للتصدي النعدام املساواة بني الفتيان والفتيات يف جمال نيل التعليم و  - ٣
  ؛)سلوفينيا(ولظاهرة عمل األطفال اليت تفيد بعض التقارير أهنا منتشرة يف البلد 

توسيع نطاق احلماية من التمييز وضمان عدم تعرض أي شخص للتمييز القائم على أساس امليول   - ٤
سية، مع مراعاة الطابع العاملي حلقوق اإلنسان وتوصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن     اجلن

  ؛)هولندا(احلق يف اخلصوصية ويف عدم التعرض للتمييز 

إعادة النظر يف إدراج احلكم املتعلق بتجرمي العالقات اجلنسية املثلية يف مشروع القانون اجلنائي                - ٥
وفقاً اللتزامات بوروندي بضمان عدم التمييز وكفالة التمتع باحلق يف ) شيلي، سلوفينيا  بلجيكا،(

  ؛)بلجيكا، سلوفينيا(اخلصوصية 

التعجيل باملوافقة على مشروع القانون املتعلق بإصالح القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية   - ٦
لتعذيب، مبا يشمل جـرب  هبدف جترمي أعمال التعذيب وإلزام الدولة بتقدمي املساعدة إىل ضحايا ا   

األضرار على النحو الواجب وتقدمي التعويض الكايف إىل ضحايا التعذيب أو غريه من ضـروب               
  ؛)املكسيك(  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني تدريباً أفضل لضمان مقاضاة مرتكيب جرائم العنـف               - ٧
جلنسي وتشديد العقوبات املوقعة حبقهم على حنو يتناسب مع خطورة اجلرمية املرتكبة، ومتابعة             ا

تنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة لضمان تقدمي التعـويض املناسـب             
  ؛)لكسمربغ(واختاذ ما يلزم من تدابري لدعم ضحايا العنف اجلنسي ومساعدهتم 

  ؛)شيلي(تصاب بوصفه جرمية التصدي لالغ  - ٨

القيام، بدعم من األمم املتحدة، بإنشاء آلية مزدوجة تتمثل يف حمكمة خاصة ويف جلنة لتقـصي                  - ٩
احلقائق وحتقيق املصاحلة، ومنح اهليئتني قدراً كبرياً من االستقاللية وعدم حـصر اختـصاصات              

  ؛)سويسرا(احملكمة املقرر إنشاؤها يف البت يف قرارات اللجنة 

 الذي ينص على    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٦ املؤرخ   ٥٣٠إلغاء األمر الوزاري اجلديد رقم        - ١٠
  ).كندا(تقييد احلق يف تنظيم االجتماعات السياسية 

) ب(٦١و) ب(٥٦و) ب(٥٣و) ب(٤٩ و ٢٩و) ه(٢٦ومل حتظ التوصيات املشار إليهـا يف الفقـرات            - ٨٢
  .بتأييد بوروندي) ه(٦٤و) د(٦٤و) ب(و) أ(٦٢و

اجلمهوريـة  ) (ه(٢٦فيما خيص التوصيات املتعلقة باإلجراءات اخلاصة الـواردة يف الفقـرات              - ١
، أشارت بوروندي إىل أهنا     )النرويج) (ب(٦١و) الربازيل) (ب(٤٩و) التفيا (٢٩و) التشيكية
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 ستقوم بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس وتعترب أن والية اخلبري املستقل             
  املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي مل تعد ضرورية؛

ألن عمل اهليئة املستقلة املقترحـة      ) شيلي) (د(٦٤مل تؤيد بوروندي التوصية الواردة يف الفقرة          - ٢
  .سيشكل تكراراً لعمل املؤسسات القضائية

) ب(٣٢ و٣١ و٣٠ و٢٧و) أ(٢٦و) ب(٢٤ و٢٣حتيط بوروندي علماً بالتوصيات الواردة يف الفقرات      - ٨٣
) ب(و) أ(٦٤و) ب(٦٣و) د(٦٢و) ج(٥٧و) أ(٥٣و) د(و) ب(٥٢و) ب(٥١و) د(و) ج(٣٥و) ب(و) أ(٣٣و
  :وتقدم التعليقات التالية) و(و) ج(و

فيما يتصل بالتوصيات املتعلقة باالغتصاب والعنف ضد النساء واألطفال والواردة يف الفقـرات               - ١
) الـدامنرك ) (أ(٣٣و) األرجنـتني  (٣١و) النمسا (٣٠و) اململكة املتحدة  (٢٧و) أملانيا (٢٣
) ب(٦٣و) املكسيك) (د(٦٢و) أذربيجان) (ج(٥٧و) آيرلندا) (ب(٥٢و) سويسرا) (ج(٣٥و
واملقدمة من اليابان، أوضحت    ) ب(٥١الفقرة    والتوصية الواردة يف  ) شيلي) (و(٦٤و) ماليزيا(

وأشارت . ت املبلغ عنها ختضع للمعاقبة    بوروندي أن القانون جيرم فعالً تلك األفعال وأن احلاال        
إىل ما جيري تنفيذه من برامج للتوعية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عموماً وحقوق النساء               

  .واألطفال خصوصاً، مبا يشمل حاالت االغتصاب والعنف ضد النساء واألطفال

تعبري وحرية الرأي وحرية وفيما خيص التوصيات املتعلقة بضمان حرية تكوين اجلمعيات وحرية ال  - ٢
) د(٣٥و) إيطاليـا ) (ب(٣٢و) بلجيكـا ) (ب(٢٤االجتماع السلمي والواردة يف الفقـرات       

، أشارت بوروندي إىل أن التمتع هبذه احلريـات         )كندا) (أ(٥٣و) آيرلندا) (د(٥٢و) سويسرا(
ـ        ٣ ٠٠٠ حزباً سياسياً وما يربو على       ٣٩يعكسه وجود    ن  منظمة غري رحبية، وعدد كـبري م

  .منظمات الصحافة ونقابات العمال ووسائط اإلعالم

) اجلمهوريـة التـشيكية   ) (أ(٢٦وخبصوص التوصيات املتعلقة بالتعذيب والواردة يف الفقرات          - ٣
، أشارت بوروندي إىل أن القانون يعاقـب        )شيلي) (ج(و) ب(و) أ(٦٤و) الدامنرك) (ب(٣٣و

وأشارت أيضاً إىل أن . ى أيدي موظفي الدولةعلى أعمال التعذيب، مبا فيها تلك اليت ُترتكب عل
القواعد واللوائح التنظيمية اخلاصة بقوات الشرطة والقوات املسلحة حتظر التعذيب وأن العديد            
من أفراد هاتني املؤسستني أدينوا بارتكاب أعمال عنف شديد والتسبب يف إصـابات بالغـة،               

ويف اخلتام، أحاطت بوروندي اجمللس بـأن   .  التعذيب يف القوانني البوروندية    ُتعاِدلأعمال    وهي
القانون اجلنائي اجلديد سيصدر قريباً مع اإلشارة إىل أنه ينص على توقيع عقوبات شديدة حبق               

  .املسؤولني عن أعمال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

اليت قدمتـها   ) الدول(يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة       أو التوصيات الواردة    /ومجيع االستنتاجات و    - ٨٤
أو التوصيات على أهنا قد حظيت      /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و     . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /و

  .بتأييد الفريق العامل برمته
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  املرفق

   الوفدتشكيلة

 La délégation du Burundi était dirigée par Immaculée Nahayo, ministre de la Solidarité nationale, 

des droits de la personne humaine et du genre, et composée de huit membres: 

S.E. Madame Immaculée NAHAYO, Ministre de la Solidarité Nationale, du Rapatriement, de la 

Reconstruction, des Droits de la Personne Humaine et du Genre; 

S.E. Maître Clotilde NIRAGIRA, Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité 

Sociale (ancien Ministre de la Justice et Garde des Sceaux);  

M. Elysé NDAYE, Procureur Général de la République;  

M. Joseph NDAYIZAMBA, Conseiller Principal du Président de la République, chargé des 

questions de la Police; 

Maître Emmanuel NKENGURUTSE, Conseiller Principal du Premier Vice-Président de la 

République pour les questions juridiques et administratives;  

Ambassadeur Pierre BARUSASIYEKO, Représentant Permanent de la République du Burundi 

auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres institutions spécialisées ayant leur 

siège en Suisse;  

M. Alain Aimé NYAMITWE, Premier Conseiller  à la Mission Permanente du Burundi à 

Genève; 

M. Emmanuel NDABISHURIYE, Deuxième Conseiller à la Mission Permanente du Burundi à 

Genève. 

 -  -  -  -  -  


