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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

مات أعدته املفوضية الـسامية حلقـوق       جتميع للمعلو 
  من مرفق قرار جملس    )ب(١٥اإلنسان، وفقاً للفقرة    

  ٥/١ حقوق اإلنسان                 
  بوروندي

  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبـا يف ذلـك املالحظـات        
وال يتضمن  .  الصادرة عن األمم املتحدة    وثائق الرمسية ذات الصلة   ال املعنية، ويف غري ذلك من       والتعليقات املقدمة من الدولة   

التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير                    
ذُكـرت  قد  و.  اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان      العامة هيةوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجي    . العلنية الصادرة عن املفوضية   

 االستعراض يف اجلولة    دوريةوبالنظر إىل كون    . بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          
ويف حال  . ٢٠٠٤ر  يناي/ كانون الثاين  ١األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي             

وملا كـان   . عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة                
عن مسائل حمددة ، فإن االفتقار إىل معلومات    الرمسية لألمم املتحدة  وثائق  الهذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف         

أو إىل املـستوى املـنخفض للتفاعـل أو    /سائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و        على هذه امل   أو إىل التركيز  
  .التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
 لتــصديق أو االنــضمامتــاريخ ا
 التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

ــددة   ــصاصات احمل ــراف باالخت  االعت
  هليئات املعاهدات

ـ      ـ  ـاالتفاقية الدولية للقضاء على مجي ال ـع أشك
 التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٧٧أكتوبر / تشرين األول٢٧

ية العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصاد        
 واالجتماعية والثقافية 

  -- ال يوجد  ١٩٩٠مايو / أيار٩

  ال): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال يوجد  ١٩٩٠مايو / أيار٩  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  -- ال يوجد  ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٨  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ال): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال يوجد  ١٩٩٣فرباير / شباط١٨
  نعم ): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  --  ال يوجد  ١٩٩٠أكتوبر / األول تشرين١٩  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق 
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف        

  املواد اإلباحية

  --  ال يوجد  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٦

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق 
  ت املسلحةباشراك األطفال يف الرتاعا

إعالن ملزم مبوجب   ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤
   سنة١٨: ٣املادة 

--  

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، و الربوتوكول االختياري الثـاين              : املعاهدات األساسية اليت ليست بوروندي طرفاً فيها      
توقيع، (والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، و الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

 الدولية حلماية حقـوق     ، و الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية                  )٢٠٠١
، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة       )٢٠٠٧توقيع،  (مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، و اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            

  ).٢٠٠٧توقيع، (، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري )٢٠٠٧توقيع، (
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  ك دولية رئيسية أخرى ذات صلةصكو
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  )٣(بروتوكول بالريمو
  املتعلقـتني   ١٩٦١ وعـام    ١٩٥٤نعم، باسـتثناء اتفـاقييت عـام          )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية

  بانعدام اجلنسية
 نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث  )٥( هبات اإلضافية امللحقة والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم  )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
ـ ملكا) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة      (اتفاقية اليونسكو     ة التمييـز يف    ـفح

  جمال التعليم
  ال
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 علـى الربوتوكـول     أن تـصدق  بوروندي على   شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           - ١
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال         

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      ، و ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    تفاقي، وا املهاجرين وأفراد أسرهم  
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة ، وشجعتها جلنة مناهضة التعذيب على أن تصدق على )٧(االختفاء القسري

 حقوق الطفل علـى أن      ، وجلنة )٨(التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
وهو ما   (راك األطفال يف الرتاعات املسلحة    التفاقية حقوق الطفل املتعلق باش    تصدق على الربوتوكول االختياري     

  .)٩()٢٠٠٨يونيه /قامت به يف حزيران

   اإلطار الدستوري والتشريعي–باء 

، بأن اعتماد دستور ٢٠٠٧يو ما/صرحت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، بعد زيارهتا لبوروندي يف أيار  - ٢
 أفضى إىل إرساء حيز سياسي       واالنتخابات اليت ُنظمت يف العام ذاته شكلت منعرجاً        ٢٠٠٥مايو  /جديد يف أيار  
  .)١٠(ً وانفتاحاأكثر مشوالً

اتفاقية مناهضة التعذيب يف    وضع  ، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن توضح بوروندي         ٢٠٠٦ويف عام     - ٣
هبدف متكني األشخاص الذين يّدعون أهنم تعرضوا للتعذيب من االستشهاد هبا أمـام الـسلطات               القانون احمللي،   

، رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بدمج اتفاقية القضاء ٢٠٠٨ويف عام . )١١(القضائية واإلدارية
  .)١٢(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف الدستور

   وهيكلهانساناإلقوق حلسسي املؤاإلطار  –جيم 

يونيـه  / بأن احلكومة ناقشت يف حزيران     أحاطت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي علماً          - ٤
ويرى اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق        . )١٣( جلنة وطنية حلقوق اإلنسان    ينشئ مشروع القانون الذي     ٢٠٠٨

 ملبادئ والية قوية وفقاًتيح أن من غري املعروف ما إذا كان ذلك القانون سي) اخلبري املستقل(اإلنسان يف بوروندي 
وقدمت جلنـة األمـم     . )١٥(ودعا إىل املوافقة على مشروع القانون وعرضه على الربملان دون تأخري          . )١٤(باريس

  . )١٦(٢٠٠٨املتحدة لبناء السلم توصيات مماثلة يف عام 

لكنـها  ،  ٢٠٠٣ التمييز ضد املرأة باعتماد سياسة جنسانية وطنية يف عـام            اللجنة املعنية بالقضاء على   رحبت  و  -٥
  .)١٧( بأن تنشئ بوروندي آليات الرصد املزمع إنشاؤها وأن تزودها مبا يكفي من املوارد البشرية واملاليةأوصت

   التدابري السياساتية–دال 

حلكومة مل تعتمد بعد خطة عمل وطنية       أشارت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي إىل أن ا           - ٦
 . )١٨(حلقوق اإلنسان بل وضعت خططا قطاعية تتعلق مبجاالت مثل العدالة و األيتام واألطفال الضعفاء
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  أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على –ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 
  التعاون مع هيئات املعاهدات –١

  
  )١٩(هدةهيئة املعا

آخر تقرير قُـدم    
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه

تأخر تقدمي التقارير من احلادي عـشر       --  ١٩٩٧أغسطس /آب  ١٩٩٧  جلنة القضاء على التمييز العنصري
 إىل  ١٩٩٨إىل اخلامس عشر من عام      

   على التوايل٢٠٠٦عام 
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    

  جتماعية والثقافيةواال
تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ عـام          --  ١٩٩٤يوليه /متوز  --

١٩٩٢  
ينـاير  /كانون الثـاين    ١٩٩٤  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

٢٠٠٨  
 إىل تأخر تقدمي التقارير من الثاين الرابع       --

 على  ٢٠٠٦ إىل عام    ١٩٩٦من عام   
  التوايل 

نـوفمرب  /تشرين الثاين   ٢٠٠٦  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
٢٠٠٦  

حيل موعد تقدمي التقريرين اخلـامس        --
  ٢٠٠٨والسادس يف عام 

تأخر تقدميـه منـذ       --  ٢٠٠٥  جلنة مناهضة التعذيب
نوفمرب /تشرين الثاين 

٢٠٠٧  

حيل موعد تقدمي التقرير الثاين يف عام       
٢٠٠٨  

رير من الثاين إىل الرابع    تأخر تقدمي التقا    --  ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول  ١٩٩٨  جلنة حقوق الطفل
 على  ٢٠٠٧ إىل عام    ١٩٩٧من عام   

   ٢٠٠٨التوايل، وقُدمت يف عام 
 الربوتوكول  –جلنة حقوق الطفل    

االختياري املتعلق ببيع األطفـال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفال    

  يف املواد اإلباحية
 الربوتوكول  –جلنة حقوق الطفل    

االختياري املتعلق باشراك األطفال    
  يف الرتاعات املسلحة 

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف عام         --  --  --
٢٠٠٩  

  
  

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف عام       
٢٠١٠  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

 زيارات منذ   ١٠ أجرى اخلبري املستقل املعين حلالة حقوق اإلنسان يف بوروندي          آخر الزيارات أو تقارير البعثات
ــام  ــارات . )٢٠(٢٠٠٤ع ــر الزي ، )٢١(١٠/٦/٢٠٠٦- ٢٩/٥/٢٠٠٦: آخ

، )٢٣(٢٦/٥/٢٠٠٧- ٢٠، و )٢٢(٢٧/١/٢٠٠٧- ١٤، و ١٤/١٠/٢٠٠٦- ٧و
  .)٢٤(١٢/٧/٢٠٠٨- ٢٩/٦/٢٠٠٨، و٨/١٢/٢٠٠٧- ٢و

؛ )٢٥()١١/٢/٢٠٠٠-٦(ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً          
  .)٢٦( )١٩٩٩( عين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقعاخلبري املستقل امل

  ال يوجد  عليها من حيث املبدأتفق الزيارات امل
  ال يوجد  املطلوبة واليت مل تفق عليها بعدالزيارات 

هنا معه  شكر اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي احلكومة على تعاو             التعاون أثناء البعثات/ البعثاتيسري ت
  .)٢٧(أثناء زياراته
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  --  متابعة الزيارات
وإضافة إىل الرسائل املوجهـة     . ٣٠/٦/٢٠٠٨ و ١/٧/٢٠٠٤ رسالة بني    ١٧أرسلت     والنداءات العاجلةاتالردود على رسائل االدعاء

وبـني  .  امـرأة ١١ فردا مـن بينـهم       ٥٥إىل جمموعات معينة، مشلت تلك الرسائل       
  .، مل ترد بوروندي على أي رسالة٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ و١/٧/٢٠٠٤

 استبياناً أرسـلها أصـحاب واليـات        ١٢مل جيب البلد على أي استبيان من أصل           )٢٨(واضيعيةبالقضايا املالردود على االستبيانات املتعلقة 
، ضمن  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ و ٢٠٠٤يوليه  /متوز ١ ما بني    )٢٩(اإلجراءات اخلاصة 

  املهل احملددة

   مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسانالتعاون - ٣

 حقوق عنصر يف ٢٠٠٧ وأدمج يف عام ١٩٩٥أنشئ مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف بوروندي يف عام   - ٧
ىل مكافحـة   إاإلنسان ملكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي الذي يتوىل يف مجلة أمور دعم اجلهود الرامية                

ير املقدمة إىل هيئات املعاهدات، وتعزيز نظام العدالة، وإنشاء مؤسسة حلقوق           اإلفالت من العقاب، وإعداد التقار    
، القائم على نوع اجلـنس    اإلنسان وآليات للعدالة االنتقالية، وتعزيز حقوق النساء واألطفال، ومكافحة العنف           

عمل وطنية   بوروندي على وضع خطة      حكومةكتب  املكما يساعد   . )٣٠(وتوفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان     
  .)٣١(حلقوق اإلنسان

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان–باء 

 ملساواة وعدم التمييز ا- ١

حلرمـان  أهنن يعانني ا   بالرتاع والفقر املتنامي، و    تأثراًمن أشد الفئات    أفاد اخلبري املستقل بأن النساء هن         - ٨
  .)٣٢(تقليدية يف املناطق الريفيةبسبب نقص اإلمكانات املادية واجلهل حبقوقهن واحلواجز ال

 تـسبب يف  وأكدت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي أن املمارسات الثقافية الـسلبية ت               - ٩
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بوروندي على . )٣٣(خضوع النساء يف األسرة واجملتمعاستمرار 

 التمييزية ودعتها إىل تكثيف جهودها يف سبيل تنفيذ برامج القوالب النمطيةعلى املمارسات وتدابري للقضاء الاختاذ 
  .)٣٤(توعيةالتثقيف وال

وأفادت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي بأن قانون األحوال الشخصية واألسرة يتضمن                - ١٠
نية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد قانون أسرة موحد وأوصت اللجنة املع. )٣٥(القواعد التمييزيةمن عديد ال

وأضاف اخلبري املستقل أن املناقشات املتعلقة مبشروع       . )٣٦(يكفل املساواة يف شؤون املرياث ونظم الزواج واهلدايا       
ملان يف أقرب مثاين سنوات وأن احلكومة ينبغي أن تعرضه على الربعلى قانون األسرة واملرياث مستمرة منذ ما يزيد 

  .)٣٧(وقت ممكن

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن النساء البورونديات املتزوجات من                 - ١١
  .)٣٨(اجلنسية ألزواجهن أو أبنائهن كما يفعل الرجال البورونديون املتزوجون من أجنبياتنقل أجانب ال ميكنهن 
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نة حقوق الطفل عن قلقها الشديد إزاء االنتهاكات اجلسيمة حلق املـرء يف             ، أعربت جل  ٢٠٠٠ويف عام     - ١٢
احلماية من التمييز يف بوروندي، والحظت أن التمييز يتخذ أشكاال خمتلفة مبا يف ذلك التمييز على أساس األصل                  

وغريها مـن   والحظت أن جرائم القتل     . والوضع االجتماعي ) داخل البلد ( واألصل اجلغرايف    نوع اجلنس اإلثين و 
  . )٣٩( ما كانت ُترتكب على أساس األصل اإلثيناًرياليت مست األطفال، كثواألفعال املرتكبة يف الرتاع املسلح، 

وصرحت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بأن السلطات ينبغي أن تعمل على القضاء على املمارسـات                 - ١٣
 اخلبري املستقل أن هذه الطائفة تتعرض للتمييـز يف مجيـع            وأكد. )٤٠(التمييزية ضد البتوا، مبا يف ذلك االسترقاق      

  . )٤١(مناحي احلياة

 ن على شخصهاحق الفرد يف احلياة واحلرية واألم - ٢

أشارت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي إىل أن عقوبة اإلعدام مطبقة، رغم صدور قرار                  - ١٤
  .)٤٢(بوقف تطبيقها

 فيما يتعلق باحلق يف احلياة ستقل وفرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي حتسناًوالحظ اخلبري امل  - ١٥
 بني احلكومة ٢٠٠٦سبتمرب /، ال سيما منذ توقيع اتفاق وقف إطالق النار يف أيلول )٤٣(على مدى األعوام األخرية   
، وعندما استؤنف   ات تبقى شائعة نسبياً   غري أن االنتهاك  . )٤٤(قوات التحرير الوطنية   -  وحزب حترير شعب اهلوتو   

. )٤٥(، زادت انتهاكات احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية زيادة كبرية         ٢٠٠٨مايو  /أيار -  أبريل/القتال يف نيسان  
وأضافت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي أن الشرطة البوروندية الوطنية متورطة يف قضايا أكثر                

والحظ اخلبري املـستقل يف  . )٤٦(فيها قوة الدفاع الوطين وشعبة االستخبارات الوطنية     تورطت   اليت   بكثري من تلك  
ورأى األمني العام أن حالة     . )٤٧( أن وكاالت إنفاذ القانون وحركة التمرد ضالعة يف عدة انتهاكات          ٢٠٠٨عام  

  .)٤٨(شديدالقلق تبعث على الحقوق اإلنسان يف البلد ال تزال 

 بعدد كبري من انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة        ٢٠٠٨ يف عام    خاص، أحاط األمني العام علماً    وبوجه    - ١٦
وأشارت فرقة األمم املتحـدة لـإلدارة املتكاملـة يف          . )٤٩(ألسباب سياسية وببعض االغتياالت حمددة األهداف     

ت اإلعدام خارج القـضاء أو      وأشار كل من املقرر اخلاص املعين حباال      . )٥٠(بوروندي إىل حاالت من ذاك القبيل     
أشخاص ُيشتبه جرائم القتل املبلغ عنها واليت راح ضحيتها  وجلنة مناهضة التعذيب إىل بإجراءات موجزة أو تعسفاً

  . )٥١(بأهنم من أنصار قوات التحرير الوطنية

االختفـاء  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها الشديد إزاء العدد الكبري املبلغ عنه مـن حـاالت                   - ١٧
 التعسفي واالحتجاز مبعزل عن العامل اخلارجي، وهي حاالت ُيّدعى أن الفاعلني الرئيسيني فيها       لتوقيفالقسري وا 

االحتجـاز التعـسفي    حاالت  قلق إزاء   بال شعرواخلبري املستقل إذ    . )٥٢(موظفون يف شعبة االستخبارات الوطنية    
. )٥٣(احترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، دعا إىل  املبلغ عنهاوالتعذيب وإساءة املعاملة

قانونيـة  طول يف خمافر الشرطة واالحتجـاز يف أمـاكن غـري            االحتجاز امل والحظ أن اإليقاف التعسفي يشمل      
ال وتشمل احلاالت االحتجاز جلنح بسيطة بأمر من السلطات اإلدارية،          . واالحتجاز لفترات طويلة رهن احملاكمة    

  .)٥٤(سيما مديرو البلديات ورؤساء املناطق واهلضاب
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 يف   شخـصاً  ٣٠رادة سياسية لتسليط الضوء على اختفاء وإعـدام         والحظ اخلبري املستقل عدم وجود إ       - ١٨
كما أعرب عن قلقه الشديد إزاء عـدم        . )٥٥(مقاطعة مويينغا، كانوا متهمني باالنتماء إىل قوات التحرير الوطنية        

وحث اخلبري املستقل بوروندي على     . )٥٦(٢٠٠٤أغسطس  /يف آب ارُتكبت  ة مبجزرة غاتومبا اليت     اهتمام احلكوم 
وأعربت املفوضة . )٥٨(جلنة مناهضة التعذيب ، وهي توصية قدمتها أيضاً)٥٧(علنياإهناء التحقيق وضمان مقاضاة الف

يف اليت سلطت عليها األضواء قيقات التحنتائج رادة سياسية لنشر لعدم وجود إالسامية حلقوق اإلنسان عن أسفها 
حث احلكومة  والسلطات التزامها مبكافحة اإلفالت من العقاب،       أكيد  ورحب األمني العام بت   . )٥٩(هاتني القضيتني 
بارتكـاب  على نشر التقرير املتعلق مبجزرة غاتومبا ومضاعفة جهودها يف سبيل مقاضاة املتهمني             يف الوقت ذاته    
حظت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي عدم صدور أحكام قضائية حـىت              وال. )٦٠(جمزرة غاتومبا 

  .)٦١()٢٢٠٦ (اآلن خبصوص جمازر مويينغا وغاتومبا وكيمانا

 ٥٣ومل يتلق الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي أي رد من بوروندي خبصوص   - ١٩
يف قـوات   عناصر   منها تتعلق حباالت إيقاف أفراد من اهلوتو على أيدي           ٣١عى أن   حالة مل ُيبت فيها بعد، وُيدّ     

، وحدث الباقي بني عامي ١٩٩١ ديسمرب/كانون األول -  نوفمرب/وحدثت معظم احلاالت يف تشرين الثاين. األمن
  . )٦٢(١٩٩٧ و١٩٩٥

أعربت عن قلقها إزاء خلو لكنها  ورحبت جلنة مناهضة التعذيب بالتنقيح املزمع إجراؤه للقانون اجلنائي،  - ٢٠
ناد وينبغي أن تكفل بوروندي عدم جواز االست      .  للتعذيب وجترمه   صرحياً القانون احلايل من أحكام تتضمن تعريفاً     

  . )٦٣(أي أقوال منتزعة نتيجة التعذيب بوصفها أدلة يف الدعاوىإىل بصفة مباشرة أو غري مباشرة 

 تفشي ظاهرة التعذيب يف بورونديللتقارير اليت تشري إىل  التعذيب ، جزعت جلنة مناهضة٢٠٠٦ويف عام   - ٢١
وقد الحظ  . )٦٥(، أثار اخلبري املستقل شواغل مماثلة     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ويف عام   . )٦٤(واليت مل يطعن الوفد يف صحتها     

 الـيت    والتدريب املكثفـة   وة إىل دورات الدع   ، قد يكون عائداً   ٢٠٠٧ خالل النصف الثاين من عام        طفيفاً حتسناً
غري أن ادعاءات إساءة املعاملة مـن       . نظمها مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي ومنظمات غري حكومية         

قوات التحرير الوطنية ظلت مصدر قلق شديد خـالل          -   األمن ومقاتلي حزب حترير شعب اهلوتو      تجانب قوا 
حتقيقـات  إجراء  قها الشديد إزاء عدم     وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قل     . )٦٦(٢٠٠٨النصف األول من عام     

  .)٦٧(التعذيب وإساءة املعاملة، وهو وضع عزز مناخ اإلفالت من العقابرتكيب ثبات املسؤولية الفردية ملإلنزيهة 

تعرض النساء واألطفال للعنـف     للتقارير اليت تشري إىل     ، جزعت جلنة مناهضة التعذيب      ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٢
اجملموعات املسلحة، والستخدام االغتصاب    عناصر من   أيدي موظفني حكوميني و   اجلنسي على نطاق واسع على      

كانت هناك  ،  ٢٠٠٤ويف عام   . )٦٨(، وهو ما يشكل جرمية يف حق اإلنسانية        منهجياً استخداماًيف احلرب    سالحاً
اص املعين مبـسألة    كل من املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه واملقرر اخل           أثارها  شواغل مماثلة   

ومن بني النساء األكثر تأثرا هبذه املمارسات النساء غري املصحوبات واألمهات العزباوات واملشردات . )٦٩(التعذيب
  .)٧٠( بسبب احلرب واملعوقات والفتيات الصغريات الوحيداتداخلياً

العنف اجلنسي ضد النساء    ن   أ ٢٠٠٨والحظت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي يف عام             - ٢٣
. مستشر، كما الحظت زيادة يف احلاالت على مدى السنوات اخلمس املاضيةبصورة رئيسية الفتيات، وواألطفال، 
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موظفون حكوميون وإمنا أفراد من أسر الضحايا أو معارفهم أو أشخاص ال يتورط فيها والغالبية العظمى للحاالت 
  .)٧١(يعيشون بالقرب منهم

تدابري للتصدي للعنف اجلنسي واستصوب إىل حد كبري قيام         الاخلبري املستقل بوروندي على اختاذ      وحث    - ٢٤
وأكد أن هذه الظاهرة لن تزول حـىت جبـري          . )٧٢(العنف ضد املرأة بزيارة إىل البلد     مبسألة  املقرر اخلاص املعين    

قوق اإلنسان؛ فقد سامهت القوانني القائمة يف       إصالح نظام العدالة اجلنائية ومواءمة القوانني مع املعايري الدولية حل         
كذلك أعرب كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز  . )٧٣(تكريس اإلفالت من العقاب يف قضايا االغتصاب     

العنف ضد املرأة واملقرر اخلـاص املعـين مبـسألة          مبسألة  ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب واملقرر اخلاص املعين         
 والدعم )٧٥(وينبغي تقدمي التعويض الكايف. )٧٤(العنف اجلنسي من العقابمرتكيب قلق بشأن إفالت لاالتعذيب عن 

  .)٧٦(الالزم إىل الضحايا

قلق بـشأن تـسوية   الوأعربت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن            - ٢٥
والتركيـز علـى    ، بتدخل أطراف منها السلطات اإلدارية،       قضايا االغتصاب تسوية ودية أو خارج إطار القضاء       

واللجنة املعنية بالقضاء على العنف ضد املرأة، إذ يساورها قلق          . )٧٧(ممارسات من قبيل تزويج املغتصب الضحية     
شديد إزاء العنف اجلنسي ونطاق ظاهرة العنف املرتيل، اليت ال حيظرها القانون، حثت بوروندي علـى اعتمـاد                  

جية شاملة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وعلى سن تشريع بشأن العنف املرتيل ومجيع أشـكال                 استراتي
 جيّرم ورأت جلنة مناهضة التعذيب أن القانون اجلنائي ينبغي أن يتضمن حكماً. )٧٨(القائم على أساس اجلنسالعنف 

  .)٧٩(االغتصابأعمال العنف، مبا يف ذلك العنف املرتيل والعنف اجلنسي، ال سيما 

ومتس االنتهاكات . )٨٠(شديداللقلق ل، الحظ اخلبري املستقل أن حالة األطفال ظلت مثرية ٢٠٠٦ويف عام   - ٢٦
يف الشوارع، واجلنـود األطفـال،      يعملون  أو  /والذين يعيشون   بصفة خاصة األطفال ضحايا احلرب، واألطفال       

  . )٨٢( تشريع خاص يكفل حقوق الطفلوال بد من سن. )٨١(واألحداث املساجني، ويتامى اإليدز

 من اجلنود األطفال الذين     ٣٠١٣وأشارت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي إىل تسريح             - ٢٧
ويف . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤جندهتم القوات أو اجملموعات املسلحة املوقعة وإعادهتم إىل أسرهم يف الفترة ما بني عامي               

قوات التحرير  -  ن عن من ُيّدعى أهنم منشقون عن حزب حترير شعب اهلوتويآخر  طفال٢٢٠ً، فُصل ٢٠٠٧عام 
واحلكومة مستعدة لتسريح أي طفل ال يزال يف صفوف حزب التحريـر، وإن مل تتـوفر أي قائمـة أو      . الوطنية

  . )٨٣(تقديرات هبذا الشأن

 وقوة الـدفاع الـوطين وشـعبة        ، أشار األمني العام إىل أن الشرطة الوطنية البوروندية        ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٨
االستخبارات الوطنية ال تزال اجلهات املسؤولة الرئيسية عن انتهاكات حقوق الطفل مثل التعـذيب واالعتـداء                

ولوحظت زيادة كبرية يف االنتهاكات املرتكبة مـن قبـل          . اجلسدي واإليقاف التعسفي واالحتجاز غري القانوين     
ووردت تقارير عن استمرار    . قوات التحرير الوطنية   -  ير شعب اهلوتو  قوات األمن الوطين وحزب حتر    عناصر يف   

وبال شروط مسبقة لظاهرة جتنيد األطفال من  العام وقفاً فورياً وطلب األمني. )٨٤(حزب التحرير يف جتنيد األطفال
ت مسلحة،  عن األطفال الذين ما زالوا ينتسبون إىل جمموعا       اإلفراج  قبل جمموعات مسلحة مثل قوات التحرير، و      
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ع األطراف املعنية يف اإلفراج     وبصرف النظر عن التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاق الشامل لوقف إطالق النار، وشر            
  . )٨٥(الكامل عن مجيع األطفال اجملندينالفوري 

 ١٤وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء طول مدة االحتجاز لدى الشرطة، الذي ميكن أن يدوم   - ٢٩
وأوصت اللجنة بتنقيح قانون اإلجراءات اجلنائية هبدف ضمان حق األشخاص احملتجزين لدى الـشرطة يف               . يوماً

املثول أمام احملكمة، وحقهم يف إبالغ قريب، وحقهم يف استشارة حمام وطبيب من اختيارهم أو طبيب مـستقل                  
. األشخاص حرماناً ألشد  انونية  احلصول على مساعدة ق   إتاحة   عن   ، فضالً خالل الساعات األوىل من احتجازهم    

وينبغي أن تعمل بوروندي على جعل ممارسة االحتجاز رهن احملاكمة متوافقة مع املعايري الدولية وأن تكفل إجراء                 
 ببدء تنقيح قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة يف          وأحاط اخلبري املستقل علماً   . )٨٦(احملاكمات يف غضون فترة معقولة    

  .)٨٧(٢٠٠٧مارس /آذار

وشكلت ظروف االحتجاز املريعة، اليت تضاهي املعاملة الالإنسانية واملهينة، مصدر قلق عميق بالنسبة إىل    - ٣٠
والحظ اخلبري املستقل أن السجون ال تزال مكتظة وأن نظام السجون يواجه حتديات             . )٨٨(جلنة مناهضة التعذيب  

التعذيب بأن تعتمد بوروندي ممارسات     وأوصت جلنة مناهضة    . )٨٩(خطرية من حيث نقص القدرات والتجهيزات     
  . )٩٠(تتوافق وقواعد األمم املتحدة الدنيا ملعاملة السجناء وأن تتخذ خطوات فورية لتخفيف االكتظاظ يف السجون

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلق عميق بشأن تفشي ظاهرة العنف اجلنسي ضد النساء واألطفـال     - ٣١
فل بوروندي احتجاز األحداث مبعزل عن البالغني والنساء مبعـزل عـن الرجـال              وينبغي أن تك  . )٩١(احملتجزين

وأعرب عن قلق هبذا الشأن كل مـن اللجنـة املعنيـة         . )٩٢(واحملتجزين رهن احملاكمة مبعزل عن السجناء املدانني      
  . )٩٣(حقوق الطفلبالقضاء على التمييز ضد املرأة واخلبري املستقل واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وجلنة 

، اإلشراف القـضائي  ىل وضع مجيع أماكن االحتجاز حتت       إ بأن تبادر بوروندي     مناهضة التعذيب وأوصت جلنة     -٣٢
، )٩٤( مجيع أماكن االحتجاز، وتيسري وصول املنظمات غري احلكومية إىل تلك األماكن           اقبةروالنظر يف إنشاء نظام وطين مل     

  .)٩٥(كني مراقيب حقوق اإلنسان من الوصول دون عائق إىل مجيع مرافق االحتجازيف حني دعا اخلبري املستقل إىل مت

وأعرب األمني العام وفرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي وجلنة مناهضة التعذيب واملقـرر                 - ٣٣
ت جلنة مناهضة   وأوص. )٩٦(ثااخلاص املعين مبسألة التعذيب عن قلق مشترك بشأن عدم وجود نظام لقضاء األحد            

قضاء األحداث حسن أداء ، وتكفل ) سنة حاليا ١٣(التعذيب بأن ترفع بوروندي السن األدىن للمسؤولية اجلنائية         
وأحاط املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وفرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف . )٩٧( ملعايري األمم املتحدةوفقاً

 يف املائة منـهم     ٧٥ لىوأفادت التقارير بأن ما يزيد ع     . )٩٨( طفل يف السجون   ٤٠٠ باحتجاز حنو    بوروندي علماً 
وأفادت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي بأن . )٩٩(حمتجزون رهن احملاكمة منذ أشهر بل منذ أعوام

  . )١٠٠(الشرطةزنزانات مئات آخرين حمتجزون يف 

 على التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن عدم وجود تدابري فعالة ملكافحـة              وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء     - ٣٤
 قانون العقوبات املنقح يعترب الدعارة جنحة يعاقَب عليها بالسجن  مشروعاالجتار بالنساء ألغراض الدعارة، وألن

  . )١٠١( فرنك٢٠٠٠٠ و٥٠٠٠من شهر إىل ستة أسهر وبغرامة يتراوح مقدراها بني 
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  . )١٠٢(، أوصت جلنة حقوق الطفل باعتماد التدابري املناسبة لوضع حد للعقوبة اجلسدية٢٠٠٠ويف عام   - ٣٥

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

تتمثل يف ضـرورة    رئيسية  هناك قضية   أشارت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي إىل أن             - ٣٦
وقبلـت  . اضي، وباألخص جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم يف حق اإلنسانية وجرائم احلـرب           رائم امل التصدي جل 

 بتوصية جملس    عمالً )١٠٣( جلنة للحقيقة واملصاحلة وحمكمة خاصة     احلكومة إنشاء آليات للعدالة االنتقالية، وحتديداً     
  .)١٠٤(وجلنة مناهضة التعذيب) ٢٠٠٥ (١٦٠٦األمن يف قراره 

، نوهت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بتوافق اآلراء الواضح الذي أيد مبدأ عدم             ٢٠٠٧ايو  م/ويف أيار   - ٣٧
  .)١٠٥(انطباق العفو على جرائم اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم يف حق اإلنسانية أو جرائم احلرب

ثالثية التوجيهية  اللجنة  الشكيل   بشأن ت   إطارياً اتفاقاً، وقعت احلكومة واألمم املتحدة      ٢٠٠٧نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٣٨
يونيـه  / حزيـران  ١٨وبعد تأخري طفيف، ُوقع املشروع يف       . آليات العدالة االنتقالية يف بوروندي    املتعلقة ب للمشاورات الوطنية   

نـة  وعلم اخلـبري املـستقل أن اللج      . )١٠٧(وقدم األمني العام تقريرا عن الصعوبات اليت واجهتها اللجنة التوجيهية         . )١٠٦(٢٠٠٨
التوجيهية واجهت مشكلة نقص املوارد املالية واللوجستية ومل يتسن هلا العمل على حنو سليم بسبب عدم احترام اتفاق تـشرين                    

وقيل إن بعض املمثلني تعرضوا لضغوط من احلكومة حلملهم على تركيز عمل اللجنة التوجيهيـة علـى                 . ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
  . )١٠٨( من التركيز على جلنة احلقيقة واملصاحلة واحملكمة اخلاصةاملصاحلة الوطنية بني السكان بدالً

وذكّرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن النساء ينبغي أن يشاركن يف عملية احلقيقـة                   - ٣٩
  .)١٠٩()٢٠٠٥(١٣٢٥ بقرار جملس األمن واملصاحلة على قدم املساواة مع الرجال، عمالً

انتـهاكات حقـوق    مـرتكيب    املستقل وجلنة بناء السلم بأن تقاضي بورونـدي مجيـع            وأوصى اخلبري   - ٤٠
  .)١١١(ماية الضحايا والشهود من االنتقاممنح األولوية حلكما ينبغي . )١١٠(اإلنسان

ه ، وألن )١١٢(وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء تبعية اجلهاز القضائي الفعلية للجهاز التنفيذي              - ٤١
موظّفو إنفاذ اليت تورد فيها التعذيب وإساءة املعاملة مرتكيب أعمال أن يقرروا عدم مقاضاة لمدعني العامني جيوز ل

  . )١١٣(يق هبذا الشأنإصدار أمر بالتحقالقانون أو حّتى 

وأكّد اخلبري املستقل أن من الالزم إصالح نظام إقامة العدل وأن نظام العدالة ال يزال ضعيفا بسبب نقص   - ٤٢
  . )١١٤(لتجهيزات وتدّني مستوى تدريب املوظفني وتدخل السياسيني وتفشي الفسادا

وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، وحق     حرية التعبري     - ٤
  يف احلياة العامة والسياسية املشاركة

كومة أشار اخلبري املستقل إىل أن التقدم احملرز صوب تطبيع املناخ السياسي تراجع بسبب تزايد تعصب احل  - ٤٣
باملعارضني الـسياسيني ومنتقـدي     املستمر  واحلزب احلاكم إزاء املعارضة على حنو ما جيسده حترش قوات األمن            

  .)١١٥(وتوقيف املعارضني السياسيني يف بعض احلاالتاحلكومة 
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ويقال إن  . وتشكل حرية التعبري والتجمع مصدر قلق شديد ألحزاب املعارضة كما الحظه اخلبري املستقل              - ٤٤
وتبدو احلكومة عازمة على تكميم أي حزب سياسي  . حلزب احلاكم وحده ميكنه تنظيم اجتماعات دون ترخيص       ا

وحثّ اخلبري املستقل احلكومة على أن تسمح       . ٢٠١٠قد ينافس احلزب احلاكم خالل االنتخابات املقبلة يف عام          
   وأن تـسمح بتـسجيلها      جلميع األحزاب الـسياسية مبزاولـة أنـشطتها الـسياسية دون أي قيـود مفرطـة               

  . )١١٦( للدستوروفقاً

احلكومات ظل  أن ثقافة حرية تدفق املعلومات تكاد تكون منعدمة يف والحظ اخلبري املستقل أيضاً  - ٤٥
والضرب والسجن، أصبح لوسائط للتوقيف وبعد فترة من الرتاع احملتدم، تعّرض فيها عدد من الصحفيني . املتعاقبة

وأبلغت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي . )١١٧(وض يف مواضيع الشأن العاماإلعالم اآلن حرية اخل
  .)١١٨(٢٠٠٨فرباير /عدة حاالت تعّرض فيها صحفيون للتخويف يف شباطوقوع عن 

وأعمال ختويف خطرية بشأن وقوع عمليات انتقامية اّدعاءات علماً بقلق جلنة مناهضة التعذيب أحاطت و  - ٤٦
 من الرسائل هبذا الشأن ، تلقت بوروندي عددا٢٠٠٦ًويف عام . )١١٩(يدات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسانوهتد

من املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري وممثلة األمني العام اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان والفريق 
، أكّدت املمثلة اخلاصة أن عمل املدافعني عن حقوق ٢٠٠٦ويف عام . )١٢٠(العامل املعين باالحتجاز التعسفي
  . )١٢١(وأعربت عن أسفها لعدم تلقي معلومات بشأن تنفيذ اإلعالن. اإلنسان شاق وحمفوف باملخاطر

 احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومالئمة - ٥

.  يف بوروندي  غري مستقرة عمل   أشارت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي إىل أن ظروف ال            - ٤٧
 يف املائة يف رواتب مجيع املوظفني احلكوميني لكنها مل تنفذ، وهو ٣٤، أُعلن عن زيادة بنسبة ٢٠٠٧مايو /ويف أيار

  .)١٢٢(ما تسبب يف عدة إضرابات نظمتها نقابات خمتلفة

 والسلطات العسكرية بإخـضاع      وأشار اخلبري املستقل إىل حاالت قام فيها بعض املديرين احملليني والشرطة           - ٤٨
وسّجل مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي حاالت عمل قسري . )١٢٣(مجاعات من السكان للعمل القسري

  .)١٢٤(متفرقة توّرطت فيها قوة الدفاع الوطين أو الشرطة الوطنية البوروندية واستهدفت السكان احملليني واحملتجزين

، نظمت احلكومة بدعم من اليونيسيف محلة على مدى أسبوع بشأن أسوأ أشكال ٢٠٠٨يونيه / ويف حزيران- ٤٩
  . )١٢٥(عمل األطفال

والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بانشغال استمرار انعدام املساواة يف سوق العمل   - ٥٠
  .)١٢٦(للنساء وتركزهن يف القطاع غري املنظمالتوظيف املأمون وارتفاع معّدل البطالة ونقص 

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة مالئم - ٦

 يف املائة من السكان يعيشون حتت ٧٠ أشارت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي إىل أن قرابة - ٥١
األساسية غري مضمون للغالبية العظمى مـن       والوصول إىل املاء الصاحل للشرب وغري ذلك من السلع          . خط الفقر 
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 يف املائة   ٦٥،٣إىل أن   ) املوئل(وأشار تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية          . )١٢٧(السكان
وأوصت اللجنة املعنية بالقـضاء علـى       . )١٢٨( كانوا يعيشون يف أحياء الصفيح     ٢٠٠١من سكان احلضر يف عام      

 وتراعي احتياجات ن تقوم بوروندي بوضع استراتيجيات للحد من الفقر تتضمن بعدا جنسانياًالتمييز ضد املرأة بأ
  . )١٢٩(النساء املسنات

وأضافت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف . )١٣٠( وأفاد اخلبري املستقل بأن األمن الغذائي مشكلة دائمة      - ٥٢
  .)١٣١(تملبوروندي أن ذلك قد يتسبب يف اضطراب اجتماعي حم

ضعف  وأشار اخلبري املستقل إىل شواغل كبرية يف جمال الرعاية الصحية متثلت يف الوصول احملدود إىل اخلدمات، و-٥٣
االستجابة إىل أوبئة املالريا والكولريا تعتمد . ، واخنفاض قدرات احلكومة يف جمال الرصد واإلنذار املبكّرأداء اخلدمات

، ٢٠٠٦ويف عام . )١٣٢( على موارد وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميةيداً شداعتماداً والتهاب السحايا
غري أن . )١٣٣( لتقدمي الرعاية الصحية اجملانية للنساء احلوامل واألطفال دون سن اخلامسةباشرت احلكومة برناجماً

   .)١٣٤( من احلكومة يف انتظار املخصصات املاليةظلت، ٢٠٠٨املستشفيات واملراكز الصحية، يف عام 

 بشأن اخنفاض مستوى وصول النساء إىل خدمات الرعاية قلقةوظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  - ٥٤
وأفادت منظمة الصحة العاملية بأن نسبة وفيات األمهات . )١٣٥( عن ارتفاع معّدل وفيات األمهاتالصحية املناسبة فضالً

، أشرف عليها موظفون ٢٠٠٥ يف املائة من الوالدات يف عام ٣٤، وبأن )١٣٦(منطقة أفريقياتفوق متوسط النسبة يف 
وينبغي أن تواصل بوروندي جهودها الرامية إىل حتسني البنية األساسية الصحية ودمج بعد . )١٣٧(صحيون متمرسون

  .)١٣٨(ية وحتسني توفر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابساين يف مجيع إصالحات قطاع الصحةجن

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، بوروندي على جهودها، جزعت لزيادة معّدل اإلصابة بينما هنأت  و-٥٥
تعزيز وينبغي . )١٣٩(اإليدز يف صفوف النساء، وهو ما يشكل أحد األسباب الرئيسية للوفاة/بفريوس نقص املناعة البشرية

، وتنفيذ سياسات للوقاية من فريوس نقص األمراض املنقولة جنسياًع التركيز على معلى نطاق واسع التثقيف اجلنسي 
 املتعلقة بتعميم الوصول ٢٠٠٤وأفادت منظمة الصحة العاملية بأن تنفيذ خطة عمل عام . )١٤٠(اإليدز/املناعة البشرية

  . )١٤١(نتائج إجيابية للعالج مبضادات الفريوسات الرجعية قد أسفر عن

 فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي عن حاالت احتجاز بعض املرضى يف املستشفيات وأبلغت  - ٥٦
الصحة واملقرر باحلق يف   بعث املقرر اخلاص املعين ٢٠٠٦ويف عام . )١٤٢(بسبب عجزهم عن دفع رسوم العالج

  . )١٤٣(التعليم رسالة بشأن حالة من هذا القبيلاحلق يف اخلاص املعين ب

وطلبت جلنة حقوق الطفل إىل بوروندي أن تقوم باستعراض حالة األطفال املعوقني فيما يتصل بالرعاية   - ٥٧
  .)١٤٤( وبوضع برنامج عمل يف هذا الصددلالصحية وخدمات التعليم وفرص العم

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع - ٧

ع التعليم االبتدائي يواجه مشاكل مهمة تتصل يف الغالب بنقص البنية األساسية أو أشار اخلبري املستقل إىل أن قطا  -٥٨
وأثىن اخلبري املستقل على احلكومة لقيامها بوضع برنامج للتعليم االبتدائي . )١٤٥( يف املدرسني احلادترديها والنقص
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إال أن فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة . )١٤٧(ة كما أثنت عليها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ)١٤٦(اجملاين
  .)١٤٨(فري التعليم الثانوي ألبنائهمالقدرة على اإلنفاق على تو كثريين تعوزهم يف بوروندي أكدت أن أشخاصاً

التكافؤ كادت حتقق وأفادت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي بأن احلكومة اعتمدت تدابري   - ٥٩
التعليم الثانوي مع ذلك ظل التفاوت كبرياً يف و. بني الصبيان والبنات يف معدالت التسجيل يف التعليم االبتدائي

  .)١٥٠(وهو ما أكدته أيضاً اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة )١٤٩(والعايل

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء - ٨

إلدارة املتكاملة يف بوروندي إىل أن بوروندي، اليت تؤوي عدة خميمات أشارت فرقة األمم املتحدة ل  - ٦٠
، باشرت اليونيسيف ٢٠٠٨ويف عام . لالجئني، تواجه عالوة على ذلك مشكلة عودة الالجئني البورونديني بكثافة

املتأثرين ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، يف إطار شراكة مع املشروع احلكومي إلعادة إدماج 
  . )١٥١( ملساعدة أولئك الناس على االندماج جمدداً مشتركاًباحلرب، برناجماً

مبلكية األراضي وندرهتا وانعدام البدائل املستمرة منذ فترة طويلة فيما يتعلق وأكد اخلبري املستقل أن املشاكل   - ٦١
وجاء يف تقرير ملفوضية . )١٥٢(ني العائديناالقتصادية لألنشطة الزراعية تشكل عقبات مهمة يف إعادة إدماج الالجئ
ويهدف إنشاء اللجنة . )١٥٣( للرتاع املتنامياألمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أن هذه املشكلة ما زالت سبباً

 إىل حل املشاكل اليت يواجهها العائدون يف ٢٠٠٦الوطنية املعنية باألراضي وغريها من املمتلكات يف عام 
فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي عن قلقها بشأن ذلك أعربت رغم و، )١٥٤(كاهتماسترجاع ممتل

وأوصت جلنة بناء السلم بوضع إطار للحوار على املستويني الوطين واحمللي . )١٥٥(اليت مل يبت فيها بعدالقضايا عدد 
  .)١٥٦(هبدف تيسري التشاور بشأن اإلصالح الزراعي

قة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي إىل اعتماد قانون بشأن اللجوء بدعم من و أشارت فر  - ٦٢
مل يصدر بعد وال بد من إجياد غري أن هذا القانون . ٢٠٠٧ون الالجئني يف عام مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤ

 القانون اجلديد املتعلق باللجوء إىل ويشري. وبوروندي عازمة على حل مشكلة انعدام اجلنسية. )١٥٧(ترتيبات إضافية
لية جلمع املعلومات املتعلقة آد حىت اآلن توجوال . انعدام اجلنسية، لكنه ال يتصدى إىل هذه املسألة بوجه التحديد

  .)١٥٨(بعدميي اجلنسية

 يف همبلدروانديني أعيدوا إىل  من ملتمسي اللجوء ال٨٠٠٠وظلت جلنة مناهضة التعذيب قلقة ألن قرابة   - ٦٣
إذا وأوصت اللجنة باختاذ تدابري حلظر طرد أو إعادة أو تسليم أشخاص إىل دولة أخرى . ٢٠٠٥يونيه /حزيران

  . )١٥٩(خلطر التعذيبفيها عرضون سيتأهنم بعتقاد الأسباب وجيهة حتمل على اتوافرت 

  املشردون داخلياً - ٩

شون يف يوما زال معظمهم يع. )١٦٠(٢٠٠٤داية عام منذ بمل تنقطع املشردين عودة أفاد اخلبري املستقل بأن   - ٦٤
تصلة باألمن املشواغل مرهوناً بالعودة إىل أراضيهم ظل استعدادهم لليمواقع باملقاطعات الوسطى والشمالية، حيث 

الناجم عن ورغم تراجع التشرد املؤقت . )١٦١(واالستقرار والعالقات بني اجملموعات اإلثنية يف مناطقهم األصلية
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وأشارت فرقة األمم املتحدة لإلدارة . )١٦٢(اع املسلح، فقد أبلغ عن عدة حوادث ُشّرد فيها سكان بصفة مؤقتةالرت
، بسبب ٢٠٠٨مايو /أيار -  أبريل/املتكاملة يف بوروندي إىل تسجيل حاالت تشريد قسري جديدة يف نيسان

  . )١٦٣(القتال يف املقاطعات الشمالية ويف ضواحي بومجبورا

  واملعوقات اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات –ثالثاً 
إنشاء وزارة التضامن وحقوق    بورحبت  . )١٦٤(٢٠٠٦رحبت جلنة مناهضة التعذيب بوقف إطالق النار املوقع يف عام             -٦٥

  ، واللجنـة احلكوميـة حلقـوق اإلنـسان، ومركـز تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومنـع                   اجلنـسني اإلنسان وشـؤون    
  .)١٦٥(اإلبادة اجلماعية

وأشارت فرقة األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بوروندي إىل أن بوروندي تسعى إىل تنفيذ املعايري الدولية                  - ٦٦
  .)١٦٦(ومع ذلك، ما زال يتعني فعل الكثري. حلقوق اإلنسان، رغم طول فترة الرتاع وتفشي الفقر

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
 موافاهتا يف غضون سنة مبعلومات عن التـدابري         ٢٠٠٦طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل بوروندي يف عام           - ٦٧

االحتجاز لدى الشرطة؛ وادعاءات تفشي التعـذيب؛ وظـروف االحتجـاز؛       : املتخذة لتنفيذ توصياهتا خبصوص   
حتقيقات نزيهة يف أعمال إجراء دم وادعاءات اغتيال األشخاص املشتبه بأهنم من أنصار قوات التحرير الوطنية؛ وع

االنتقام وأعمال التخويف اخلطرية والتهديـدات       التعذيب وإساءة املعاملة؛ وتعويض ضحايا التعذيب؛ وادعاءات      
  .٢٠٠٧ومل يصل الرد الذي كان ينبغي تقدميه يف . )١٦٧(املوجهة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان

ينبغي أن تعتمد بورونـدي     (إلدارة املتكاملة يف بوروندي باإلصالح القانوين       وتتعلق توصيات فرقة األمم املتحدة ل       -٦٨
 بشأن املرياث ونظم الـزواج واهلـدايا؛         جديداً مشروع القانون اجلنائي املنقح وقانون اإلجراءات اجلنائية املنقح؛ وقانوناً        

ي أن تعتمد بوروندي القانون املتعلـق       ينبغ(؛ واملؤسسات   )قانون األحوال الشخصية واألسرة   تعدل   للطفل؛ وأن    وقانوناً
، القائم على أساس النوع   نسي  اجلحلقوق اإلنسان؛ وأن تكفل حتسني التنسيق فيما يتصل بالعنف          املستقلة  باللجنة الوطنية   

ات ؛ وسياس )وقضايا اليتامى واألطفال الضعفاء، والعدالة؛ وأن تعزز اللجنة الوطنية املعنية باألراضي وغريها من املمتلكات             
  زراعياً ينبغي أن تعتمد بوروندي خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان؛ وسياسة وطنية لألراضي وإصالحاً            (حقوق اإلنسان   

ينبغي أن تنظم بوروندي مشاورات وطنية من أجل إنشاء آليات للعدالة االنتقالية؛ وأن تكفل              (؛ والعدالة االنتقالية    )وطنياً
؛ )ينبغي أن تعتمد بوروندي سياسة وخطة عمل وطنيـتني متكـاملتني          (اجلنسي  ؛ والعنف   )تدابري محاية خاصة لألطفال   

ينبغي أن تكفل بوروندي متابعة عملية إعادة إدماج اجلنود األطفال ورصدها عن كثب وتقّدم الـدعم                (واجلنود األطفال   
ة برتع السالح والتسريح وإعـادة      لتلك الفئة؛ وأن تكفل احترام مراكز التسريح والشركاء املنفذين للمعايري الدولية املتعلق           

  .)١٦٨()محاية األطفال وأن تضمن تزويد املوظفني املعنيني مبا يلزم من تدريب ومهاراتقواعد اإلدماج و

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
دوق األمم شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بوروندي على التماس الدعم التقين من صن  - ٦٩

وأوصـيت  . )١٦٩(املتحدة للسكان فيما يتعلق حبصول النساء على الرعاية الصحية واخلدمات املتصلة بالـصحة             



A/HRC/WG.6/3/BDI/2 
Page 15 

بوروندي بالتماس املساعدة التقنية من منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمـم      
  .)١٧٠(اإليدز/ريوس نقص املناعة البشريةاملتحدة ملكافحة اإليدز فيما يتعلق بالوقاية من ف

وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بوروندي على التماس الدعم من اجملتمـع الـدويل                   - ٧٠
وأشارت فرقة  . )١٧١( املساواة مع غريهن   مواجلهات املاحنة فيما يتصل بوصول الفتيات والنساء إىل التعليم على قد          

دارة املتكاملة يف بوروندي إىل أن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة تشرف على برنامج األمم املتحدة لإل
  .)١٧٢(لتعليم أطفال الشوارع، وأن املنظمة قامت بترميم قاعات الدرس وجتهيزها وبنت قاعات درس جديدة

الربنامج املشترك  " برامج يف إطار     وشارك مكتب األمم املتحدة املعين مبكافحة املخدرات واجلرمية يف وضع           - ٧١
  .)١٧٣(يف بوروندي" حلقوق اإلنسان والعدل
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