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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة عشرة
  ٢٠١٣فرباير / شباط١ - يناير / كانون الثاين٢١جنيف، 

 ٥ميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة جت    
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  بوروندي    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
واملفوضـية الـسامية    يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية          اخلاصة، مبا 

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

حات مـن   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقترا         . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُِكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩ مقرره

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . لواردة يف التقرير  ا
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  السابقخالل االستعراض احلالة   
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

  مل ُتقبل/مل يصدق عليها  عراضاالست
ــضمام  ــصديق أو االن الت

  اخلالفة أو
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     

  )١٩٧٧ (أشكال التمييز العنصري
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
 االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   

)١٩٩٠(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

  )١٩٩٠ (والسياسية
 على مجيع أشـكال     اتفاقية القضاء 

  )١٩٩٢ (التمييز ضد املرأة
 وغريه من   اتفاقية مناهضة التعذيب  

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     
اتفاقيـة  (أو الالإنسانية أو املهينـة    

  )١٩٩٣) (مناهضة التعذيب
  )١٩٩٠ (اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
راك األطفال  تشبشأن ا حقوق الطفل   

  )٢٠٠٨ (زعات املسلحةانيف امل
امللحـق  الربوتوكول االختيـاري    

بيـع  بشأن  اتفاقية حقوق الطفل    ب
يف و يف البغـاء   ماستغالهلاألطفال و 

  )٢٠٠٧ (املواد اإلباحية
اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      

  )٢٠٠٧التوقيع فقط، (اإلعاقة 
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       
األشخاص من االختفاء القـسري     

  )٢٠٠٧قط، التوقيع ف(

الربوتوكول االختياري التفاقية     
  مناهضة التعذيب

الربوتوكول االختياري الثـاين    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم

اإلعالنات  أو/التحفظات و 
  التفامهات أو/و
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  السابقخالل االستعراض احلالة   
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

  مل ُتقبل/مل يصدق عليها  عراضاالست
ــشكوى   ــراءات ال إج

ــراء  وال ــق واإلج تحقي
  )٣(العاجل

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  )٢٠٠١التوقيع فقط،  (ضد املرأة
 ٢٠يب، املادة   اتفاقية مناهضة التعذ  

  )٢٠٠٣(٢٢واملادة ) ١٩٩٣(
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     

  )٢٠٠٧التوقيع فقط، (
ة الدوليـة حلمايـة مجيـع       االتفاقي

األشخاص من االختفاء القـسري     
  )٢٠٠٧التوقيع فقط، (

االتفاقية الدولية للقضاء علـى       
، مجيع أشكال التمييز العنصري   

  ١٤املادة 
لعهـد  الربوتوكول االختياري ل  

ــاحلقوق   ــاص ب ــدويل اخل ال
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  ٤١، املادة سياسيةاملدنية وال

الربوتوكول االختيـاري األول    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     

  باحلقوق املدنية والسياسية
اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب، 

  ٢١ املادة
الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلـق بـإجراء      

  تقدمي البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     

أفـراد  مجيع العمال املهاجرين و   
  أسرهم

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  السابقخالل االستعراض احلالة   
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

  مل يصدق عليها  االستعراض
التصديق أو االنـضمام    

  اخلالفة أو
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية      

  )١٩٩٧ (واملعاقبة عليها
نظام روما األساسـي للمحكمـة      

  )٢٠٠٤(اجلنائية الدولية 
 اخلاصة بوضع   ١٩٥١اتفاقية عام   
وبروتوكـول  ) ١٩٦٣(الالجئني  

  )١٩٧١( امللحق هبا ١٩٦٧عام 
ــة  ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي

ــسطس /آب  )١٩٧١(١٩٤٩أغـ
،  هبا ة امللحق ة اإلضافي توالربوتوكوال

  )٤(باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل    

  )٥(الدولية

االتفاقيتان اخلاصتان باألشخاص     )٦()٢٠١٢(كول بالريمو بروتو
  )٧(عدميي اجلنسية

اتفاقيتا منظمة العمـل الدوليـة    
  )٨(١٨٩ ورقم ١٩٦ رقم

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز    
  يف جمال التعليم



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

GE.12-18145 4 

الربوتوكـول  ، بأن تصدق علـى      ٢٠١٠أوصت جلنة حقوق الطفل بوروندي، يف عام          -١
اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي   ؛ و القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     االختياري التفاقية 

الربوتوكول ؛ و الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    ؛ و  وبروتوكوهلا االختياري  ؛اإلعاقة
  .)٩(االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن بوروندي قد وقعت على اتفاقية   وذكرت مفوضية   -٢
، ولكنـها  ٢٠٠٩االحتاد األفريقي حلماية املشردين داخلياً يف أفريقيـا ومـساعدهتم لعـام     

وأوصت املفوضية بوروندي بأن ترفع حتفظاهتـا علـى اتفاقيـة           . )١٠(تصدق عليها بعد   مل
 بشأن حاالت انعـدام     ١٩٦١ اتفاقية عام     اخلاصة بوضع الالجئني، وتنضم إىل     ١٩٥١ عام

أوصت بوروندي بأن تنـضم إىل اتفاقيـة        كما  . )١١(٢٠١١اجلنسية، وفقاً لتعهداهتا يف عام      
  .)١٢( اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية١٩٥٤ عام

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
، )١٣()فوضة السامية امل(رحب كل من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان            -٣

اخلـبري  (، واخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف بورونـدي       )١٤(واألمني العام 
، وفريق األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة يف بورونـدي         )١٦(، وجلنة حقوق الطفل   )١٥()املستقل

 ويعرِّف  ؛اإلعداميلغي عقوبة    الذي   ٢٠٠٩ بالقانون اجلنائي لعام     )١٧()فريق اإلدارة املتكاملة  (
 ويرفـع   ؛م اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنـسانية        جّر ويُ ؛التعذيب وحيظره 

 ويقـدم  ؛ على العنف ضد النساء واألطفـال    عقوبة ال شدد وي ؛ للمسؤولية اجلنائية  دنياالسن ال 
ون اجلنائي   وأشار األمني العام إىل أن القان      . أوضح لالغتصاب وجيرم التحرش اجلنسي     تعريفاً
 ١٨رفع السن الـدنيا للتجنيـد إىل        حيظر جتنيد األطفال يف قوات الدفاع الوطين، وي       املنقح  
وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيـات والتوصـيات          . )١٨(عاماً

  .)١٩(إىل أن القانون جيرم التسول والتشرد) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية(
م يما يتعلق باعتماد القانون اجلنائي، أشارت املفوضة السامية إىل أن القانون جيـرّ            وف  -٤

، وجه كل   ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان . )٢٠(العالقات اجلنسية املثلية وأوصت بإلغاء هذا احلكم      
من املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واخلبري املستقل واملقرر اخلـاص              

ق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية نداًء مـشتركاً               املعين حب 
وأعربـوا  . م العالقات املثلية اجلنسية   عاجالً بشأن حكم وارد يف مشروع القانون اجلنائي جيرّ        

 .)٢١(٢٠٠٨ديـسمرب  /أيضاً عن قلقهم من مشروع القانون املذكور يف نداء عاجل يف كانون األول            
إىل أن احلكومة قد اسُتفسرت، خالل االستعراض الـدوري الـشامل يف كـانون              وأشاروا  
، عن مسألة جترمي العالقات املثلية اجلنسية، فطلبت مهلة إضافية لتقدمي           ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

وأهاب املقرران اخلاصان واخلبري املستقل برئيس بورونـدي        . )٢٢(ردود وافية يف هذا الصدد    
  .)٢٣(انون اجلنائي بصيغته احلاليةيوافق على مشروع الق أال
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 مع املعـايري الدوليـة      مواءمتهاينبغي  والحظت املفوضة السامية أن هناك قوانني         - ٥
القـوانني املتعلقـة بـاإلرث، واملنظمـات الـيت      تشمل زالت يف انتظار اإلقرار     ما  أو/و
حقـوق   وجلنـة  )٢٥( وأعرب كل من األمني العام    .)٢٤( ومركز القضاء  ،تستهدف الربح   ال

 عن القلق إزاء اجلمود الذي يكتنف اعتماد قـانون          )٢٧( وفريق اإلدارة املتكاملة   )٢٦(الطفل
وحثت اللجنة بوروندي على اعتماد صك قانوين شامل يضم         . بشأن اإلرث ونظم الزواج   

  .)٢٨(مجيع حقوق الطفل
القانون الـدويل حلقـوق     الدستور ينص على أن     أن  وأشارت املفوضة السامية إىل       -٦

يف الواقع العملي   تشري إليه   ال   فاحملاكمومع ذلك   اإلنسان جزء ال يتجزأ من القانون الوطين،        
  .)٢٩(نادراً إال

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٣٠(حالة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 )٣٢(احلالة خالل االستعراض احلايل  حلالة خالل االستعراض السابقا  )٣١(املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

  تسعى للحصول على االعتماد   -  اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان

 وفريق  )٣٥( واخلبري املستقل  )٣٤( وجلنة بناء السالم   )٣٣(رحب كل من األمني العام      - ٧
للجنة الوطنيـة املـستقلة حلقـوق     ا الذي أنشأ    ٢٠١٠ بقانون عام    )٣٦(اإلدارة املتكاملة 

غري أن الفريق أشار إىل أن هذه اللجنة مل تتلق سوى جزء من األموال الالزمة               . اإلنسان
  .)٣٧(ألداء مهامها

. )٣٨(ملديرية املعنية حبماية حقوق الطفل    وأوصت جلنة حقوق الطفل بوروندي بتمكني ا        -٨
  .)٣٩(حقوق الطفلبشأن نية خطة عمل وطوشجعت اللجنة بوروندي أيضاً على اعتماد 

) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، خطة عمـل األمـم املتحـدة    ٢٠٠٥واعتمدت بوروندي، يف عام    -٩
  .)٤٠(اخلاصة بالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مركزة على النظام التعليمي الوطين



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

GE.12-18145 6 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٤١(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
مالحظات ختامية واردة يف    

  االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ
  االستعراض السابق

آخر مالحظات
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

تأخر تقدمي التقارير احلادي عـشر  -  -  ١٩٩٧أغسطس /آب
  ٢٠١٠إىل السابع عشر منذ عام 

جلنة احلقوق االقتصادية   
  واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ  -  -  -
  ١٩٩٢ عام

١٩٩٦ تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عام  -  -  ١٩٩٤يوليه /متوز  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
اللجنة املعنية بالقـضاء    

  على التمييز ضد املرأة
 تقدمي التقريرين اخلامساملقررمن    -  -  ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين

  ٢٠١٣عام يف والسادس 
  ُينتظر دراسة التقرير الثاين  -  ٢٠١٢  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  جلنة مناهضة التعذيب
ــشرين األول  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول  جلنة حقوق الطفل  /ت

  ٢٠١٠أكتوبر 
حيل موعد تقدمي التقارير الثالـث

  ٢٠١٥والرابع واخلامس يف عام 
اتفاقيةامللحق ب لربوتوكول االختياري   ا

بيـع األطفـالبشأن  حقوق الطفل   
يف املــوادو البغــاءيف  ماســتغالهلو

الربوتوكـول االختيـاري و اإلباحية
ـ بشأن ا التفاقية حقوق الطفل     راكتش

:زعـات املـسلحة   اناألطفال يف امل  
تقدمي التقريرين األوليني منـذ تأخر

   على التوايل٢٠١٠ و٢٠٠٩عامي 

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  
  مالحظات ختامية

  هيئة املعاهدة
ــدمي   ــد تق موع
  مقدَّمة يف  املوضوع  املالحظات اخلتامية

  -  -  -  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  -  -  -  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  -  -  -  رأةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل
ـاكن         ٢٠٠٧  جلنة مناهضة التعذيب االحتجاز لدى الشرطة؛ والتعـذيب؛ وأم

االحتجاز؛ وقتل األشخاص املشتبه يف دعمهـم       
ـاب        لقوات التحرير الوطنية؛ واإلفالت من العق
وآليات العدالة االنتقالية؛ وتعويض ضحايا التعذيب؛ 

  .)٤٢(وهتديد املدافعني عن حقوق اإلنسان

 )٤٣(لاحلوار متواص
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الـسابقة املتعلقـة   لتوصـيات  حثت جلنة حقوق الطفل بوروندي على االستجابة ل     -١٠
  .)٤٤(بآليات الرصد، وتسجيل املواليد، والتمييز ضد أقلية الباتوا وقضاء األحداث

 جلنـة حقـوق الطفـل       ت اعتمد وقال األمني العام إن بوروندي أنشأت، بعد أن         -١١
 معنية بالطفل واألسرة يف وزارة التضامن الـوطين         إدارةً ،٢٠١٠ عامملالحظات اخلتامية يف    ا

  .)٤٥(وحقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية

  )٤٦(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة خالل االستعراض السابق  

    ال  ُوّجهت دعوة دائمة
ان اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنس       الزيارات املضطلع هبا

 زيارات بني عـامي     ١٠(يف بوروندي   
  )٢٠٠٨ و٢٠٠٤

ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنـسان       
  )٢٠٠٠(للمشردين داخلياً 

اخلبري املستقل املعين حبقـوق اإلنـسان       
  )١٩٩٩(والفقر املدقع 

اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف
ــان (٢٠٠٩(بورونــدي  ٢٠١٠؛ )زيارت

  ))زيارة واحدة( ٢٠١١؛ )زيارتان(

    ال شيء  الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ
املقرر اخلاص املعـين باسـتقالل القـضاة  ال شيء  الزيارات اليت طُلب إجراؤها

  )سُيتفق على التواريخ الحقاً(واحملامني 
 )٢٠٠٩(اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات 

الفريق العامل املعـين حبـاالت االختفـاء
أرسل تـذكري يف(قسري أو غري الطوعي     ال

  )٢٠١١أغسطس /آب
املقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان

  )٢٠١٠(للمشردين داخلياً 
املقررة اخلاصة املعنية حبالة املـدافعني عـن

  )٢٠١٢(حقوق اإلنسان 
    الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

.واحدة منها ردت احلكومة على ،رسالة ١٣عثت ، ُبستعراضلة باالخالل الفترة املشمو  تقارير وبعثات املتابعة

أحال الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري الطـوعي،            ،  ٢٠١١يف عام     -١٢
  .)٤٧(ومل تقدم احلكومة أي رد على ذلك.  قضية٥٢مجيع قضايا االختفاء اليت مل ُتَحلّ بعد وعددها 

والية اخلـبري املـستقل يف   قد أهنى  جملس حقوق اإلنسان ىل أنأشار األمني العام إ  و  -١٣
  .)٤٨( عقب إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان،١٨/٢٤قراره 
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
قدمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عن طريق قـسم حقـوق           ،  ٢٠١١يف عام     -١٤

كتب األمم املتحدة يف بوروندي، الدعم إىل احلكومة يف وضع خطة استراتيجية            اإلنسان التابع مل  
؛ وإنشاء اللجنة   )٥٠(؛ وإعادة إطالق برنامج لبناء قدرات أفراد القوات املسلحة        )٤٩(لقطاع العدالة 

، ووضـع مـشروع قـانون بـشأن العنـف اجلنـسي             )٥١(الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان   
مكتب األمـم  كل من ، قدم ٢٠١٢ إىل عام   ٢٠٠٩رة املمتدة من عام     ويف الفت . )٥٢(واجلنساين

  .)٥٣(املتحدة يف بوروندي واملفوضية املشورة واملساعدة بشأن قضايا العدالة االنتقالية

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
سيما  ، وال التمييز الفعلي جتاه األطفالتمرار قلقها منأعربت جلنة حقوق الطفل عن اس  -١٥

األطفال املولـودين   كذلك جتاه   فيما يتعلق باحلصول على التعليم وحقوق اإلرث، و       الفتيات،  
أقلية البـاتوا، واألطفـال     إىل   واألطفال املهق، واألطفال الذين ينتمون       ،خارج إطار الزوجية  

  .)٥٤( على إلغاء مجيع القوانني التمييزيةبورونديجنة  اللتحث و.لةيسر الكفاألاملودعني لدى 
وناشدت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بوروندي أن تكفل حـصول الرجـال              -١٦

  .)٥٥(والنساء على حقوق متساوية يف جمال اإلرث

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
كـذلك   استهدفت املدنيني و   ٢٠١١أشار األمني العام إىل وقوع هجمات يف عام           -١٧

، حينما وقـع    ٢٠١١ سبتمرب/ من البلد، خاصة يف أيلول     أحناءقوات األمن والدفاع يف عدة      
  .)٥٦( شخصا٣٩ًحانة يف غاتومبا، أسفر عن مقتل على هجوم 
 ١يف الفترة بني قد وثّق، مكتب األمم املتحدة يف بوروندي  أن )٥٧(وذكر األمني العام  -١٨

 حالة إعدام خارج نطاق القضاء      ٤٦،  ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٥يناير و /كانون الثاين 
.  حالة من حاالت القتل تلك٤٠ثّقت ُو، ٢٠١٠ويف عام . عمليات قتل بدوافع سياسية أو/و

معظم الضحايا كانت هلم صالت بأحـد األحـزاب         وأشار املكتب إىل أن من املعروف أن        
 عن قلقه من تزايد حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء  وأعرب اخلبري املستقل أيضاً.السياسية
، على أيدي قوات األمن، استهدفت حسب التقارير أعضاء حـزب قـوات             ٢٠١١يف عام   

 حالة مـن حـاالت      ٢١وأشار فريق اإلدارة املتكاملة أيضاً إىل توثيق        . )٥٨(التحرير الوطنية 
  .)٥٩(٢٠١٢أغسطس /اير وآبين/اإلعدام خارج نطاق القضاء يف الفترة بني كانون الثاين
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وناشد اخلبري املستقل السلطات أن تتصدى ملـشكلة وفـاة األفـراد احملتجـزين                -١٩
  .)٦٠(الشرطة لدى
 وفريق اإلدارة )٦٢( واخلبري املستقل)٦١(وذكر كل من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان     -٢٠

وأوصت املفوضـة   . الشعوذة، ألسباب مرتبطة ب   ٢٠٠٨ أن ُمهقاً قُتلوا، منذ عام       )٦٣(املتكاملة
وحثت جلنة حقوق الطفل بورونـدي علـى        . )٦٤(السامية بوضع برنامج وطين حلماية املهق     

التحقيق يف هذه اجلرائم ومقاضـاة      و ؛ املستقبل  عمليات قتل األطفال املهق يف     تفادي وقوع 
  .)٦٥(؛ واختاذ تدابري وقائيةمرتكبيها

لومات عن تزايد حاالت انتهاك احلـق يف        ، تلقى اخلبري املستقل مع    ٢٠١٠ويف عام     -٢١
االستخبارات، يف معظـم األحيـان، وأن       عمالء  السالمة البدنية ُيّدعى أن مرتكبيها هم من        

 واألمـني   )٦٧(وأعرب كل من فريق اإلدارة املتكاملة     . )٦٦(ضحاياها هم من أعضاء املعارضة    
  . عن القلق إزاء حاالت التعذيب)٦٨(العام
احلبس  أن   )٧١( واألمني العام  )٧٠( واخلبري املستقل  )٦٩(فوضة السامية والحظ كل من امل     -٢٢

غري أن فريـق    .  اكتظاظ السجون  مما يؤدي إىل  و،   أمر شائع  االحتياطي غري الشرعي واملطول   
 سـجيناً يف  ١٠ ٤٥٦اإلدارة املتكاملة أشار إىل اخنفاض كـبري يف عـدد الـسجناء مـن      

، نتيجة للتدابري الـيت اختـذهتا وزارة        ٢٠١٢ يوليه/ سجناء يف متوز   ٧ ٦٠٨ إىل   ٢٠١١ عام
ولكـن الفريـق الحـظ    .  سجني٢ ٨٠٠العدل، وال سيما اإلفراج املشروط عن أكثر من    

استمرار حتديات كربى تتمثل يف نقص موظفي اإلدارة العامة لـشؤون الـسجون، وقلـة               
ناً يف ظـروف    ومع ذلك، الحظ اخلبري املستقل حتس     . )٧٢(اهلياكل األساسية وترّدي  مواردها،  

  .)٧٣(االحتجاز يف سجن مبيمبا، وال سيما فيما يتعلق بالنساء
أو /قلق ألن بعض األطفال يولدون يف السجون و       العن  حقوق الطفل    جلنة   تعربوأ  -٢٣

 بضمان مالءمة ظروف املعيـشة يف       بوروندياللجنة  وأوصت  . يرافقون أمهاهتم يف السجون   
بري بديلة للسجن املؤسسي للحوامـل واألمهـات        السجن لنمو األطفال والسعي الختاذ تدا     

  .)٧٤(اللوايت لديهن أطفال صغار
 إىل  )٧٧( واخلبري املـستقل   )٧٦( وفريق اإلدارة املتكاملة   )٧٥(وأشار كل من األمني العام      -٢٤

غري أن الفريق الحظ .  وبعدها٢٠١٠ت بدوافع سياسية خالل انتخابات عام اعتقاالحدوث  
  .)٧٨(٢٠١٢يف عام اخنفاض تلك االعتقاالت 

جلنـة  وأبدت  . )٧٩(، استمرار العنف ضد املرأة    ٢٠١١والحظ األمني العام، يف عام        -٢٥
 ارتفاع معدل االغتصاب وغريه من ضروب العنف اجلنـسي ضـد            من قلقها   حقوق الطفل 

 إزاء ضـعف    كذلك اللجنة عن قلقها     تعربوأ. النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف املرتيل      
وأعرب كل من فريق    . )٨٠(وقلة احلاالت اليت تشملها حتقيقات ومقاضاة فعلية      نني،  إنفاذ القوا 

 عن القلق من الضغوط اليت تتعـرض هلـا النـساء            )٨٢( واخلبري املستقل  )٨١(اإلدارة املتكاملة 
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وأشار الفريق إىل أن العنف اجلنسي ال يزال مصدر قلـق،           . املغتصبات لقبول تسويات ودية   
وأضاف أن مشروع قانون يف هـذا       . )٨٣(نيون ومعظم ضحاياه قُّصر   وأن أغلب مرتكبيه مد   

سن تشريع  وحثت جلنة حقوق الطفل بوروندي على       . ٢٠١٢الصدد كان قيد النظر يف عام       
وأوصت مفوضـية األمـم املتحـدة        .)٨٤(، وضمان تطبيقه  يتعلق بالعنف اجلنسي واجلنساين   

لقوانني ملواجهة إفالت مرتكيب العنـف      لشؤون الالجئني أيضاًَ بتعزيز قدرات سلطات إنفاذ ا       
  .)٨٥(اجلنسي واجلنساين من العقاب وتوفري احلماية لضحايا االجتار

وحثت جلنة حقوق الطفل بوروندي على حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال،              -٢٦
كل طفل من مجيع أشكال العنف      ، ومحاية   توفري خدمات التعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي     و

  .)٨٦(اجلنسي والنفسياجلسدي و
 اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات إيذاء األطفال، وال سيما اإليـذاء             وأعربت  -٢٧

تكون املـدارس أمـاكن آمنـة       أن  باحلرص على   وأوصت بوروندي   . دارساجلنسي يف امل  
 ورصـدها   بذلك اإليذاء إنشاء آليات لتلقي التقارير املتصلة      و ؛لفتياتللألطفال، وال سيما    

  .)٨٧(ضحاياال لألطفال وغريهتوفري الدعم النفسي وتحقيق فيها، وال
، وحثت بوروندي على    العقوبة البدنية   من استمرار ممارسة    اللجنة عن قلقها   وأعربت  -٢٨

  .)٨٨( حظراً صرحياً يف مجيع األماكنيهاحظر اللجوء إل
،  عمل األطفال  يشملاستغالل األطفال، مبا    انتشار ممارسة    قلقها إزاء    وأبدت اللجنة   -٢٩

 منظمـة العمـل الدوليـة    يتمواءمة تشريعها مع اتفاقيوحثت بوروندي على    . يف بوروندي 
إنـشاء  و ووضع آليات حلماية األطفال العاملني،       ؛)١٩٩٩(١٨٢ورقم  ) ١٩٧٣(١٣٨ رقم

  .)٨٩(ن تنفيذ قوانني عمل األطفالاضملالعمل مفتشية 
وحثت بوروندي على   . طفال الشوارع اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أ      وأعربت    -٣٠

دعم برامج مل مشـل     ؛ و حتديد تدابري للوقاية واحلماية   و األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة   معاجلة  
مـا يناسـبهم مـن      وطفال على التعليم    األحصول  ، وكفالة   األسرة أو تدابري الرعاية البديلة    

  .)٩٠(اخلدمات الصحية واملأوى والغذاء
يف القـوات    يف عمليـة التجنيـد       وجودةلقها إزاء الثغرات امل    عن ق  ت اللجنة عربوأ  -٣١

تعايف األطفال املتأثرين بـالرتاع     ، وعدم   بسبب عدم تسجيل املواليد على حنو مالئم      املسلحة  
والحـظ  . )٩١(وحثت بوروندي على منع جتنيد األطفال وضمان إنفاذ تـشريعاهتا         . املسلح

هناك أي حاالت معروفة عن أطفال        مل يعد  ،٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ األمني العام أنه حبلول   
 تربطهم صلة  اللجنة بإطالق سراح األطفال الذين       تورحب. )٩٢(مرتبطني باجلماعات املسلحة  

  .)٩٣(قوات التحرير الوطنيةب
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
 وفريق اإلدارة   )٩٥(ية السامية حلقوق اإلنسان    واملفوض )٩٤(أشار كل من األمني العام      -٣٢

  . إىل استمرار اإلفالت من العقاب)٩٦(املتكاملة
القضاء مل خيضعوا   نطاق  والحظت املفوضية السامية أن مرتكيب أعمال القتل خارج           -٣٣

وأشار . )٩٧(٢٠١١ حالة ارُتكبت يف عام      ٦١للمقاضاة واإلدانة إال يف مثان حاالت من أصل         
، للتحقيق يف حـاالت القتـل      ٢٠١٠ارة املتكاملة إىل إنشاء ثالث جلان، منذ عام         فريق اإلد 

ويف . )٩٨(خارج نطاق القضاء، أسفرت منها حالة واحدة فقط عن سـجن املـشتبه فـيهم              
والحظ عـدم   . )٩٩(، طلب اخلبري املستقل أن تتاح للجان التحقيق موارد كافية         ٢٠١١ عام

 يف مرافـق إدارة  ٢٠١٠لتعـذيب املرتكـب يف عـام    إحراز أي تقدم فيما يتعلق حباالت ا     
وذكر الفريق أيضاً أن ضحايا التعذيب ال يصلون إىل العدالة يف           . )١٠٠(االستخبارات الوطنية 

  .)١٠١(كثري من األحيان
وأشارت املفوضية السامية إىل أن التحلي بالصرامة يف التعامـل مـع االنتـهاكات           -٣٤

اية الضحايا والشهود من شأهنما أن يعطيا إشارة قويـة          األخرية حلقوق اإلنسان، وضمانَ مح    
  .على مكافحة اإلفالت من العقاب

 أن ضمانات احملاكمة العادلة     )١٠٣( وفريق اإلدارة املتكاملة   )١٠٢(وذكر اخلبري املستقل    -٣٥
وأشار الفريق، على سبيل املثال، إىل أن بعض املتهمني قـد           . ال ُتحترم يف كثري من األحيان     

 استناداً إىل اعترافات زعموا أهنا انُتزعت       ٢٠١١ليهم يف قضية مذحبة غاتومبا يف عام        ُحكم ع 
  .)١٠٤(منهم حتت التعذيب

، بعث أربعة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة            ٢٠١١ويف عام     -٣٦
ووجه املكلفـون   . املواضيعية بالغات بشأن ادعاءات قتل أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان         

بواليات االنتباه إىل الثغرات املوجودة يف اإلجراءات القضائية املتصلة بعملية القتـل تلـك              
وتفيد املعلومات الواردة بأن أحد املدافعني      . والتهديدات اليت يتعرض هلا أعضاء اجملتمع املدين      

 على أيدي أشـخاص     ٢٠٠٩عن حقوق اإلنسان، كان حيقق يف قضايا الفساد، قُتل يف عام            
ويبدو أن تقارير خمتلفة، فضالً عن نتائج حتقيق طيب شرعي أجـراه خـرباء              .  اهلوية جمهويل

وعـالوة علـى   . دوليون، أوصت بإجراء حتقيقات جديدة فيما يتعلق بعملية القتل املذكورة         
ذلك، تفيد التقارير بأن أعضاء اجملتمع املدين الذين أدانوا عملية القتل والثغرات اليت شـابت               

  .)١٠٥(ائية ما زالوا يتعرضون للتهديداإلجراءات القض
مة اإلطار القانوين   ءأن عدم مال   إىل   )١٠٧(واملفوضة السامية  )١٠٦( اخلبري املستقل  وأشار  -٣٧

  .يف النظام القضائي عقبات  ما زاال يشكالناملوظفني املؤهلنيونقص املوارد و
. ء تعزيز استقالل القضا   حرز تقدم يذكر يف جمال     مل يُ  ووفقاً لفريق اإلدارة املتكاملة،     -٣٨

وأشار الفريق، يف مثال على ذلك، إىل استمرار توظيف القضاة دون إجراء امتحان تنافسي،              
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وذكر الفريق أيضاً أن اجلزء املخصص من       . واحتفاظ السلطة التنفيذية بصالحية تعيني القضاة     
 اخلـبري   وأعـرب . )١٠٨(٢٠١٠ميزانية الدولة لقطاع العدالة ما انفك يتناقص منـذ عـام            

النظام القضائي يشكو  عن شواغل مماثلة وذكرا كذلك أن )١١٠( واملفوضة السامية)١٠٩(املستقل
تعزيـز   الرامية إىل    صالحاتوالحظ األمني العام أن اإل    . اختالالً يف التوازن اإلثين يف تركيبته     

  .)١١١(٢٠١٥-٢٠١١ مل ُتدرج يف وثيقة السياسة العامة للفترة استقالل السلطة القضائية
الوصول يعوق  االفتقار إىل نظام للمساعدة القانونيةوأشارت املفوضة السامية إىل أن       -٣٩

وذكرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن الوصول إىل العدالـة            .)١١٢(إىل العدالة 
  .)١١٣(واحملاكمة العادلة يطرح مشاكل وأن الالجئات مستضعفات يف كثري من األحيان

 نظـام العدالـة اجلنائيـة       من عدم وجـود    عن قلقها    ت جلنة حقوق الطفل   وأعرب  -٤٠
احتجاز األطفال ومقاضاهتم وحماكمتهم واحلكم عليهم يف احملاكم نفسها الـيت           و ؛لألحداث

بقاء األطفال ملدة طويلة يف     على هؤالء؛ و  تقاضي البالغني ووفقاً لإلجراءات نفسها اليت تطبق        
إنـشاء  ؛ وتنفيذ معايري قضاء األحداثاللجنة بوروندي على    وحثت  . احملاكمةاالحتجاز قبل   

اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية واالسـتراتيجية      ؛ و نظام لقضاء األحداث يركز على الطفل     
عدم اللجوء إىل سجن األطفال إال كمالذ أخري وفرضـه          ؛ و الوطنية املتعلقة بقضاء األحداث   

  .)١١٤( منفصلة عن البالغنيألقل فترة ممكنة واحتجاز األطفال يف أماكن
وأشارت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل أن إنشاء جلنة موثوقـة ومـستقلة               -٤١

لتقصي احلقائق واملصاحلة تستويف املعايري الدولية وتضمن مشاركة مجيـع شـرائح اجملتمـع              
 سيساعد  ومتلُّكَها زمام األمور على نطاق واسع، وُيختار أعضاؤها بطريقة مفتوحة وشفافة،          

وشددت أيضاً على أمهية إنشاء حمكمة خاصة       . على بناء ثقة الناس يف آليات العدالة االنتقالية       
  .واتباع هنج يركز على الضحايا، ويويل االهتمام للفئات الضعيفة

؛ وأكد  ٢٠١١ يف عام  بوروندي   قد زار  من املفوضية    اً فريق والحظ األمني العام أن     -٤٢
عملية العدالة االنتقالية يف بوروندي احلظر املفروض مراعاة كفالة ية األمني العام من جديد أمه    

على منح العفو عن مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، واجلرائم ضد اإلنـسانية،             
  .)١١٥(واجلرائم املتصلة باإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب

بـشأن  مشاورات وطنية    إىل أن    )١١٧( واخلبري املستقل  )١١٦(وأشار فريق اإلدارة املتكاملة     -٤٣
والحـظ  . ٢٠١٠إنشاء آليات للعدالة االنتقالية قد ُنظمت، وصدر تقرير عن ذلـك يف عـام               

 أن جلنة تقنية حكومية قد كُلفت بإعداد مشروع قانون إلنشاء جلنة لتقصي احلقـائق               )١١٨(الفريق
ـ       . واملصاحلة شأن مراعـاة اسـتنتاجات   وذكرت املفوضية توصية األمم املتحدة إىل احلكومـة ب

  .)١١٩(املشاورات الوطنية وآراء اجملتمع املدين واملعايري الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بإنشاء اللجنة
وشجع اخلبري املستقل أيضاً بوروندي على إشراك اجملتمع املدين يف عملية إنشاء تلك               -٤٤

ألمني العام إىل ضرورة إدراج تدابري      وأشار ا . )١٢٠(املؤسسات، يف إطار احترام املعايري الدولية     
  .)١٢١(محاية خاصة لألطفال يف نظام العدالة االنتقالية
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
 من األطفـال عنـد       كبريٍ عدٍدلعدم تسجيل    عن قلقها    حقوق الطفل جلنة  أعربت    -٤٥

. )١٢٢(راء تسجيل املواليد جماناً    خضوع مجيع األطفال إلج    ، وأوصت بوروندي بضمان   الوالدة
وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أن الفئات الضعيفة ال تـزال تواجـه               

غري أن املفوضية رحبت بفترة الـسماح الـيت أتاحتـها    .  تسجيل املواليد  حتول دون عقبات  
  .)١٢٣( للحصول على شهادة امليالد جمانا٢٠١٢ًسبتمرب /احلكومة إىل غاية أيلول

وأوصت األطفال احملرومني من الرعاية األبوية،      كثرة  اللجنة عن قلقها إزاء     وأعربت    -٤٦
  .)١٢٤(األطفال وتلبية احتياجاهتمأولئك ماية حقوق بوروندي حب

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -هاء  
  ياة السياسيةواحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحل

 وفريق اإلدارة املتكاملة إىل أن فريـق األمـم املتحـدة يف          )١٢٥(اخلبري املستقل أشار    -٤٧
ات للحق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيـات        انتهاك،  ٢٠١٠بوروندي قد سجل، يف عام      

 والتجمع، وللحق يف املشاركة يف احلياة العامة، كان ضحاياها من أعضاء املعارضة واملدافعني            
وشددت املفوضية الـسامية     .)١٢٦(عن حقوق اإلنسان والصحفيني واجملتمع املدين والنقابات      

حلقوق اإلنسان على الدور احليوي الذي يؤديه جمتمع مدين دينـامي ومـستقل يف تعزيـز                
الدميقراطية، وأهابت باحلكومة أن تتيح ملنظمات اجملتمع املدين الفضاء الالزم لتتمتع حبقوقها            

  .)١٢٧(لتعبري وتكوين اجلمعيات والتظاهر السلمي متتعاً تاماًيف حرية ا
وأعربت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عـن القلـق إزاء                -٤٨

ظاهرة اإلفالت من العقاب على االنتهاكات املرتكبة ضد املدافعني عن حقـوق اإلنـسان،              
وقالت إهنا تلقت معلومات عن تزايد القيود املفروضة        . )١٢٨(سيما أعمال القتل والتهديد    وال

على املدافعني عن حقوق اإلنسان يف ممارستهم املشروعة للحق يف نشر ما يـرتبط حبقـوق                
  .)١٢٩(اإلنسان من معلومات ترد يف إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان

عزيز ومحاية احلق   ، وجه املقرر اخلاص املعين بت     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ويف    -٤٩
يف حرية الرأي والتعبري واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان نداًء مشتركاً     

دافَعني عن  عاجالً إىل احلكومة بشأن إلغاء تصريح منتدى تعزيز اجملتمع املدين، وبشأن حالة مُ            
 موقعة من املنتدى يـدين      وُيدعى أن هذا اإللغاء جاء نتيجة رسالة مفتوحة       . حقوق اإلنسان 

  .)١٣١(وأعربت املفوضة السامية عن شواغل مماثلة. )١٣٠(فيها تزايد التهديدات ضد املدافعني
، بعث املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي           ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   -٥٠

 حقوق اإلنـسان رسـالة      والتعبري واخلبري املستقل واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن        
، ٢٠١٠ويف عام   . ادعاء مشتركة بشأن باحثة من منظمة رصد حقوق اإلنسان يف بوروندي          
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أُعرب عن القلق من أن قرار احلكومة إلغاء التصريح املمنوح للباحثة وأمرها مبغـادرة البلـد         
باحثـة  رمبا يكون مرتبطاً مباشرة بأنشطتها يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان باعتبارهـا              

  .)١٣٢(تلك املنظمةتنتمي إىل 
إلغاء جترمي األفعـال الـيت تعتـرب         ب )١٣٤( واخلبري املستقل  )١٣٣(وأوصى األمني العام    -٥١

  .صحفية جرائم
حوار بني احلكومة واألحزاب    وأعرب األمني العام عن استمرار قلقه إزاء عدم إجراء            -٥٢

إىل أن   ،٢٠١٠، يف عام    بري املستقل اخلوأشار  . )١٣٥(٢٠١٠اليت انسحبت من انتخابات عام      
والحظ األمني العام اخلطـوات الـيت       . )١٣٦( االضطهاد ةالبلد خشي من  وا  فرزعماء املعارضة   

 على العودة من اخلارج لالسـتعداد للتنـافس يف        همعيشج لت ٢٠١١اختذهتا احلكومة يف عام     
ـ جتديد نبذهم للعنف، و   وأهاب جبميع األطراف    . ٢٠١٥انتخابات عام     راط الكامـل  االخن

  .)١٣٧(وعلى وجه السرعة يف اجلهود الرامية إىل تطبيع العالقات السياسية
 عـن القلـق     )١٤٠( واخلبري املستقل  )١٣٩( واملفوضة السامية  )١٣٨(وأعرب األمني العام    -٥٣

 جنـاح   ،)Imbonerakure(فراد من اإلمبونرياكـوري      أ مبشاركةمن التقارير املتعلقة    املستمر  
قـوات الـدفاع عـن       - اجمللس الوطين من أجل الدفاع عن الدميقراطية      حزب   يف   الشباب

 وحراسة املبـاين ومرافقـة املـسؤولني العمـوميني     احمللية يف الدوريات   احلاكم،الدميقراطية  
وتلقـى اخلـبري   . ومسؤويل الشرطة أثناء إجراءات االعتقال بزعم أهنا بتصريح من السلطات         

زب احلاكم قد استخدم أفراد اإلمبونرياكوري ملـضايقة        املستقل أيضاً معلومات تفيد بأن احل     
وختويف أعضاء األحزاب السياسية األخرى، وأن أحزاب املعارضة جلـأت إىل األسـاليب             

  .)١٤١(نفسها ضد احلزب احلاكم انتقاماً منه
 وفريـق اإلدارة    )١٤٣( واملفوضـة الـسامية    )١٤٢(وأشار كل من اخلـبري املـستقل        -٥٤

  . وجود عراقيل أمام ممارسة األحزاب السياسية حلرية التجمع إىل)١٤٤(املتكاملة
وذكرت املفوضة السامية أن بعض اجلماعات املعارضة ُمنعت من التسجيل بوصفها أحزاباً              -٥٥

، دعا اخلبري املستقل احلكومة إىل أن تكفل لألحزاب السياسية حريـة     ٢٠١١ويف عام   . )١٤٥(سياسية
  .)١٤٧(٢٠١٢ريق اإلدارة املتكاملة أشار إىل حتسن الوضع يف عام غري أن ف. )١٤٦(ممارسة أنشطتها

ووفقاً لفريـق   . )١٤٨(تدين عدد النساء يف قوات الدفاع واألمن      والحظ األمني العام      -٥٦
اإلدارة املتكاملة، ما زال متثيل املرأة يف قطاعي التعليم والعدل، وكذلك يف قطاعـات اإلدارة        

  .)١٤٩( يف املائة املنصوص عليها يف الدستور٣٠غ نسبة العامة األخرى، بعيداً عن بلو
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  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -واو  
 النقابات وأرباب العمل واحلكومـة       شهدت توقيع  ٢٠١١قال األمني العام إن سنة        -٥٧

نص على إنـشاء مؤسـسة للمـساعدة يف حـل           ، ي ميثاق وطين للحوار االجتماعي   على  
  .)١٥٠(تالرتاعا
أن تكفل بوروندي قـدرة     يف  وأعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن األمل           -٥٨

  .)١٥١(املنظمات النقابية على ممارسة حقها يف تنظيم أنشطتها حبرية ودون تدخل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
 بانتشار الفقر، وندرة    تتسمتماعية واالقتصادية   احلالة االج أشار األمني العام إىل أن        -٥٩

ال سـيما بـني   و الكثافة السكانية العالية، وارتفاع معدالت البطالـة،  ، إىل جانب األراضي
حتسني فرص احلـصول علـى الرعايـة    من أجل احلكومة وأقر األمني العام جبهود  . الشباب

اخلدمات االجتماعيـة األساسـية      على توفري    البلد قدرة   الحظ أن  ، غري أنه  الصحية والتعليم 
 على مـدى الـسنوات الثمـاين        هيف املائة من سكان    ٦ عودة   بسبب لضغط شديد    تعرضت
، ٢٠١٠ يف عـام      يف املائـة   ٨,٤بلغ  معدل التضخم   الحظ األمني العام أيضاً أن      و. املاضية

عالوة على ذلـك، ذكـرت       و .)١٥٢(زاد من تقليص فرص حصول السكان على الغذاء        مما
  .)١٥٣(ة السامية أن ضمان احلق يف الغذاء هو من أشد املهام إحلاحاًاملفوض
وأضاف أن  . )١٥٤(أشار اخلبري املستقل إىل أن بوروندي ال تزال من أفقر بلدان العامل           و  ٦٠

املتعلقـة  اإلمنائيـة لأللفيـة     من الصعب بلوغ األهداف     أن  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يرى      
والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق     . )١٥٥(٢٠١٥ع واجلوع حبلول عام     بالقضاء على الفقر املدق   

  .)١٥٦(أن نسبة كبرية من األسر واألطفال تعيش يف فقر مدقع، وال سيما يف املناطق الريفية
هياكل األساسـية واخلـدمات     مليزانية املخصصة لل   ا عن قلقها ألن  وأعربت اللجنة     -٦١

  .)١٥٧( ال تزال غري كافية،اإلصحاحاملياه واالجتماعية، مبا يف ذلك الصحة والتعليم و
 إزاء اخنفاض مستوى احلصول على امليـاه النقيـة وخـدمات            وأبدت اللجنة قلقاً    -٦٢

  .)١٥٨(، وال سيما يف املناطق الريفيةاإلصحاح

  احلق يف الصحة  -حاء  
لـضمان   وفريق اإلدارة املتكاملة بقلق االفتقار إىل املوارد         )١٥٩(الحظ اخلبري املستقل    -٦٣

  .املساعدة الطبية اجملانية للحوامل واألطفال دون اخلامسة من العمر
 ؛ ارتفاع معدالت سوء التغذية    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن استمرار قلقها إزاء         - ٦٤

وفيات ارتفاع معدالت الوفيات بني األطفال ومعدالت و ؛وتردي الظروف الصحية الشديد
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. ألدويـة رتفاع تكـاليف ا   ة اإلمدادات من العقاقري وا     وقل ؛ وقلة املراكز الصحية   ؛األمومة
اخلـدمات  علـى   مجيع األطفـال  حصولبضمان تكافؤ فرص بوروندي   اللجنة   وأوصت

  .)١٦٠(الصحية اجليدة
.  إزاء عدم وجود سياسة لرعايـة صـحة املـراهقني          وأبدت اللجنة قلقها املستمر     -٦٥

ابية واملساعدة املتخصـصة ملعاجلـة       الصحة اإلجن  يف جمال وفري التثقيف   وأوصت بوروندي بت  
  .)١٦١(مشاكل صحة املراهقني العقلية واإلجنابية وغريها

وأشار فريق اإلدارة املتكاملة إىل أن األدوية الالزمة لألمراض املزمنة غري املعدية غري               -٦٦
  .)١٦٢(ميسورة التكلفة وال سيما بالنسبة إىل مجاعة الباتوا والسجناء واألشخاص ذوي اإلعاقة

منـذ  باإليدز والعـدوى بفريوسـه      والحظ الفريق تراجعاً يف معدالت اإلصابة         - ٦٧
  .)١٦٣(٢٠٠٩  عام
 اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشري يف         من ازدياد عن قلقها   وأعربت اللجنة     - ٦٨

وجود عدد كبري من اليتامى بني األطفال املولودين ألمهـات مـصابات            و ؛املناطق الريفية 
وأوصت اللجنة بوروندي   .  املنقولة جنسياً  ة املراهقني والشباب باألمراض   ، وإصاب الفريوسب
؛ زيادة املرافق والتدريب الطـيب    ؛ و منهماوالوقاية  باإليدز والعدوى بفريوسه    تعزيز الوعي   ب
حتسني الدعم املتاح يف جمايل احلمايـة       ؛ و فريوسالمكافحة التمييز ضد األطفال املصابني ب     و

  .)١٦٤(اإليدزوالوقاية لأليتام بسبب 

  احلق يف التعليم  -طاء  
  .)١٦٥(أشار اخلبري املستقل بقلق إىل االفتقار إىل املوارد لضمان تعميم التعليم االبتدائي  -٦٩
وذكر فريق اإلدارة املتكاملة أن النظام التعليمي يواجه صعوبات مرتبطـة بالقـدرة               -٧٠

وأضاف الفريـق أن    . )١٦٦(إلشرافاالستيعابية للهياكل األساسية املتاحة ونقص املعدات وا      
، يف ظل التكافؤ    ٢٠١١-٢٠١٠ يف املائة يف الفترة      ٩٦املعدل الصايف لاللتحاق باملدارس بلغ      

ارتفاع معدل الرسوب، وال سيما يف صفوف الفتيات، فـضالً          فإن  بني اجلنسني، ومع ذلك     
  .)١٦٧(عن حاالت احلمل املبكر يف املدرسة، عوامل تثري قلقاً مستمراً

حتديد التعليم اإللزامي بـست     جلنة حقوق الطفل عن استمرار قلقها من         وأعربت  - ٧١
 ؛ تدين معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية وإهناء التعليم فيهاوأبدت قلقها أيضاً من. سنوات

عدم كفايـة   واكتظاظ املدارس    و ملتوقفني عن الدراسة، وال سيما الفتيات؛     ا وارتفاع عدد 
ضمان إتاحة فرص   وأوصت اللجنة بوروندي ب   . بني واملرافق الدراسية املتاحة   املدرسني املدرَّ 

 وتوسيع نطاق التعليم اإللزامي ليـشمل       ؛االلتحاق باملدرسة االبتدائية على األقل وإكماهلا     
، وحتـسني   إيالء اهتمام خاص للفتيات   ، مع    عاماً ١٦ إىل أن يبلغ الطالب   املدرسة الثانوية   

  .)١٦٨(نوعية التعليم
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  احلقوق الثقافية  -اءي  
أشار فريق اإلدارة املتكاملة إىل نقص املوارد وقلة مراعاة البعد الثقايف يف السياسات               -٧٢

  .)١٦٩(والربامج اإلمنائية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
قلة الفرص املتاحة لألطفال ذوي اإلعاقـة       من  عن قلقها   أعربت جلنة حقوق الطفل       -٧٣

اعتمـاد تـشريعات    وأوصت بوروندي ب  . الرعاية الصحية ات  خدمالتعليم و  للحصول على 
  .)١٧٠( ومكافحة املواقف التمييزيةحلماية مجيع األطفال ذوي اإلعاقة

  األقليات والشعوب األصلية  -الم  
قلـة فـرص    أبرزت املفوضة السامية التحديات اليت تواجهها مجاعة الباتوا، مبا فيها             -٧٤

 والسكن غـري    ؛املواظبة على الذهاب إىل املدارس    وضعف معدالت   ؛  احلصول على األراضي  
 والتحيز املزعوم يف اإلجراءات القـضائية وقلـة         ؛ وعدم تسجيل الزجيات والوالدات    ؛الالئق

إطالق برنامج إرشادي لتوعية الباتوا بضرورة احلـصول        وأوصت ب . األنشطة املدّرة للدخل  
  .)١٧١(وطنية وكيفية احلصول عليهاالوية اهلبطاقات على 
وأشار فريق اإلدارة املتكاملة إىل أن ظروف عيش مجاعة الباتوا ال تزال مثرية للقلق،                -٧٥

  .)١٧٢(وال سيما صعوبة حصول أفرادها على األراضي
 ، وال سيما الفتيات،    ألن أطفال مجاعة الباتوا    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق       -٧٦

ز متثيل مجاعة الباتوا يف عمليـة صـنع         تعزيى  لوحثت اللجنة بوروندي ع   . يعانون من التمييز  
وضـع سياسـات   و ومحاية حقوق أطفال مجاعة البـاتوا،  ؛السياسات على املستوى الوطين   

  .)١٧٣(وبرامج لتحسني حالة فتيات الباتوا

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
ن اللجوء  بشأ٢٠٠٨الحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن قانون عام    -٧٧

ومحاية الالجئني ينص على حق الالجئني يف العمل وحرية التنقل واحلصول على التعليم العام              
وأضاف فريق اإلدارة املتكاملة أن اعتمـاد هـذا         . )١٧٤(واجلنسية، غري أنه مل ُيطبَّق حىت اآلن      

 .٢٠٠٩مايو  /يارالقانون أعقبه إنشاء املكتب الوطين املعين حبماية الالجئني وعدميي اجلنسية يف أ           
ومع ذلك، أشار الفريق إىل . ٢٠٠٩اهلوية منذ عام بطاقات والحظ أيضاً أن الالجئني ُمنحوا     

وأعربـت  . )١٧٥(أن األشخاص من أصل ُعماين معرضون خلطر التحول إىل عدميي اجلنـسية           
  .)١٧٦(املفوضية عن شواغل مماثلة
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 والفريق أن ظـروف إعـادة       )١٧٨( واخلبري املستقل  )١٧٧(وذكر كل من األمني العام      -٧٨
  .)١٧٩(إدماج األشخاص العائدين ال تزال صعبة

والحظت املفوضية عدم وجود آلية لضمان الوصـول إىل إجـراءات اللجـوء يف                -٧٩
احلدود، وأشارت إىل أن قلة فهم سلطات اهلجرة إلجراءات اللجوء ما زال يـشكل أحـد                

  .)١٨٠(أوجه القصور

  املشردون داخلياً  -نون  
الالجئني واملشردين داخليـاً    عدد  ارتفاع   إزاء   ققلأعربت جلنة حقوق الطفل عن ال       -٨٠
 الظروف غري   أبدت قلقها من  كما  و. داخل بوروندي األشخاص الذين أعيد توطينهم قسراً      و

حالة األطفال املـشردين   ومن الالئقة اليت تعّرض احلياة للخطر داخل خميمات إعادة التوطني،    
 ؛السكان املدنيني من التـشريد    وحثت اللجنة بوروندي على محاية      . مغري املصحوبني بذويه  

ضمان توفري اخلدمات الصحية والتعليمية األساسـية       ؛ و ووضع حد إلعادة التوطني القسرية    
منح األطفال العائدين وأسرهم املساعدة يف االسـتقرار   ، و جلميع األطفال املشردين وألسرهم   

  .)١٨١(من جديد يف ديارهم
 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بوروندي بتيسري استفادة املشردين          وأوصت  -٨١

  .)١٨٢(داخلياً من الربامج اإلمنائية القائمة ذات الصلة، ومراعاة احتياجاهتم مراعاة كافية
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