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  معلومات عامة -  أوالً
  معلومات عن بوروندي -  ألف

وحتدها روانـدا مـن   .  مربعاً  كيلومتراً ٢٧ ٨٣٤بوروندي هي من بلدان وسط أفريقيا وتبلغ مساحتها           - ١
واللغة الوطنية هي لغة    .  الكونغو الدميقراطية من الشمال الغريب     الشمال، وترتانيا من اجلنوب الشرقي، ومجهورية     

وتتحدثها قلة مـن الـسكان       وهناك لغات أخرى ُتدّرس يف املدارس     . كريوندي، أما اللغة الرمسية فهي الفرنسية     
اء ويـبني اإلحـص   . كاإلنكليزية والسواحيلية، لكنها ال تتمتع بأساس قوي كما هو احلال بالنسبة للغة الفرنسية            

 ٥٢ مليون نسمة تقريباً، منهم نسبة ٧,٣ أن عدد سكان بوروندي يبلغ ٢٠٠٤اإلداري األخري الذي ُنظم يف عام 
 نسمة  ٢٣٩أما الكثافة السكانية فهي     .  يف املائة  ٦٠وتبلغ نسبة الشباب واألطفال أكثر من       . يف املائة من النساء   

  :لكل كيلومتر مربع، باإلضافة إىل ما يلي

   يف املائة؛٣سكاين النمو الدل معيبلغ   )أ(

  . أطفال لكل امرأة٦,٣صوبة اخلمعدل يبلغ   )ب(

 سنة خالل السنوات األخرية بسبب احلـرب واألمـراض          ٤٠وأصبح العمر املتوقع عند الوالدة أقل من          - ٢
 باستخدام  الزراعة(وال يزال سكان بوروندي يعيشون أساساً على الزراعة وتربية املواشي بأساليب قدمية             . والفقر

  . وُيصّنف البلد كواحد من أفقر مخسة بلدان يف العامل). معازق يدوية، وتربية املواشي بغرض التفاخر

 اليت كانت تدعي    "ساللة غينوا "ومن الناحية السياسية، خضعت بوروندي قبل الفترة االستعمارية مللكية            - ٣
، مث أصبحت حتت وصاية ىل قبل احلرب العاملية األوووقعت بوروندي حتت االستعمار األملاين. "حق إهلي"أن لديها 

وشهدت بوروندي . ١٩٦٢يوليه /بلجيكا بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية إىل أن نالت استقالهلا يف األول من متوز
  : ُبعيد استقالهلا فترة طويلة من األزمات الداخلية املتواترة اليت كان من بينها ما يلي

  ؛١٩٦١أكتوبر / تشرين األول١٣لوي رواغاسوري، بطل االستقالل الوطين، يف اغتيال األمري   )أ(

االقتتال بني أبناء البلد ونشوب حروب أهلية أخذت طابع اإلبادة اجلماعية، وتواتر حدوث ذلك   )ب(
  ، وما إىل ذلك؛١٩٩٣ و١٩٩١ و١٩٨٨ و١٩٧٢ و١٩٦٩ و١٩٦٥خالل األعوام 

، ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢١لرئيس نداداي ميلشيور يف بلغت األزمات ذروهتا عند اغتيال ا  )ج(
ودخلت بوروندي منذ ذلك الوقت يف حرب       . وهو رائد الدميقراطية يف بوروندي وأول رئيس انُتِخب دميقراطياً        

أهلية طويلة استمرت ألكثر من عشر سنوات واخنفضت حدهتا مع التوقيع، كمرحلة أوىل، على اتفاقية أروشـا                 
 ٣٦، وأعقب ذلك اإلعالن عن فترة انتقالية مـدهتا          ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٠احلة يف بوروندي يف     للسالم واملص 

   ؛ شهرا١٨ًشهراً قُّسمت إىل فترتني مدة كل منهما 

خالل الفترة االنتقالية الثانية، شهدت املرحلة الثانية التوقيع على اتفاقات سياسـية واتفاقـات                )د(
 واألحزاب واحلركات السياسية املسلحة السابقة، ومتثل االتفاق األكثر         لوقف إطالق النار بني حكومة بوروندي     
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، على االتفاق السياسي واالتفاق التقين املتعلق بالقوات بني ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦حسماً يف التوقيع، يف 
احلركة، اليت حتولت  قوة محاية الدميقراطية، فأصبحت هذه - حكومة بوروندي واجمللس الوطين حلماية الدميقراطية 

الـسلطة التنفيذيـة، والربملـان، والـسلك        (إىل حزب سياسي منذ ذلك الوقت، مشاركة يف مؤسسات الدولة           
وتوجت هذه العملية باعتماد دستور عن طريق إجراء اسـتفتاء يف         ). الدبلوماسي، واإلدارة اإلقليمية وشبه العامة    

 ٢٠٠٥يونيه /عة الواردة يف اتفاق أروشا؛ وُنظمت يف حزيران، استلهم مبادئ التوازن الرفي٢٠٠٥مارس / آذار١٨
ومت . انتخابات اتسمت باحلرية والشفافية والدميقراطية ُشكّلت مبوجبها املؤسسات الراهنة اليت تدير شؤون البلـد  

توقيع اتفاق مع احلكومة لوقف إطالق النار حىت من جانب آخر احلركات السياسية املسلحة، أي حزب حتريـر                  
. وقد بدأ بالفعل جتميع املقاتلني التابعني للحزب يف بعض حمافظات البلـد       .  جبهة التحرير الوطنية   - ب اهلوتو   شع

  . وستشارك هذه احلركة قريباً يف مؤسسات الدولة

  املنهجية واملشاورة -  باء

مبوجب االتفاقيات ) األولية والدورية(بانتظار تشكيل جلنة وزارية مشتركة دائمة إلعداد التقارير الوطنية   - ٤
من ديوان النائب األول    ( عضواً   ١٧اليت وقّعت عليها بوروندي، ُشكلت جلنة وزارية مشتركة مصّغرة تتألف من            

لرئيس اجلمهورية، والوزارات املعنية حبقوق اإلنسان، والعالقات اخلارجية، والعدل، والداخلية، والعمل، والضمان 
ة إعداد تقرير بوروندي على أساس التوجيهات العامة املتعلقة بتجهيـز           وتولت هذه اللجنة املصغر   ). االجتماعي

املعلومات اليت ُتقدم يف إطار االستعراض الدوري الشامل، وال سيما الفقرات ألف وباء وجيم ودال وهـاء وواو              
تمـع  وجيم، وذلك بالتعاون مع الشركاء يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين والدويل كمنظمات اجمل              

املدين، واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، وبعض وكاالت منظومة األمم املتحدة، ومكتب مفوضية شؤون 
ومن ناحية . الالجئني يف بوروندي، والوحدة املعنية حبقوق اإلنسان يف مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي 

سبق وأن أُعدت مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان كاتفاقيـة  أخرى، استرشدت هذه اهليئة بالتقارير األخرى اليت    
واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة ، على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةحقوق الطفل، واتفاقية القضاء 

بوروندي، وال سـيما    أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وخمتلف التقارير اليت تناولت مسألة حقوق اإلنسان يف                
تقارير املقررين اخلاصني واخلبري املستقل املعين ببوروندي، عالوة على املعلومات األخرى املتاحة ملكتب املفوضية السامية               

وجرى التشاور مع اإلدارات املعنيـة بغيـة        . حلقوق اإلنسان يف بوروندي، وملكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي         
وكان هذا التقرير، قبل اعتماده وإحالته إىل جملس حقوق اإلنسان، موضع           . قة وُمحّدثة يف هذا الصدد    جتميع بيانات موثو  

  . تشاور مستفيض من جانب مجيع الشركاء املذكورين أعاله

  اإلطار املعياري واملؤسسي املتعلق حبقوق اإلنسان -  جيم

  النظام احلكومي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان - ١

باحترام حقوق اإلنسان، يوصف هذا البلد بشكل عام بأنه ظل منذ فجـر االسـتقالل وإىل                فيما يتعلق     - ٥
الوقت الراهن دولة تتعرض فيها هذه احلقوق النتهاكات مستمرة ومجاعية، وهو ما تشهد عليه األزمات املتكررة                

رن العشرين، مل تكن هناك     وحىت مطلع تسعينات الق   . املذكورة آنفاً اليت أملت بالبلد وأوقعت الكثري من الضحايا        
ومل يتسن االهتمام هبذه احلقوق إال مـع        . مؤسسات تابعة للدولة تتوىل بوضوح املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان        
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، )لقاءات مدينة البـول   (التحول الدميقراطي الذي شهدته املؤسسات يف أفريقيا خالل تسعينات القرن العشرين            
، مت للمرة األوىل يف بورونـدي       ١٩٩٢أبريل  /ويف نيسان . اجلهات املاحنة وخباصة يف ضوء الشروط اليت فرضتها       

إنشاء مركز حلقوق اإلنسان تابع لوزارة العدل حتّول الحقاً إىل مركز تعزيز حقوق اإلنسان ومنع اإلبادة اجلماعية 
  . تتوىل اإلشراف عليه الوزارة املعنية حبقوق اإلنسان

 وزارة للرعايـة  ١٩٩٣يوليـه  /، أُنشئت يف متوز١٩٩٣يونيه /رانوعقب االنتخابات اليت جرت يف حزي   - ٦
 ١٩٩٣فأصبحت هناك، منذ عام . االجتماعية وحقوق اإلنسان والنهوض باملرأة ومت تعيني امرأة لتويل هذه الوزارة

  .وحىت الوقت الراهن، وزارة معنية حبقوق اإلنسان

  :من بينها ما يليوتقع على عاتق الوزارة املعنية حبقوق اإلنسان مهام   - ٧

  وضع السياسات احلكومية املتعلقة حبقوق اإلنسان واملسامهة يف تنفيذها؛  )أ(

  النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها بالتعاون مع الوزارات األخرى ومع اجلهات العامة واخلاصة املعنية؛  )ب(

  تنسيق األنشطة ذات الصلة حبقوق اإلنسان؛  )ج(

ين على وضع وتعزيز برنامج للتثقيف يف جماالت الـسالم وحقـوق            التعاون مع الشركاء اآلخر     )د(
  اإلنسان والتسامح والقيم الدميقراطية؛ 

التعاون مع الشركاء اآلخرين على وضع وتنفيذ برنامج من أجل منع اإلبادة اجلماعية والقضاء                )ه(
  .على أيديولوجية اإلبادة

 ٢٠٠٠مايو  / أيار ١١ الصادر يف    VP1/002/2000/120 مبوجب القرار رقم     ٢٠٠٠وقد أُنشئت يف عام       - ٨
مع أن ذلك يتعارض مع  جلنة حكومية حلقوق اإلنسان وهي بصدد التحول إىل جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان،

وبدأت يف الوقت الراهن عملية إنشاء هذه اللجنة اليت خضع مشروع القانون املتعلق بتـشكيلها               . مبادئ باريس 
  . ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ و١٢جملس الوزراء اليت ُعقدت يومي للتحليل يف اجتماعات 

وقُدمت بعض املالحظات؛ وسُيعاد حتليل مشروع القانون يف اجتماعات جملس الـوزراء مث ُيحـال إىل                  - ٩
وعقب اعتماد مشروع القانون، سيقوم رئيس اجلمهورية بإصدار القانون مث يبدأ فعلياً تشكيل             . الربملان العتماده 

  . الوطنية حلقوق اإلنساناللجنة

  اإلطار املؤسسي والتشريعي - ٢

االنضمام إىل عدد من الصكوك القانونية اإلقليمية والدوليـة يف جمـال            /قامت بوروندي بالتصديق على     - ١٠
 يف ٢٠٠٥مارس / آذار١٨ويشكل عدد من هذه الصكوك جزءاً من دستور بوروندي الصادر يف . حقوق اإلنسان

أن احلقوق والواجبات الواردة واملكفولة، ضمن أمور أخـرى، يف اإلعـالن           " اليت تنص على      منه ١٩إطار املادة   
العاملي حلقوق اإلنسان، والعهود الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان والشعوب، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال               
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وال ختضع هذه   . ية بوروندي  ال يتجزأ من دستور مجهور     التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، تشكل جزءاً       
احلقوق األساسية ألي تقييد وال ُينتقص منها، إال يف ظروف حمددة تربرها املصلحة العامة املتعلقة حبماية حق من                  

  ".احلقوق األساسية

احلالة فيما يتعلق بالصكوك القانونية الدولية اليت صدقت عليها          - ٣
  بوروندي والتقارير اليت قدمتها

  :وروندي على عدد من االتفاقيات نذكر منها على سبيل املثال ما يليلقد صّدقت ب  - ١١

 على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        ١٩٩٠مارس  / آذار ١٤التصديق يف     )أ(  
. ١٩٧٦يناير  /كانون الثاين  ٣ ودخل حّيز النفاذ يف      ١٩٦٦ديسمرب  /األول كانون   ١٦والثقافية، الذي اعتمد يف     

  بوروندي تقريرها األويل مبوجب هذا العهد وتعكف على إعداد تقريرها الدوري؛وقدمت 

 على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي         ١٩٩٠مارس  / آذار ١٤التصديق يف     )ب(  
وتعكف على إعـداد  . ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ودخل حّيز النفاذ يف ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول ١٦اعُتمد يف   

  ها الدوري؛ تقرير

 ٢٦ على امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب الذي اعُتمد يف   ١٩٨٩يوليه  / متوز ٢٨التصديق يف     )ج(  
  وهي تعكف على إعداد تقريرها األول؛. ومل ُتقدم بعد أي تقرير مبوجب هذا امليثاق. ١٩٨١يونيه /حزيران

رمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا، الـيت        اتفاقية منع ج   إىل   ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٢االنضمام يف     )د(  
ومل تقدم بعـد أي تقريـر       . ١٩٩٦يوليه  / متوز ١٢ ودخلت حّيز النفاذ يف      ١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ٩اعُتمدت يف   

  مبوجب هذه االتفاقية؛ 

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب         على ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١ التصديق يف     )ه(  
 ودخلت حّيز   ١٩٨٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠، اليت اعُتمدت يف     ملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       املعا

وتعكـف اآلن علـى    . وقد قّدمت تقريرها األويل ودافعت عنه أمام اللجنة       . ١٩٨٧يونيه  / حزيران ٢٦النفاذ يف   
  عداد تقريرها الدوري؛وتقوم بإ. متابعة االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن اللجنة

االحتـاد   (منظمة الوحدة األفريقيـة    على اتفاقية    ١٩٧٥أكتوبر  / تشرين األول  ٣١التصديق يف     )و(  
 ١٩٦٩سـبتمرب   / أيلول ١٠ يقيا، اليت اعُتمدت يف    اليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني يف أفر        )األفريقي

  تقدم أي تقرير مبوجب هذه االتفاقية؛ ومل . ١٩٧٤يونيه / حزيران٢٠ودخلت حّيز النفاذ يف 

ريـة  احل املتعلقة ب  ٨٧منظمة العمل الدولية رقم     اتفاقية   على   ١٩٩٣مايو  / أيار ١١التصديق يف     )ز(  
. ١٩٥٠يوليه  / متوز ٤ ودخلت حّيز النفاذ يف      ١٩٤٨يوليه  / متوز ٩، اليت اعُتمدت يف     النقابية ومحاية حق التنظيم   

  هذه االتفاقية؛ ومل تقدم بعد أي تقرير مبوجب 
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 على اتفاقية احلقوق الـسياسية للمـرأة، الـيت          ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١التصديق يف     )ح(  
ومل تقدم بعـد أي     . ١٩٥٤يوليه  / متوز ٧ ودخلت حّيز النفاذ يف      ١٩٥٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠اعُتمدت يف   

  تقرير مبوجب هذه االتفاقية؛ 

 تشرين ٢٠يل مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، اليت اعُتمدت يف  تقريرها األو١٩٩٧قدمت يف عام   )ط(  
وقد ناقشت تقريرها أمام جلنـة حقـوق        . ١٩٩٠سبتمرب  / أيلول ٢ ودخلت حّيز النفاذ يف      ١٩٨٩نوفمرب  /الثاين
وترد املعلومات املتعلقة مبتابعة بوروندي الستنتاجات وتوصيات ومالحظات اللجنة يف تقريرها الـدوري     . الطفل

   وأحالته إىل اللجنة؛ ٢٠٠٥ذي أعدته يف عام األول ال

 على الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيـف         ١٩٩٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦التصديق يف     )ي(  
يونيـه  / حزيران ٨ املتعلق حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة الدولية، الذي اعُتمد يف           ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املعقودة يف   

  ومل تقدم بعد أي تقرير مبوجب هذا الربوتوكول؛. ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٧ النفاذ يف  ودخل حّيز١٩٧٧

 على الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باتفاقيـات        ١٩٩٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦التصديق يف     )ك(  
 الذي اعُتمد يف   املتعلق حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة غري الدولية،       ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢جنيف املعقودة يف    

ومل تقدم بعد أي تقرير مبوجب      . ١٩٧٨ديسمرب  / كانون األول  ٧ ودخل حّيز النفاذ يف      ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨
  هذا الربوتوكول؛

 على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز          ١٩٧٧سبتمرب  / أيلول ١٢التصديق يف     )ل(  
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٤ حّيز النفاذ يف      ودخلت ١٩٧٧ديسمرب  /كانون األول  ٢١العنصري، اليت اعُتمدت يف     

  ومل تقدم بعد أي تقرير مبوجب هذه االتفاقية؛. ١٩٦٩

 على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت ١٩٩١أبريل / نيسان٤التصديق يف   )م(  
قدمت بوروندي  . ١٩٨١سبتمرب  /أيلول ٣ ودخلت حيز النفاذ يف      ١٩٧٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨اعُتمدت يف   

وترد املعلومات املتعلقـة مبتابعـة بورونـدي    .  وناقشته أمام اللجنة٢٠٠١يناير  /تقريرها األويل يف كانون الثاين    
 ٢٠٠٥نوفمرب  /الستنتاجات ومالحظات وتوصيات اللجنة يف تقريرها الدوري األول الذي قُّدم يف تشرين الثاين            

  ؛  ٢٠٠٨أبريل /ونوقش يف نيسان

 بشأن مـساواة    ١٠٠ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ١٩٩٣مايو  / أيار ١١التصديق يف     )ن(  
 ودخلت حّيز ١٩٥١يونيه / حزيران٢٦العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية، اليت اعُتمدت يف 

  ؛ االتفاقيةهذهوجب ومل تقدم أي تقرير مب. ١٩٩٣مايو / أيار٢٣يف النفاذ 

 بشأن التمييز يف    ١١١ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ١٩٩٣مايو  / أيار ١١التصديق يف     )س(  
االستخدام واملهنة اليت اعتمدها يف جنيف املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته الثانية واألربعني املعقودة يف                 

ومل تقدم بعد أي تقرير مبوجـب       . ١٩٦٠يونيه  /ن حزيرا ١٥، ودخلت حّيز النفاذ يف      ١٩٥٨يونيه  / حزيران ٢٥
  هذه االتفاقية؛
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 بـشأن تطبيـق     ٩٨ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٢التصديق يف     )ع(  
ـ     ١٩٤٩يوليه  / متوز ١١مبادئ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، اليت اعُتمدت يف           ١٨ذ يف   ا ودخلت حّيـز النف

  مل تقدم أي تقرير مبوجب هذه االتفاقية؛و. ١٩٥١يوليه /متوز

 بـشأن تـوفري   ١٣٥ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٩٩٦يوليه / متوز٢٢التصديق يف     )ف(  
ـ    ١٩٧١يوليه  / متوز ٢٣احلماية والتسهيالت ملمثلي العمال يف املؤسسات، اليت اعُتمدت يف             ذ ا ودخلت حّيز النف

  م بعد أي تقرير مبوجب هذه االتفاقية؛ومل تقد. ١٩٧٦يونيه / حزيران٣٠يف 

 بشأن املشاورات ١٤٤على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ١٩٩٦يوليه / متوز٢٢التصديق يف   )ص(  
  ومل تقدم بعد أي تقرير مبوجب هذه االتفاقية؛. الثالثية لتعزيز تطبيق معايري العمل الدولية

 بشأن احلد األدىن ١٣٨ية منظمة العمل الدولية رقم على اتفاق١٩٩٦يوليه / متوز٢٢التصديق يف   )ق(  
لسن االستخدام اليت اعتمدها يف جنيف املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته الثامنة واخلمسني املعقودة يف                 

ومل تقدم بعد أي تقرير مبوجـب       . ١٩٧٦يونيه  / حزيران ١٩، ودخلت حّيز النفاذ يف      ١٩٧٣يونيه  / حزيران ٢٦
  تفاقية؛ هذه اال

 على الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقـوق اإلنـسان          ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٧التصديق يف     )ر(  
  بشأن إنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛ ١٩٩٨يونيه / حزيران١٠والشعوب الذي أُبرِم يف أوغادوغو يف 

ي حلقوق الطفل ورفاهه الذي اعُتمد       على امليثاق األفريق   ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١١التصديق يف     )ش(  
  ومل تقدم بعد أي تقرير مبوجب هذا امليثاق؛ . ١٩٩٠يوليه /يف أديس أبابا يف متوز

اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد  إىل ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٦االنضمام يف   )ت(  
ومل تقدم بعد أي تقرير . ١٩٦٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦يف ، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة  اإلنسانية

  مبوجب هذه االتفاقية؛

 بشأن  ١٨٢ االتفاقية رقم    ٢٠٠١أبريل  /اعتمدت اجلمعية الوطنية االنتقالية لبوروندي يف نيسان        )ث(  
لعام ملنظمـة  حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، اليت اعتمدها يف جنيف املؤمتر ا     

 ١٩، ودخلت حّيـز النفـاذ يف        ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١٧العمل الدولية يف دورته السابعة والثمانني املعقودة يف         
  ومل تقدم بعد أي تقرير مبوجب هذه االتفاقية؛  . ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين

الربوتوكـول   على   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٨ املؤرخ   ١/١٥التصديق مبوجب القانون رقم       )خ(  
، الذي  االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية             

 وقد دخل الربوتوكول    ،٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٥ الصادر يف    ٥٤/٢٦٣اعتمدته اجلمعية العامة يف نيويورك بقرارها       
  ومل تقدم بعد أي تقرير مبوجب هذا الربوتوكول؛ . ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٨حّيز النفاذ يف 
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الربوتوكول االختياري   على   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٨ املؤرخ   ١١٥التصديق مبوجب القانون رقم       )ذ(  
 ٥٤/٢٦٣، الذي اعتمدته اجلمعية العامـة بقرارهـا         شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    إالتفاقية حقوق الطفل املتعلق ب    

  . ٢٠٠٢فرباير / شباط١٢، وقد دخل الربوتوكول حّيز النفاذ يف ٢٠٠٠مايو / أيار٢٠ الصادر يف

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -  ثانياً
كما يـنص القـانون     . بوروندي هي طرف يف العديد من املعاهدات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان            - ١٢

 على الضمانات   ٢ من الفصل    ١٨ إىل   ١٣واد من    يف امل  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨البوروندي األساسي الصادر يف     
واختيار حقوق اإلنسان اليت تقرر تناوهلا يف هذا التقرير يضع يف االعتبار . والقيم األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان

  . حجم ما تعرضت له هذه احلقوق من انتهاكات مثرية للقلق خالل احلرب اليت استمرت ألكثر من عشر سنوات

   يف احلياةاحلق -  ألف

وهو حق تقوم مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة . احلق يف احلياة هو حق أساسي وغري قابل للتصرف  - ١٣
  . حبمايته مبوجب صكوك قانونية دولية ووطنية

 األمـان   يفلكل فرد حق يف احلياة واحلرية و      " على أن    ٣وينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة          - ١٤
احلق يف احلياة حق " منه على أن ٦وينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف املادة      . "هعلى شخص 

  ."وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.  هذا احلقيوعلى القانون أن حيم. مالزم لكل إنسان

وتنص . ٢٦ و ٢٥ و ٢١ و ١٤أما الدستور، وهو املصدر الوطين األصلي، فيكفل احلق يف احلياة يف املواد               - ١٥
ويعاقب قانون العقوبات على أي مساس  . احترام ومحاية الكرامة البشرية   " منه على    ٢١األحكام الواردة يف املادة     

اجلـرائم املرتكبـة ضـد      " من هذا القانون حتت عنـوان        ١٧٠ إىل   ١٤١وترد يف املواد من     . "بالكرامة البشرية 
وُيكفل احلق يف احلياة منذ املرحلـة اجلنينيـة     . ساس بالكرامة البشرية   العقوبات اليت تطبق يف حالة امل      "األشخاص

ويـنص يف   . ٣٥٦ إىل   ٣٥٣وليس مع والدة الطفل، نظراً إىل أن قانون العقوبات ُيجّرم اإلجهاض يف مواده من               
  .  يف حرمان شخص من احلياة على عقوبة اإلعدام ضد من يتسبب عمدا١٤٥ً إىل ١٤٢مواده من 

ب األهلية اليت شهدها البلد ألكثر من عقد من الزمان وما نتج عنها من تبعات تسببت يف وقوع                  إن احلر   - ١٦
وال يزال انتشار األسلحة النارية بني      . انتهاكات مجاعية حلقوق اإلنسان بوجه عام وللحق يف احلياة بوجه خاص          

  .  املواطنني املدنيني يشكل أحد األسباب النتهاك احلق يف احلياة

وكان التفسري أن هذا الوضع ناتج عن       . شري إىل وقوع بعض حاالت تطبيق العدالة الشعبية على يد الغوغاء          وأُ  - ١٧
ومع . منازعات على األراضي من جهة، وعن تأخر احملاكم يف الفصل يف القضايا يف غضون فترة معقولة من جهة أخرى

فهي تقوم مبالحقة اجلناة . اليت تنال من احلق يف احلياة يف معاقبة مرتكيب هذه االنتهاكات ذلك، ال تدخر احلكومة جهداً
وتعكف احلكومة، يف إطـار سياسـاهتا       . واعتقاهلم وتقدميهم إىل احملاكم وإدانتهم واحتجازهم يف العديد من السجون         

. لية حلقوق اإلنسان  اهلادفة إىل تنفيذ التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان، على مواءمة قوانينها الداخلية مع االتفاقيات الدو             
  .ولذلك، اقُترِح إلغاء عقوبة اإلعدام يف مشروع القانون املتعلق بإعادة النظر يف القانون اجلنائي
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  منع ممارسة التعذيب -  باء

بوروندي طرف يف الصكوك الدولية لألمم املتحدة املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان اليت تنص على منـع                  - ١٨
وينص اإلعالن العـاملي حلقـوق    . قوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       التعذيب وغريه من ضروب الع    

ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو " منه على أنه ٥اإلنسان يف املادة 
أو  عذيب وغريه من ضـروب املعاملـة      اتفاقية مناهضة الت   من   ٢ من املادة    ٢كما تنص الفقرة    . "احلاطة بالكرامة 

 كانت، سواء أكانت    وز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً     ال جي " على أنه    العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
 باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت الطـوارئ              هذه الظروف حالة حرب أو هتديداً     

 من القـانون    ٢٥وعلى الصعيد الداخلي، يرد حظر ممارسة التعذيب يف املادة          . "عذيبالعامة األخرى كمربر للت   
ال جيوز إخضاع أي شخص للتعـذيب أو   ..." الذي ينص على أنه     ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨األساسي الصادر يف    

  ".ألي ضرب من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وخلُـص  . ٢٠٠٦نوفمرب  /قريرها األويل إىل جلنة مناهضة التعذيب يف تشرين الثاين        وقدمت بوروندي ت    - ١٩
احلوار الذي جرى بني اللجنة وأعضاء وفد بوروندي إىل استنتاجات وتوصيات أُحيلت إىل احلكومة، وال سـيما        

تسق مع املادة األوىل من  للتعذيب يتلك املتعلقة بتسريع تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك تضمني قانون العقوبات تعريفاً
وينطبق الشيء نفسه على املواد األخرى وعلى األحكام اليت ُتجّرم أفعال التعـذيب وتفـرض عليهـا                 . االتفاقية

وتعكف بوروندي على إعادة النظر يف قانون العقوبات لديها بغية . عقوبات تتناسب وفداحة األفعال اليت ارُتِكبت
  .تفاقية لتمكني كل من وقع ضحية للتعذيب من االحتجاج باالتفاقية أمام احملاكممواءمة قوانينها الداخلية مع اال

  .وتبني األرقام الواردة يف اجلدول أدناه تراجع حاالت التعذيب  - ٢٠

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦حاالت التعذيب اليت ُسجلت يف الفترة  - ١اجلدول 

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  منظمات اجملتمع املدين
  ٤٩  ١٥٢  ءمجعية محاية حقوق اإلنسان للسجنا

  ١٠٧  ٢٨٧  اجلمعية املسيحية للقضاء على التعذيب
  ٥٣٧  ٥٧٣  ‘Iteka - إيتكا ‘مجاعة 

ومن الوسائل اليت اُتبِعت للقضاء علـى أفعـال    . والغاية املنشودة هي القضاء التام على ممارسة التعذيب         - ٢١
 اإلصالح جبملة أمور منـها      ويسمح هذا . التعذيب مشروع إصالح قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية       

  . جترمي أفعال التعذيب، ومينح الضحية احلق يف احلصول على مساعدة إلزامية من الدولة
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  احلق يف املساواة بني اجلنسني -  جيم

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  من ١٤ إىل ٧يرد احلق يف املساواة بني اجلنسني يف املواد من   - ٢٢
 من الدستور  إىل أن االتفاقية تشكل، على الصعيد الوطين، جزءاًبق أحكام هذه املواد يف بوروندي نظراًوُتط. املرأة

وفيما يتعلق باملساواة بني . وتوجد ضمن مؤسسات البلد وزارة من بني مهامها املسألة اجلنسانية.  منه١٩يف املادة 
واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، ومـن       اجلنسني، جتد هذه الوزارة الدعم من منظمات حقوق اإلنسان          

بعض املنظمات واهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة كربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحـدة               
فوضية األمـم  وم ،مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندياإلمنائي للمرأة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، و  

  . دة حلقوق اإلنسان يف بوروندياملتح

  :ومن ناحية أخرى، اختذت بوروندي التدابري الرئيسية التالية بغية حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة  - ٢٣

وضع واعتماد سياسية جنسانية وطنية هدفها األساسي هو التقليل مما تواجهه املرأة مـن عـدم         )أ(
  مساواة ومتييز؛ 

  ذه السياسة؛وضع خطة عمل لتنفيذ ه  )ب(

  يف الوقت الراهن، أُدخل الُبعد اجلنساين يف السياسات القطاعية ملختلف الوزارات يف البلد؛  )ج(

من املزمع إنشاء جملس وطين للشؤون اجلنسانية يضم مجيع املعنيني بتعزيز املساواة اجلنسانية من أجـل                  )د(
  .  إنشاء جلنة جنسانية تقنية وأمانة دائمة هلذا اجمللسومن املزمع أيضاً. حتسني اإلجراءات اليت تتخذ يف هذا الصدد

واألهداف احملددة للسياسة اجلنسانية الوطنية الغرض منها تصحيح أوجه التباين القائمة يف عدة جمـاالت             - ٢٤
 الثقافة، واألمن والتعبئة من أجل السالم، وحماربة الفقر، وتوفري فرص العمل، والزراعة،           : حمددة ذات أولوية وهي   

، والتعلـيم والتـدريب،     )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فريوس نقص املناعة البشرية   والصحة، وحماربة   
  . وحماربة العنف ضد املرأة، واختاذ القرارات، واملعلومات واالتصاالت

 وعلى الرغم من اجلهود اليت اختذت على مستوى احلكومة عن طريق املؤسسات واالتفاقيـات الـيت مت                  - ٢٥
التصديق عليها، وحىت على مستوى السياسة اجلنسانية الوطنية، فإن هنج التنمية واجلنسانية مل ُيدمج بعد بـصورة    

 يف املائة على األقل للنساء، ٣٠ من الدستور تكفل ختصيص حصة ١٢٩ومع أن املادة . تامة يف اجملتمع البوروندي
على خمتلف املستويات، وال سـيما يف احلـصول علـى    فإن متثيل املرأة ال يزال يكشف عن أوجه تباين ملحوظ           

  .الوظائف القيادية، حسبما يتضح يف اجلدول أدناه

  متثيل املرأة يف الوظائف القيادية - ٢اجلدول 

 النسبة املئوية للنساء  اجملموع  عدد الرجال  عدد النساء  الوظائف
  ٢٦,٩  ٢٦  ١٩  ٧  الوزراء
  ٢٧,٩  ١١٨  ٨٥  ٣٣  النواب

  ٣٦,١  ٤٧  ٣٠  ١٧  أعضاء جملس الشيوخ
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وتتمثل هذه التحديات يف حتسني معـدل       . وهناك بعض التحديات اليت تواجه السياسة اجلنسانية الوطنية         - ٢٦
 عن القضاء على القيود الثقافيـة الـيت         متثيل النساء وتوسيع ذلك ليشمل مجيع مستويات اختاذ القرارات، فضالً         

.  تشكل عقبة أمام املرأة     وتقدمي اهلبات  جانظم الزو اث، وال تزال    كما ال يوجد قانون يتعلق باملري     . تواجهها املرأة 
قانون منح اجلنسية؛ وقانون العمـل      : وجيب تصحيح أوجه التباين وعدم التوازن اجلنسانيني يف عدة جماالت منها          

وجـه  الذي جيب تنقيحه لكي يتوافق مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فيما يتعلق علـى                   
وقانون الضرائب الذي يعترب أن املرأة املتزوجة ليست لديها أعبـاء           . إجازة الوالدة املدفوعة األجر   : باخلصوص  

 من مدونـة األحـوال      ١٢٦وينبغي على وجه اخلصوص تنقيح املادة       . وقانون العقوبات فيما يتعلق بالزنا    . مالية
تصرف يف ممتلكات ال الزوجة يف أي إجراء يتعلق بالشخصية واألسرة حبيث تنص على ضرورة احلصول على موافقة

ويستند .  بغية توحيد السن القانونية للزواج بالنسبة للفتيات والصبيان        ٨٨؛ وكذلك تنقيح املادة     األسرة املعيشية 
  .  إىل أعراف تنطوي على متييز ضد املرأة وتقدمي اهلباتجانظم الزوقانون املرياث و

  حقوق الطفل -  دال

 يف منظمة األمم املتحدة ويف االحتاد األفريقي قد التحقت باملسرية العامليـة             ندي بوصفها عضواً  إن بورو   - ٢٧
وتؤيد من ناحية أخرى االستنتاجات والتوصيات . الداعمة حلقوق اإلنسان بوجه عام، وحلقوق الطفل بوجه خاص

ل، وخباصة تقرير املؤمتر الذي صدر      الصادرة عن مؤمتر القمة االستثنائي األخري الذي خصصته األمم املتحدة للطف          
  . عامل صاحل للطفل: بعنوان

تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري   " من اتفاقية حقوق الطفل على أن ١٩وعلى الصعيد الدويل، تنص املادة        -٢٨
 اإلساءة البدنيـة أو     التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو             

  . " اجلنسيالعنفالعقلية واإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك 

حق كل طفل يف احلصول على تدابري حمددة  " منه على    ٤٤ يف املادة    ٢٠٠٥وينص دستور بوروندي الصادر عام        -٢٩
  ."تلقي الرعاية الالزمة لرفاهه وصحته وأمنه البدين، وحلمايته من إساءة املعاملة أو االبتزاز أو االستغالللضمان أو حتسني 

   حلمايـة األطفـال،    خاصاً تويل اهتماما١٩٩٣ًومدونة األحوال الشخصية واألسرة اليت ُعّدلت يف عام           - ٣٠
كما يتضمن فقرات هتـدف إىل      . امات الوالدين وال سيما فيما يتعلق باالعتراف هبم وبنسبهم دون أن يغفل التز          

  . محاية الطفل

والظواهر الثالث اليت تتسبب يف العدد األكرب مـن         . ومع ذلك، ال يزال وضع األطفال يسري حنو األسوأ          - ٣١
  طفل تقريباً  ٦٥٠ ٠٠٠بوقُّدر عدد هؤالء األطفال     . األطفال األيتام واحملرومني هي مرض اإليدز واحلرب والفقر       

.  يف املائة من سكان بوروندي١١، أي حوايل ٢٠٠٥ يف عام  طفال٨٣٥ً ٩٩٦، وبلغ حوايل ٢٠٠٤اية عام يف هن
 من األيتام الذين يعولون ٣٠ ٣٤٦ مصابني أو متأثرين مبرض اإليدز، ومنهم  ٢٥٠ ٠٠٠ومن بني هؤالء األطفال     

 ٥ ٠٠٠ طفل، وهناك ٦٥ ٤٠٠ل العاملني  للبيانات الصادرة عن منظمة اليونيسيف، يبلغ عدد األطفاووفقاً. أسراً
  .من أطفال الشوارع
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، مبساعدة العديد من اجلهات املعنية احمللية، الكثري من التقدم ٢٠٠٦- ٢٠٠٥وحققت بوروندي يف الفترة   - ٣٢
  .يف سبيل إجياد بيئة مؤاتية لتعزيز ومحاية هذه احلقوق

ارتفع معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية يف بداية وقد . جمانية التعليم العام: يف جمال التعليم العام  )أ(
  ؛بفضل هذا اإلجراء ٢٠٠٦- ٢٠٠٥العام الدراسي 

توفري الرعاية الطبية اجملانية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن مخـس سـنوات             : يف جمال الصحة    )ب(
  .تقدم املساعدة الطبيةوجتري الكثري من الوالدات يف الوقت الراهن يف مرافق . والرعاية اجملانية لألمومة

وهناك بعض االتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية الطفل اليت تدعو الدول إىل إنشاء نظام قـضاء خـاص                   - ٣٣
وبوروندي ليس لديها حىت اآلن قوانني حمددة تتعلق بقضاء األحداث مع أهنا قد صّدقت علـى     . بالسجناء القُّصر 

  .العديد من هذه االتفاقيات

  جلنسيالعنف ا -  هاء

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أن الدول عليها التزام حبماية ١٢ و٥تبّين املادتان     - ٣٤
  . مواطنيها من اإليذاء واالغتصاب والعنف اجلنسي ومن أي شكل آخر من أشكال العنف

ق األساسية للفرد واملواطن، على  املتعلقتني باحلقو٢٧ و٢٥ يف املادتني    وينص دستور بوروندي، وحتديداً     - ٣٥
  ."لكل امرأة احلق يف محاية سالمتها البدنية والنفسانية، واحلق يف حياة تليق بالكرامة البشرية"أن 

وتفاقمت يف السنوات األخرية ظاهرة العنف اجلنسي ضد النساء بوجه عام وضد األطفال بوجه خاص،                 - ٣٦
وعلى الرغم من قلة الدراسات الرمسية يف هذا        . واجهها بوروندي وذلك يشكل واحدة من املشاكل احلرجة اليت ت       
 بواسطة العديد من اجلهات املعنية متكن من معرفة حجـم هـذه             الصدد، فإن جممل البيانات اليت ُجمعت ميدانياً      

  . املشكلة، حسبما هو مبني يف اجلدول أدناه

  ) أ(٢٠٠٧توزيع ضحايا العنف حبسب احملافظات يف عام  - ٣اجلدول 

  توزيع الضحايا حبسب احملافظات
عدد ضحايا االغتصاب والعنف 

  الزوجي اليت مت حتديدها
  عدد ضحايا أشكال 

  العنف األخرى
  ٢١٥  ٩٩  بوبانزا

  ١٠٥  ٦٠  بلدية بوجومبورا
  ١٩٠  ٨٤  ضواحي بوجومبورا

  ١٥٥  ٧٣  بوروري
  ٣٠  ٤٨  كانكوزو
  ١٩٠  ٦٤  سيبيتوكي

  ١٠٠  ٤٤  جيتيغا
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  توزيع الضحايا حبسب احملافظات
عدد ضحايا االغتصاب والعنف 

  الزوجي اليت مت حتديدها
  عدد ضحايا أشكال 

  العنف األخرى
  ٥٠  ٣٦  كاروسي
  ١٠٠  ٤٠  اكايانز
  ٦٥  ٥٢  كريندو
  ٥٠  ٤٩  ماكمبا
  ٨٥  ٣٢  مورامفيا
  ١٢٥  ٣٦  موينغا
  ٥٠  ٤١  موارو
  ٢٩٥  ٨٧  نغوزي
  ٧٠  ٥٤  روتانا
  ٩٥  ٧٢  روييغي

 .تقرير مجعية الدفاع عن حقوق الفتيات  )أ(  

ويتها من ونالحظ أن املعايري الثقافية حتول دون التبليغ عن العديد من حاالت االغتصاب أو تؤدي إىل تس  - ٣٧
  . جانب األسر، وال سيما يف املناطق الريفية، وليس األطفال مبنأى عن هذه اجلرائم

وتعمل حكومة بوروندي على حماربة هذه الظاهرة عن طريق الوزارة املسؤولة عن حقوق اإلنـسان والـشؤون      -٣٨
وعلى الرغم من أوجه القصور يف      . شركاءوتقدم املساعدة إىل الضحايا بالتعاون مع ال      . اجلنسانية، وبالتعاون مع الشركاء   

  .  بعض األحكام اليت تعاقب على جرمية االغتصاب٣٨٧ إىل ٣٨٢قانون العقوبات الراهن، تتضمن املواد من 

  حقوق األشخاص املتضررين -  واو

ملي حلقوق   من اإلعالن العا   ١٣ من املادة    ٢إليه مبوجب الفقرة     العودة   يفيف مغادرة بلده و   كل مواطن    حق   ُيكفل  - ٣٩
  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٢اإلنسان، ومبوجب املادة 

 علـى   وتنص اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية املنظمة للنواحي اخلاصة من مشاكل الالجئني يف أفريقيـا               -٤٠
  . املتعلقة بالعودة الطوعية٥احترام هذا احلق، وال سيما يف املادة 

وقد أدت .  على أال ُيضطر أي مواطن على البقاء يف املنفى٤٩ستور مجهورية بوروندي يف املادة وينص د  - ٤١
نديون بشكل  ودورة عمليات العنف الفظيعة اليت شهدهتا بوروندي منذ ستينات القرن العشرين إىل هروب البور             

 إىل حـدوث    ١٩٩٣وأدت أزمة عام    . ترتانيا ورواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية    : مجاعي إىل البلدان اجملاورة   
  .ظاهرة جديدة متثلت يف املشردين داخلياً
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 وزارة مسؤولة عـن إعـادة اإلدمـاج         ١٩٩٤ومن أجل مواجهة هذه احلالة، أنشأت احلكومة يف عام            - ٤٢
  . االجتماعي واالقتصادي للنازحني

،  شخـصاً  ٤٢ ٧٢٤ حـوايل    ٢٠٠٨يونيه  /وبلغ جمموع املواطنني الذين أُعيدوا إىل الوطن حىت حزيران          - ٤٣
 أسرة مت توزيعها على خمتلف أحناء البلد حسبما ورد يف بيانات مشروع دعم إعـادة               ١٠ ٩١٦ويضم هذا العدد    

  : النازحني وإعادة إدماجهم املفّصلة يف اجلدول أدناه

  توزيع األسر اليت أُعيد إدماجها حبسب احملافظات - ٤اجلدول

      أطفال      

  نساء  رجال  احملافظة
ــفر  ٦- ص
  عدد األسر  اجملموع   سنة١٧- ٧  سنوات

  ١٩  ٧٨  ٣٢  ١٥  ١٦  ١٥  بوبانزا
  ٦٨  ١٦٩  ٥٥  ٣٦  ٣٤  ٤٤  بلدية بوجومبورا

  ٣٢  ١١٣  ٢٧  ٣٥  ٢٠  ٣١  ضواحي بوجومبورا
  ٥٣٦  ٢ ١٧٧  ٧٠٨  ٥٠٤  ٤٩٦  ٤٦٧  بوروري
  ٥٥٥  ٤ ٠١٣  ٢ ٣٥٤  ٧٤٩  ٤٦٩  ٤٤١  كانكوزو
  ٢٤  ٨٥  ٢٤  ٢٦  ١٦  ١٩  سيبيتوكي

  ٣١٢  ١ ١٧٠  ٣١٠  ٣٣٩  ٢٣٣  ٢٨٨  جيتيغا
  ٦٥٦  ٢ ٤٧٦  ٦٥٧  ٧٩٢  ٤٧٧  ٥٥٠  كاروسي
  ١٢٣  ٤٠١  ٩٦  ١٢٠  ٧٩  ١٠٦  كايانزا
  ١ ١٤٠  ٤ ٤٤٤  ١ ٣٣٠  ١ ٤٢٦  ٨٥٧  ٨٣١  كريندو
  ٧٤  ٢٧٠  ٧٦  ٧٩  ٤٩  ٦٦  مورامفيا
  ٣ ٦٤٨  ١٣ ٦٥٠  ٤ ٣٠٨  ٤ ٢٧٠  ٢ ٦٨٨  ٢ ٣٨٤  موينغا
  ٦  ١٢  ١  ٣  ٢  ٦  موارو
  ١ ٢٨٦  ٥ ٦٥٣  ١ ٧١٤  ١ ٥٨٥  ١ ٢٣١  ١ ١٢٣  مكامبا
  ٣٩٠  ١ ٢٢٠  ٣١٩  ٣٦٨  ٢٥٤  ٢٧٩  نغوزي
  ٢٨٨  ١ ٣٠٠  ٣٩٨  ٣٨٩  ٢٧٠  ٢٤٣  روتانا
  ١ ٧٠٥  ٧ ٢٤٥  ٢ ٢٢٨  ٢ ٠٢٩  ١ ٤٦٢  ١ ٤٢٦  روييغي

الذين فقدوا كل شـيء     
  يف موغانو

٤  ٧  ١  ٢  ١  ٣  

  ١٠ ٩١٦  ٤٢ ٧٢٤  ١٢ ٩٧٩ ١٢ ٧٦٧  ٨ ٦٥٦  ٨ ٣٢٢  اجملموع  
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ومن حيث املبدأ، يسترد العائدون مساكنهم . تبذهلا احلكومةوال تزال هناك عقبات على الرغم من اجلهود اليت   - ٤٤
إال أن الغالبية وجدت أن ممتلكاهتا قد استوىل عليها آخرون، إما أفراد أسـرهم الـيت                . وممتلكاهتم إذا كانت موجودة   

. بسوء نية أصبحت أكرب، أو قامت الدولة برتع ملكيتها بغية تنفيذ مشاريع، أو استولت عليها أطراف ثالثة حبسن أو                  
وتعاين احملاكم من .  ما يعيشون يف فقروبالتايل، جيد هؤالء العائدون أنفسهم يف حالة عوز، بال مسكن أو أرض، وغالباً

  . كما تقع من وقت آلخر عمليات تصفية حسابات. الكميات اهلائلة من القضايا املتعلقة مبنازعات عقارية

 اليت حلت حمـل  "جلنة األراضي واملمتلكات األخرى  "كومة  ومن أجل تسوية هذه املنازعات، أنشأت احل        - ٤٥
وتتوىل اللجنة اجلديدة إجياد احللول هلذه املشاكل وتعمـل علـى     . السابقة اللجنة الوطنية إلعادة إدماج النازحني    
 جلنة VP2/014/2008/121ومن ناحية أخرى، أُنشئت مبوجب القرار رقم . استعادة مجيع النازحني حلقوقهم بكرامة

تقنية وزارية مشتركة مسؤولة عن تنفيذ سياسة تأمني العقارات وتنقيح القانون العقاري، ومواءمة السياسة العقارية 
  . مع القوانني التشريعية والتنظيمية والتنفيذية األخرى املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي

  احلق يف العمل -  زاي

لصكوك القانونية الدولية اليت صدقت عليها بوروندي، وخباصة        ُيكفل احلق يف العمل مبوجب العديد من ا         - ٤٦
 من العهد ٦واملادة . "العمليف ق احللكل شخص " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن ٢٣املادة 

تعترف  الدول األطراف يف هذا العهد"الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تنص على أن 
  . "باحلق يف العمل

الدولة تعترف حبق مجيع املواطنني يف العمـل وتـسعى          " على أن    ي من دستور بوروند   ٥٤وتنص املادة     - ٤٧
وتعترف حبق كل شخص يف التمتع بظروف عمل عادلة وُمرضية، . جاهدة لتهيئة الظروف املالئمة للتمتع هبذا احلق

  . "إنتاجه مقابل خدماته و عادالًوتكفل للعامل أجراً

وعلى املستوى التشريعي، وتشجيعاً لتنفيذ هذا احلق، قامت حكومة بوروندي بتعديل قـانون العمـل                 - ٤٨
 ١٩٩٨يونيه / حزيران٦ الصادر يف ١/٠٠٩، ومرسوم القانون رقم ١٩٦٦يونيه / حزيران٢البوروندي الصادر يف 
  . املتعلق بوضع املوظفني

 الذي أدخل تعديالت على قانون العمل ١٩٩٣يوليه /متوز ٧ادر يف  الص١/٠٣٧أما مرسوم القانون رقم   - ٤٩
املعمول به يف بوروندي فقد أدى إىل حتسني احلق يف العمل، وال سيما فترة العمل خالل األسـبوع، والراحـة                    

 وفيمـا يتعلـق   . األسبوعية، وعمل املرأة والطفل، واحلرية النقابية، واحلق يف اإلضراب عن العمل، وما إىل ذلك             
 واملتعلق بالوضع العام للموظفني، فهو يكفل مبوجـب      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٣ الصادر يف    ١/٢٨بالقانون رقم   

وعلى الصعيد املؤسسي، هناك حمكمة للعمل تتوىل البت        . األحكام الواردة فيه املزيد من االحترام للحق يف العمل        
  . يف املنازعات بني أصحاب العمل والعاملني

سياسي، أبدت احلكومة عزمها على حتسني الظروف االجتماعية وزيادة رواتب املوظفني وعلى املستوى ال  - ٥٠
  .  يف املائة٣٤بنسبة 

ومع ذلك، مثة جهود تبذهلا احلكومة حملاربة البطالة تتمثل         . وال يوجد حىت اآلن نظام للحماية من البطالة         - ٥١
  .لزراعييف وضع برامج إمنائية جديدة تنحصر بصورة أساسية يف اجملال ا
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  احلق يف املسكن -  حاء

بوروندي من البلدان اليت صّدقت على بعض االتفاقيات الدولية املتعلقة باحلقوق األساسية، وخباصة احلق              - ٥٢
أن  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على          ٢٥وبالتايل، فإن احلق يف املسكن تكفله املادة        . يف املسكن 

 لضمان الصحة والرفاه لـه وألسرته، وخاصة على صعيد املأكـل           ي معيشة يكف  ق يف مستوى  احللكل شخص   "
  . "...وامللبس واملسكن والعناية الطبية وصعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية، 

تسعى الدولة قدر املستطاع إىل متكني      " على أن     من الدستور أيضاً   ٢٧وعلى الصعيد الوطين، تنص املادة        - ٥٣
ومع ذلك، وعلى الرغم من املبادرات . "ل على أسباب العيش بطريقة الئقة بالكرامة البشريةكل مواطن من احلصو

ويف واقع األمر، . اليت قدمها البلد، فقد تسببت الرتاعات الطويلة يف إحداث قدر هائل من اخلسائر املادية والبشرية
أكتـوبر  /اليت وقعـت يف تـشرين األول   السياسية اليت شهدها البلد، وال سيما تلك   - فإن األزمات االجتماعية    

املساكن، (، تسببت، إىل جانب اخلسائر البشرية ونزوح السكان، يف تدمري نسبة كبرية من املرافق البشرية        ١٩٩٣
وخالل تلك الفترة، واجهت بوروندي حتديات يف اجملال اإلنساين         ). واهلياكل األساسية وخمتلف أنواع التجهيزات    

 إطار عمليات إعادة اإلعمار وإعادة التأهيل، شرعت احلكومة وشركاؤها يف تنفيذ سياسة ويف. ويف استعادة السلم
  . إسكانية متثلت يف تشييد مساكن للمتضررين

 ٤ ٤١٤ يف موينغا، و    مرتالً ٧ ٧٠٩ من تشييد    ٢٠٠٧ومتكنت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بنهاية عام          - ٥٤
وتتوقع .  يف كايانزا   مرتالً ١ ٢٧٣ يف نغوزي، و    مرتالً ٢ ٢٣٦كاروزي، و  يف    مرتالً ٣ ٥٨٣ يف كريوندو، و   مرتالً

 ١ ١٢٠ يف كريوندو، و    مرتالً ١ ٦٨٠ مرتل يف موينغا، و    ٣٠٠ من تشييد    ٢٠٠٨املفوضية أن تتمكن بنهاية عام      
ز إيواء   مرك ٩٠٠وُيشار إىل أن اجمللس النروجيي لالجئني قرر تشييد         .  يف نغوزي   مرتالً ١٩٠ يف كاروزي، و   مرتالً

  .  يف منطقة غيتريايننون من احلرمان الشديد يف حمافظات موينغا، وحتديداًاللعائدين وللذين يع

  مشروع دعم إعادة النازحني وإعادة إدماجهم بتشييد منـازل يف          شيء، قام   وبالنسبة للذين فقدوا كل       - ٥٥
 ٣٠٠و) بوبانزا(ل يف مويانغي     مرت ٣٠٠، و )ضواحي بوجومبورا ( مرتل يف بوهومبا     ١٠٠ بلغ عددها    ٢٠٠٧عام  

  ).ماكمبا( يف موييين  مرتال٩٦ً، ُشّيد ٢٠٠٨ويف عام ). موينغا(مرتل يف بوهينيوزا 

  القضاء العادلاحلق يف  -  طاء

 من العهد الدويل اخلـاص      ١٤من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة        ١١و ١٠ و ٩ و ٨تنص املواد     - ٥٦
  . لى احلق يف حماكمة عادلةباحلقوق املدنية والسياسية ع

  :وتنص على أن لكل شخص احلق فيما يلي.  من دستور بوروندي احلق يف حماكمة عادلة٣٨وتكفل املادة   -٥٧

  االنتصاف الفعال أمام هيئة قضائية خمتصة؛  )أ(
  املثول أمام قاض يتمتع باالستقاللية والرتاهة؛  )ب(
  املثول أمام حمكمة خمتصة ونزيهة؛  )ج(
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  فاع وتكافؤ الفرص القانونية؛الد  )د(
  قيام هيئة قضائية أعلى بالنظر يف اإلدانة الصادرة حبقه؛  )ه(
  افتراض الرباءة؛  )و(
  تطبيق مبدأ قانونية اجلرم والعقوبة؛   )ز(
  . استكمال احملاكمة يف غضون فترة زمنية معقولة  )ح(

بسبب نقص املوارد البـشرية واملاليـة   ومع ذلك، يتعذر يف بعض األحيان إعمال احلق يف حماكمة عادلة     - ٥٨
  .واملادية واللوجستية

  .وقامت احلكومة بإجراء إصالحات هتدف إىل كفالة التمتع هبذا احلق  - ٥٩

وكانت هذه الصالحيات يف . وبالتايل، مت توسيع اختصاص املعاقبة يف املسائل اجلنائية ليشمل احملاكم العليا  - ٦٠
وتطبيق مبدأ ومن مزايا هذا اإلصالح تيسري مقاضاة من ُيقدمون إىل العدالة . ف على حمكمة االستئنااملاضي حكراً

  .وجود درجتني للتقاضي، وال سيما يف املسائل اجلنائية

التقدم احملرز،  : تدابري تتعلق بالسياسات العامة     -  ثالثاً
  واملمارسات الفضلى، والصعوبات والقيود

تقار إىل املقومات املالية، والبشرية واللوجستية، تبذل بورونـدي         على الرغم من الصعوبات املتعلقة باالف       - ٦١
  . كل ما يف وسعها من أجل الوفاء بالتزاماهتا جتاه هيئات املعاهدات

  تعزيز القدرات واملساعدة التقنية -  ألف

 إىل أن حقوق اإلنسان عاملية وال ميكن جتزئتها وهي مترابطة ومتشابكة، وال ميكـن علـى وجـه                   نظراً  - ٦٢
اخلصوص التصرف فيها، فقد أدركت بوروندي أهنا ال تستطيع أن تعمل وحدها أو بطريقة معزولة يف جمال تعزيز     

ويف سبيل ذلك، حصلت بوروندي، يف إطار التعاون املتعدد األطراف والثنـائي، علـى            . ومحاية حقوق اإلنسان  
  . يف إطار تعزيز السلم وحقوق اإلنسانوبذلت جهوداً. الكثري من الدعم من الشركاء، وال سيما األمم املتحدة

  تعزيز السلم - ١

 يف إطار صـندوق     تقوم حكومة بوروندي حالياً باالشتراك مع األمم املتحدة بتنفيذ سبعة عشر مشروعاً             - ٦٣
  : بناء السالم، آخذة يف االعتبار خمتلف اجملاالت ذات األولوية

  :اجملال باألنشطة التاليةوتقوم يف هذا : دعم تعزيز السالم واحلكم الرشيد  )أ(
  العمل يف مجيع أحناء البلد على دعم تعزيز آليات حماربة الفساد واالختالسات املالية؛  ‘١‘
  دعم تنفيذ أُطر احلوار والتنسيق فيما بني الشركاء الوطنيني؛  ‘٢‘
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  . دعم حتسني نوعية اخلدمات العامة احمللية  ‘٣‘
  :وتقوم يف هذا اجملال باألنشطة التالية: فيفةتعزيز قطاع األمن وختفيض األسلحة اخل  )ب(
  إعادة قوات الدفاع الوطين إىل ثكناهتا من أجل ختفيف التأثري الناتج عن انتشارها وسط السكان؛  ‘١‘
  دعم إنشاء شرطة وطنية يف بوروندي تكون سريعة التدخل؛  ‘٢‘
ن عن طريق توعية القـوات  تعزيز االنضباط وحتسني العالقات بني قوات الدفاع الوطين والسكا          ‘٣‘

  مبراعاة اجلوانب األخالقية؛
  دعم إنشاء جهاز استخبارات حيترم دولة القانون؛  ‘٤‘
  . الشروع يف أنشطة نزع األسلحة املوجودة حبوزة املواطنني ومكافحة انتشار األسلحة اخلفيفة  ‘٥‘
وتقوم يف هذا اجملال : عقابتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وتعزيز العدالة والتصدي لإلفالت من ال  )ج(

  : باألنشطة التالية
إعادة تأهيل النظام القضائي األساسي من أجل احلد من الرتاعات داخل اجملتمعات احمللية، وذلك                ‘١‘

  عن طريق إنشاء حماكم حملية وجتهيزها؛ 
تحقـق مـن    احلد من أعمال العنف والقضاء على مشكلة تصفية احلسابات بإطالق الربنامج الوطين لل              ‘٢‘

  األحكام الصادرة عن احملاكم واهليئات القضائية وإنفاذها، إىل جانب تعزيز قدرات النظام القضائي؛
  دعم إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وبدء أنشطتها؛  ‘٣‘
  . إجراء مشاورات وطنية بغية إنشاء آليات للعدالة االنتقالية  ‘٤‘
  :وتقوم يف هذا اجملال باألنشطة التالية:  احملليةمسألة العقارات وبناء اجملتمعات  )د(
  دعم إجياد حلول سلمية للمنازعات العقارية؛  ‘١‘
  دعم إعادة اإلدماج االجتماعي للمتضررين؛   ‘٢‘
  مشاركة الشباب يف االندماج االجتماعي على مستوى اجملتمعات احمللية؛  ‘٣‘
  ة تأهيل اجملتمعات احمللية؛استعادة دور املرأة يف عملية إعادة البناء وإعاد  ‘٤‘
  .تعزيز دور املؤسسات واملشاريع الصغرية يف تعزيز السلم  ‘٥‘

  حقوق اإلنسان - ٢

اإلطار املؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف بوروندي تبلور أكثر مع إبرام االتفاق اإلطاري للتعاون   - ٦٤
 ٨املتحدة لرصد حقوق اإلنسان اليت أُنـشئت يف         بني األمم املتحدة وحكومة بوروندي بشأن أنشطة بعثة األمم          

، وقعـت بورونـدي     ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٢٢وعقب ذلك بسبعة أشهر، أي يف       . ١٩٩٥نوفمرب  /تشرين الثاين 
وقامت األمم املتحدة يف . مذكرة اتفاق مع األمم املتحدة تتعلق بتنفيذ برنامج تعاون تقين يف جمال حقوق اإلنسان             



A/HRC/WG.6/3/BDI/1 
Page 19 

مركـز  ‘دعم حلكومة بوروندي عن طريق مركز تعزيز حقوق اإلنسان، الذي أصبح الحقاً             هذا السياق بتقدمي ال   
  .‘تعزيز حقوق اإلنسان ومنع اإلبادة اجلماعية

ويف الوقت الراهن، تقوم األمم املتحدة بتقدمي الدعم للجهود اليت تبذهلا حكومة بوروندي من أجل حتقيق   - ٦٥
 املعقودة يف ٥٥٥٤الذي اعتمده جملس األمن يف جلسته ) ٢٠٠٦(١٧١٩السالم واالستقرار، وذلك عمالً بالقرار 

  .٥٨٠٩الذي اعُتمد يف اجللسة ) ٢٠٠٧(١٧٩١، والذي تبعه قرار جملس األمن ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥

  : وتلقت حكومة بوروندي الدعم من األمم املتحدة يف جماالت أخرى، وال سيما املتعلقة مبا يلي  - ٦٦

األحـزاب  : يف نشر ثقافة الدميقراطية وإطالق حوار اجتماعي بني مجيـع الـشركاء           الشروع    )أ(
السياسية، واجملتمع املدين، واملذاهب الدينية، والنقابات، ووسائط اإلعالم، واجلمعيات النسائية ومجعيات حقوق            

  اإلنسان يف مجيع أحناء البلد؛

رات الشرطة الوطنية إىل إصالح دوائر      إصالح قوات الدفاع الوطين، وتراوح ذلك من تعزيز قد          )ب(
االستخبارات، من أجل حتسني احترام حقوق اإلنسان وتعزيز القدرات املؤسسية للجنة الوطنية التقنيـة لـرتع                

  األسلحة من السكان املدنيني؛

كل  يف جمتمعاهتم احمللية وإعادة تأهيل اهليا       واقتصادياً استقبال الالجئني وإعادة إدماجهم اجتماعياً      )ج(
األساسية، وكفالة األمن الغذائي، واألنشطة املُدّرة للدخل للعائدين والنازحني واملقاتلني، واملسرحني من اخلدمة             

  العسكرية، وغريهم من اجلماعات الضعيفة، وكفالة استقاللية النساء واألطفال؛

دي للعنف دعم قدرات مؤسسات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بالتركيز بصفة خاصة على التص          )د(
  ضد النساء واألطفال؛

التكامل دون اإلقليمي عن طريق الشراكة مع أمانة املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات العظمى،   )ه(
  ا؛يوانضمام بوروندي إىل مجاعة شرق أفريق

  ستراتيجي لبناء السالم؛التعزيز قدرات التنسيق الوطنية واملسامهة يف آلية رصد وتتبع اإلطار ا  )و(

  تعزيز محاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تعزيز القدرات املؤسسية يف هذا اجملـال، وال سـيما                   )ز(
  فيما يتعلق حبقوق املرأة والطفل واجملموعات الضعيفة األخرى؛

   حلقوق اإلنسان؛ةوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان تشمل إنشاء جلنة وطنية مستقل  )ح(

يتعلق بتشكيل جلنة توجيهية ثالثية     لة االنتقالية عن طريق إبرام اتفاق إطاري        إنشاء آليات للعدا    )ط(
  .للمشاورات الوطنية بشأن آليات العدالة االنتقالية يف بوروندي
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  الوفاء بااللتزامات -  باء

مبا أن نظام األمم املتحدة املتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يقوم على نوعني أساسيني مـن آليـات                    - ٦٧
الرصد، أال ومها اآلليات املنشأة مبوجب معاهدات واآلليات غري املنشأة مبوجب معاهدات؛ فقد اعتمدت بوروندي 

  .هذين النظامني

  اآلليات املنشأة مبوجب معاهدات - ١

  :قامت بوروندي بتقدمي ومناقشة التقارير التالية أمام اللجان املعنية  - ٦٨

فاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء التقارير األولية املقدمة مبوجب ات  )أ(
وقدمت اللجان املعنية استنتاجات ومالحظات وتوصيات بشأن كـل مـن           . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

  التقارير الثالثة؛

يز واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمي      قدمت تقريرين دوريني مبوجب اتفاقية حقوق الطفل،        )ب(
  :ضد املرأة، وكان هذان التقريران مبثابة متابعة الستنتاجات وتوصيات اللجان املعنية

. فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، مل ُيناقش بعد التقرير الدوري األول املقدم مبوجب االتفاقية               ‘١‘
ـ    . وهذا التقرير هو مبثابة متابعة الستنتاجات وتوصيات اللجنة        ة إىل  وكانت التوصـيات املقدم

متابعة اجلهود الرامية إىل كفالة إدخال تعديالت تشريعية بغية مواءمـة املبـادئ             : احلكومة هي 
كما متت التوصية بأن ُيراعي القانون العـريف        . واألحكام التشريعية الوطنية مع أحكام االتفاقية     

حلقوق والواجبات واملبادئ التقليدية نصوص االتفاقية مراعاة تامة، ومتابعة اعتماد قوانني بشأن ا
وواصلت احلكومة جهودها الرامية إىل مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيـة           . املتعلقة بالطفل 

انظر الفقرة (حقوق الطفل ويشهد على ذلك تصديقها على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية 
  ؛) من دستور بوروندي، وما إىل ذلك١٩ من التقرير، واملادة ١- ٢- ٣- ١

ما يتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، متت مناقشة التقرير الـدوري               وفي  ‘٢‘
وكان . ٢٠٠٨يناير  /األول الشامل للتقارير الثاين والثالث والرابع أمام اللجنة يف كانون الثاين          
 اللجنة وقد طرحت. ذلك التقرير مبثابة متابعة الستنتاجات وتوصيات اللجنة بشأن التقرير األويل

أسئلة تتعلق مبا اختذ من تدابري وما ُنفّذ من برامج لفائدة املرأة الريفية، ونشر االتفاقية، وإعطاء                
املرأة احلق يف التعبري عن نفسها، والعنف املوجه ضد املرأة، وتعليم الفتيات، وتوزيع امليزانيـة،               

اج، وجنسية الطفل جمهول والنساء السجينات، وفرص العمل، والبغاء، ومسألة اإلجهاض، والزو
ووردت الردود على مجيع هذه األسئلة يف التقرير الدوري األول الـذي            . األب، وما إىل ذلك   

  أشار إىل التقدم احملرز، والقيود والصعوبات؛

  :، قدمت اللجنة مالحظات وتوصيات تتناول يف األساس ما يليمناهضة التعذيبوفيما يتعلق باتفاقية   ‘٣‘
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لقلق لعدم وجود أية أحكام يف القانون اجلنائي املعمول به تتـضمَّن تعريفـاً          الشعور با   )أ(  
   من االتفاقية ؛٤ و١واضحاً للتعذيب وتعاقب عليه وفقاً ألحكام املادتني 

عدم وضوح املركز القانوين لالتفاقية يف القانون الداخلي البوروندي وعدم االحتجاج             )ب(  
  ؛)٤ و١املادتان (إلدارية املختصة بأحكامها أمام السلطات القضائية وا

أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية املعمول به املتعلقة باالحتجاز قيد التحقيق ال تـنص               )ج(  
صراحة على إعالم الشخص املعين حبقوقه، مبا يف ذلك حقه يف االستعانة مبحامٍ ويف اخلضوع لفحص طيب                 

  منذ الساعات األوىل من احتجازه قيد التحقيق؛

عدم وجود أحكام تنص على تقدمي املساعدة القضائية إىل املعـوزين، وعلـى مـدة                 )د(  
  االحتجاز قيد التحقيق اليت قد تصل إىل أربعة عشر يوماً، وجتاوز االحتجاز هلذه املدة الطويلة أصالً؛ 

استمرار ممارسة التعذيب وانتشار العنف اجلنسي على نطـاق واسـع، واللجـوء إىل                )ه(  
حد أسلحة احلرب، والوالية املزدوجة املنوطة بدائرة االستخبارات الوطنية، حيث تعمـل هـذه              االغتصاب كأ 

الدائرة كهيئة تسهر على أمن الدولة وتؤدي يف الوقت ذاته وظائف الشرطة القضائية، وحاالت االختفاء القسري 
، وتـسوية جـرائم     واالعتقال التعسفي واالحتجاز السري، وإفالت مرتكيب جرمية االغتصاب مـن العقـاب           

  االغتصاب خارج نطاق القضاء وبصورة ودية، وممارسة زواج املغتصب من ضحيته، وما إىل ذلك؛ 

شعور اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم استقاللية السلطة القضائية، وعدم وجود نظـام               )و(  
 رحت اللجنة أيضاً  واقت. قضاء لألحداث ونظام مالئم للمراقبة املنهجية يف كل مرفق من مرافق االحتجاز           

إنشاء آلية للمراقبة التشريعية والقضائية، واقترحت أن يتضمن التقرير الدوري القادم بيانات إحـصائية              
ويف الوقت الراهن، تباشر اهليئة املصّغرة املكلفة بإعداد التقـارير          . مفصلة ومصّنفة حبسب نوع اجلرائم    

وسيكتمل عما قريب . ا املالحظات املقدمة من اللجنةعملها وتضع يف اعتباره) األولية والدورية(الوطنية 
التقرير الدوري األول لبوروندي املقدم مبوجب اتفاقية مناهضة التعـذيب وسـيتناول متابعـة تطبيـق         

  .االستنتاجات والتوصيات

  اآلليات غري املنشأة مبوجب معاهدات - ٢

وكانـت  . اص ووالية اخلبري املـستقل    والية املقرر اخل  : لقد استفادت بوروندي من عدة واليات مشلت        - ٦٩
 ١٥ للجمعية العامة الصادر يف      ٦٠/٢٥٠ بالقرار   وعمالً. الوالية األخرية هي والية اخلبري املستقل أكيك أوكوال       

وقد أصبح هذا التقرير . ، قام اخلبري املستقل بتقدمي تقرير مؤقت"جملس حقوق اإلنسان" املعنون ٢٠٠٦مارس /آذار
وتناول التقرير الزيارتني السادسة والـسابعة   .  أعمال الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان       من جدول  ٢هو البند   

 كـانون   ٢٧ إىل   ١٤ ومـن    ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ إىل   ٧اللتني قام هبما اخلبري املستقل يف الفترة من         
  :  خاصة النقاط التاليةوقد استعرض التقرير احلالة العامة يف بوروندي، وتناول بصفة. ٢٠٠٧يناير /الثاين
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ربامج ترمي إىل توفري التعليم االبتدائي اجملاين للجميع وحصول األطفـال دون            لتنفيذ احلكومة     )أ(
 ؛اخلامسة واحلوامل على الرعاية الصحية جماناً

احلالة السياسية، مبا يف ذلك التوقيع على اتفاق شامل لوقف إطالق النار بني احلكومة وقـوات                  )ب(
 ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٧الوطنية يف التحرير 

نائب الـسابق  الاالنقالب املزعومني، مبن فيهم الرئيس السابق و  حماولة  إلقاء القبض على مدبري       )ج(
 تربئة ساحتهم؛مث جلمهورية، واعتقاهلم لرئيس ا

 ٢٠٠٦أغسطس /مايو وشهر آب/مويينغا ما بني شهر أيار  يفاالعتقاالت واإلعدامات اليت جرت  )د(
  .اليت متت بشأهناتحقيقات القضائية وال

وال تزال معظـم هـذه      . وقدم اخلبري املستقل يف هناية تقريره توصيات إىل احلكومة وإىل اجملتمع الدويل             - ٧٠
ونذكر على سبيل املثال ال احلصر، التوصية اليت تطلب إىل احلكومة البوروندية التعجيل بتنفيذ              . التوصيات قائمة 

، وال تزال احلاجة قائمة إىل هذا االتفاق الذي شـهد           ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٧ر املوقع يف    اتفاق وقف إطالق النا   
وفيما خيص اجملتمع الدويل، تؤكد . ويف واقع األمر، عاد قادة احلركة إىل البلد وبدأ جتميع مقاتليها.  ملحوظاًتقدماً

تمع الدويل زيادة دعمه لنظام القـضاء       احلكومة من جديد وتؤيد توصيات اخلبري املستقل اليت يطلب فيها إىل اجمل           
 عن  البوروندي، وال سيما فيما يتعلق بإنشاء آليات للعدالة التقليدية وجلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، فضالً              

  . دعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة البوروندية من أجل تعزيز احترام حقوق اإلنسان وكفالة السالم الدائم
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  فهرس املراجع
  املصادر الدولية -  ألف

   De Schutter (Olivier) ،Tulkens (François) ،Vani Droo Ghenbroeck (Sebatien) مدونة القوانني ،
  . ٢٠٠٥مايو / أيار١الدولية حلقوق اإلنسان، بروكسل، برويالنت، الطبعة الثالثة املُحّدثة يف 

  املصادر الوطنية -  باء

  . املتعلق بإصدار دستور مجهورية بوروندي٢٠٠٥مارس /ار آذ١٨ الصادر يف ١/٠١٠القانون رقم   

  . املتعلق بإدخال تعديالت على قانون العقوبات١٩٨١أبريل / نيسان٤ الصادر يف ١/٦مرسوم القانون   

 املتعلق بإدخال تعديالت على مدونـة  ١٩٩٣أبريل / نيسان٢٨ الصادر يف ١/٠٢٤مرسوم القانون رقم     
  .األحوال الشخصية واألسرة

  .التقرير األويل لبوروندي املقدم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل

  .التقرير األويل لبوروندي املقدم مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالقضاء التقرير األويل لبوروندي املقدم مبوجب اتفاقية 

  .قوق الطفلالتقرير الدوري األول لبوروندي املقدم مبوجب اتفاقية ح

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالقضاء التقرير الدوري األول لبوروندي املقدم مبوجب اتفاقية 

  .CAT/C/BDI/CO/1التقرير 

  .التقرير املؤقت للخبري املستقل

  .٢٠١١- ٢٠٠٧: خطة العمل الوطنية املتعلقة باألطفال األيتام والضعفاء يف بوروندي، الفترة

 واملتعلق بتشكيل وزارة التضامن االجتماعي      ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٤ الصادر يف    ١٠٠/٧٥املرسوم رقم   
  .وإعادة النازحني وإعادة البناء الوطين وحقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية

   واملتعلق بإنـشاء اللجنـة احلكوميـة     ٢٠٠٠مايو  / أيار ١١ الصادر يف    VP1/02/2000/120القرار رقم      
  . حلقوق اإلنسان

 واملتعلق بإنشاء جلنـة تقنيـة وزاريـة    ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١ الصادر يف VP2/014/121ر رقم  القرا   
  . مشتركة موسعة مكلفة بإعداد دراسة بشأن السياسة العقارية وترتيب مراجعة قانون العقارات

 -  -  -  -  -  


