
(A)   GE.12-18024    211112    221112 

  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةامسةالدورة اخل
 ٢٠١٣ فرباير/ شباط١ -يناير / كانون الثاين٢١جنيف، 

 مـن   ٥ز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة          موج    
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *ونديبور    

 إىل عملية االستعراض    )١( جهة معنية  ١٣هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
قوق اإلنـسان  وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس ح       . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب              . ١٧/١١٩يف مقرره   
يتصل بادعـاءات     فيما مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار          

ر، وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقري            . حمدَّدة
وينص قـرار جملـس حقـوق       . كما أُبقَي، قدر اإلمكان، على النصوص األصلية دون تغيري        

 على أن خيصص، عند االقتضاء، فرع مستقل ملسامهات املؤسـسة الوطنيـة             ١٦/٢١ اإلنسان
حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيـد التـام مببـادئ               

املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص الكاملـة           وتتاح على   . باريس
وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت          . املعلومات املقدمة  جلميع

  .يف تلك الفترة

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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املعلومات املقدمة من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان املعتمـدة            -أوالً  
  ملصلحةاألخرى ومن غريها من أصحاب ا

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
ن عملية التصديق على اتفاقية حقـوق       أإىل   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      أشارت  -١

األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            
التنسيق بني  وعدم  ضعف اإلرادة السياسية    منها  لة أسباب   مجمدّده  ضد املرأة شهدت تأخرياً     

وباإلضافة إىل ذلك، أوصت اللجنـة الوطنيـة بالتـصديق علـى            . )٢(الدوائر العامة املعنية  
أوصت اللجنة  كما  . )٣(بروتوكوالت اتفاقية مناهضة التعذيب ودجمها يف التشريعات الوطنية       

تفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن         بالتصديق على اال   ٦الوطنية والورقة املشتركة    
 ومنظمة العفو الدوليـة  ٦وباإلضافة إىل ذلك، أوصت الورقة املشتركة     . )٤(االختفاء القسري 

كمـا أوصـت    . )٥(بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب       
التصديق على اتفاقية منظمة العمل      والتنمية املستدامة يف بوروندي ب     باالندماجاجلمعية املعنية   

  .)٦(١٦٩الدولية رقم 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
قـانون األفـراد    مبراجعـة   مشروع قانون يتعلـق     أن هناك   اللجنة الوطنية   ضافت  أ  -٢

تعويض وقمعها و نساين  ومشروع قانون آخر يتعلق مبنع أعمال العنف اجلنسي واجل         واألسرة،
  .)٧(التشريعيةبإجراءاهتما  تعجيلا ويتعني الضحاياه

هـو   و٢٠٠٩ إن قانوناً جنائياً ُسّن يف عام  ٢وقالت منظمة العفو والورقة املشتركة        -٣
ّرم ارتكاب اإلبادة وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية والتعذيب         جيعقوبة اإلعدام و   ييلغ

منظمة العفـو والورقـة     غري أن   . )٨(وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة      
ألن القانون  أعربت عن قلقها     ومنظمة هيومن رايتس ووتش      ٣ والورقة املشتركة    ٢املشتركة  

االستعراض الدوري  التوصية اليت وردت يف      رغم   )٩(اجلنائي جيرم أيضاً العالقات اجلنسية املثلية     
 ينبغي لبورونـدي  ه أن٣ والورقة املشتركة ٢واعتربت الورقة املشتركة    . ٢٠٠٨الشامل لعام   

  .)١٠(جترمي املثلية اجلنسيةأن تلغي 
حّتى إصالح اإلطار القانوين    من أجل    اجلهود املبذولة    ١والحظت الورقة املشتركة      -٤

يف تطبيـق القـانون     الدولية، غري أهنا أشارت إىل أن املشكلة تكمـن          التعهدات  يتطابق مع   
  . )١١(فعالً
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  اتية املؤسسية حلقوق اإلنسانالبنية التحتية والتدابري السياس  -٣  
 ٢٠١١يونيـه   /والية واسعة منذ حزيـران    إىل أهنا كُلّفت ب   اللجنة الوطنية   أشارت    -٥

  .)١٢(احلصول عليها على ةاملفروضولكنها تعاين من ضعف إمكاناهتا والقيود 
 بإنـشاء   ٤واعترفت منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو والورقة املشتركة            -٦

وأضافت منظمة العفو   . )١٣( وباستقاللية عملها  ٢٠١١ستقلة حلقوق اإلنسان يف عام      اللجنة امل 
. )١٤(مكاتب إقليمية إنشاء  والعمليات  لتغطية تكاليف   املزيد من األموال    تقدمي  هو   املطلوب   أن

املـوارد  ما يكفي من     بتقدمي   ٥ والورقة املشتركة    ٢وأوصت منظمة العفو والورقة املشتركة      
  .)١٥(اللجنةلتلك 

 هبـدف   ٢٠٠٩يف عـام    ُعقدت  واسعة  إىل أن مشاورات    اللجنة الوطنية   أشارت  و  -٧
  .)١٦(وضع برنامج وطين للتعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

وإنشاء جملـس   اجلنسانية الوطنية   تنفيذ السياسة   بالتعجيل ب وأوصت اللجنة الوطنية      -٨
  .)١٧(زمة يف هذا الصددبالشؤون اجلنسانية وتوفري املوارد الالوطين خاص 

محايـة  ة وخطة عمل وطنية بشأن      نة الوطنية إىل وضع واعتماد سياس     وأشارت اللج   -٩
قيـد  حلماية الطفل   مشروع قانون   هناك  وقالت إن   . على الصعيد التقين   بورونديالطفل يف   
  .)١٩(كبيد أن اللجنة الوطنية الحظت أن املوارد العامة ما زالت غري كافية مع ذل. )١٨(اإلعداد
القضائية للطفل،  ُتعىن باحلماية    إىل إنشاء وحدة وطنية      ٦الورقة املشتركة   أشارت  و  -١٠

  .)٢٠(إلدارة قضاء األحداثتتوىل مسؤولية تنفيذ استراتيجية وطنية 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
ليـات  آلليات املنشأة مبوجب معاهدات واآل توصيات ا الوطنية بإحالة   أوصت اللجنة     -١١

  .)٢١(إىل الوزارات املعنية والربملان هبدف تطبيقهاها غري املنشأة مبوجب

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
جملس حقوق اإلنسان التـابع لألمـم       إىل أنّ   منظمة هيومان رايتس ووتش     شارت  أ  -١٢

اخلـبري  (املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي       إهناء والية اخلبري املستقل     تعّجل يف   املتحدة  
وأضـافت الورقـة    . )٢٢(حلقوق اإلنـسان  وطنية  إنشاء جلنة   حبّجة   ٢٠١١يف عام   ) املستقل

الرصد املـستقل حلالـة     ثغرة فيما يتعلق ب    أن انتهاء والية اخلبري املستقل تركت        ٢املشتركة  
صد تنفيذ توصـيات     بر ٤املشتركة   أوصت الورقة    ورغم انتهاء الوالية  . )٢٣(حقوق اإلنسان 
  .)٢٤( واحترام حرية التعبريالعقاب مثل مكافحة اإلفالت من اخلبري املستقل
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إىل املكلفـني   بتوجيه دعوة دائمة     ٥ والورقة املشتركة    ٤وأوصت الورقة املشتركة      -١٣
فعني عـن   باإلجراءات اخلاصة التابعني لألمم املتحدة، ومنهم املقرر اخلاص املعين حبالة املـدا           

حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكـوين اجلمعيـات              
واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين باسـتقالل القـضاة              
واحملامني واملقرر اخلاص املعين باستخدام التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة       

بتوجيه دعـوة دائمـة      ٤كما أوصت الورقة املشتركة     . )٢٥(لقاسية أو الالإنسانية أو املهينة    ا
  .)٢٦(آلليات اخلاصة التابعة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوبل

وعالوةً على ذلك، أوصت منظمة هيومان رايتس ووتش بدعوة املقرر اخلاص املعين              -١٤
  .)٢٧( أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًاءحباالت اإلعدام خارج القض

 اإلنـساين   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون          -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
اتفاقية القضاء التمييزية وبني قوانني البعض أن نتائج املواءمة بني للجنة الوطنية، ترى ا  -١٥

وأشارت إىل أنه مل ُتتخذ أيـة مبـادرة         . ما زالت ضئيلة  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      على  
ونظم الزواج وتقـدمي اهلبـات     التركات  وأضافت أن مشروع قانون     . لتعديل قانون اجلنسية  

مـشروع القـانون   أن عن شواغل مماثلة،    ، معربة   ٦الورقة املشتركة   أضافت  و. )٢٨(ُيعتمد مل
باحلصول على نفس حقـوق الـزوج       البنت  أن يسمح للزوجة و   اعتمد،  ينبغي، إذا ما     هذا

  .)٢٩(أمام احملاكمالعقارية لكية امليتعلق باملرياث وأن يسهم يف حل املنازعات على  فيماواالبن 
 يعاقب زىن الرجل واملرأة     ٢٠٠٩وأشارت اللجنة الوطنية إىل أن القانون اجلنائي لعام           -١٦

  .)٣٠(زال ضعيفاً تنفيذه مااجلنساين ولو أن مرتكيب أعمال العنف بالطريقة ذاهتا، كما يعاقب 
مـن املثليـات واملثلـيني      هنـاك عـدداً     وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن         -١٧

العالقات اجلنسية املثليـة    أفادوا بأن جترمي    امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية       ومزدوجي
 هبم مما محلهم على اإلقالل من اجلهـود         تلحق  مفاقمة الوصمة اليت   أدى إىل    ٢٠٠٩ عام يف
وباتوا أكثـر عرضـة     ترتكب جرائم ضّدهم    التماس املساعدة عندما    يبذلوهنا يف سبيل     اليت

 زادت من ترسـيخ  ٢٠١١ة تعليمية اعُتمدت يف عام     وأضافت املنظمة أن سياس   . )٣١(لالبتزاز
" مليوهلم املثلّية "طالب  الة، طرد   ياسالسلتلك  وفقاً  ميكن،  التمييز على أساس امليل اجلنسي، إذ       

  .)٣٢(مدرسةيف أي القبول عام وميكن حرماهنم من مدة 
أشكال التمييـز ضـد     أن   عن الشواغل عينها،     ، معربة ٣الورقة املشاركة   أضافت  و  -١٨

يف املنـاطق  أشـّد  املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية كانت      
  . )٣٣( السائدةب الضغط االجتماعي والقوالب النمطيةالريفية بسب
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  ويف األمان على شخصهحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن مستوى العنـف الـسياسي ارتفـع منـذ                 -١٩

، مع  ٢٠١١وبلغت عمليات القتل ذروهتا يف عام       . ٢٠٠٨االستعراض الدوري الشامل لعام     
 قوة محاية الدميقراطيـة     -ادلة اليت شنها أفراد اجمللس الوطين حلماية الدميقراطية         اهلجمات املتب 

. والشرطة واملخابرات ومجاعات مسلحة ُيعتقد أهنا على ارتباط جببهـة التحريـر الوطنيـة             
 قـوة   -وأضافت منظمة هيومان رايتس ووتش أن أفراد اجمللس الوطين حلماية الدميقراطيـة             

على األعضاء احلاليني والسابقني يف جبهة التحرير الوطنية، دوا هجماهتم  صّعمحاية الدميقراطية   
املنظمـة  أضـافت   و. املخابراتأجهزة   و إمبونرياكوروال سيما عن طريق جناحها الشبايب       

املزيد من اجلهود بغية تنفيذ توصية االستعراض الدوري الـشامل          أن تبذل   بوروندي  على   أن
اية حقوق األحزاب السياسية يف االنتخابـات املقـرَّرة         ضمان مح : "اليت نصت على ما يلي    

  .)٣٤("٢٠١٠عام  يف
 عن خماوف مشاهبة فيما يتعلق بالعنف السياسي وجـاء          ٢وأعربت الورقة املشتركة      -٢٠

، تسجيل حاالت إعدام خارج القضاء رغم إلغاء بوروندي      ٢٠١٠فيها أيضاً أنه متّ، منذ عام       
ان الضحايا يف معظم تلك احلاالت من أعضاء أحـزاب          ، وك ٢٠٠٩لعقوبة اإلعدام يف عام     

وأشارت تلك الورقة أيضاً إىل أن حاالت القتل مل تكن يف الغالب حكراً على              . )٣٥(املعارضة
ومن األمثلة يف هـذا الـصدد، الحظـت         . جانب واحد بل كان يقوم هبا كُلّ من اجلانبني        

، ٢٠١١سبتمرب  /أيلولتومبا، يف    من ضحايا اهلجوم على مقصف غا      ٣٩املشتركة، أن    الورقة
مل يكونوا من املنتسبني إىل أي حزب سياسي ولكن ذلك املقصف كان ُيعرف بأنه معقل من                

وقـد اهتـم واحـد      .  قوة محاية الدميقراطية   -معاقل أفراد اجمللس الوطين حلماية الدميقراطية       
  .)٣٦(وعشرون من أعضاء جبهة التحرير الوطنية باملشاركة يف اهلجوم

 تسجيل عـدة    ،٢٠١٠ه متّ، منذ انتخابات عام       إىل أن  ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٢١
الوطنيـة  بعـض عناصـر الـشرطة       إىل  حاالت إعدام نفذت خارج نطاق القضاء، ُنسبت        

  .)٣٧(واملخابرات الوطنية
األمر مـا زال    لكناملُْهق  تدابري وقائية ضد قتل     أنه مت اختاذ    للجنة الوطنية،   ذكرت ا و  -٢٢
  .)٣٨(اآلفةقوانني ملكافحة هذه ي وضع سياسة عامة وسن يقتض
التعـذيب يف القـانون اجلنـائي       بعد اإلشادة بتجرمي     ٦الورقة املشتركة   وأشارت    -٢٣
كبيها تمعظم مر مل يعاقب   تسجيل حاالت تعذيب     ،٢٠١٢أنه مت، يف عام     ، إىل   ٢٠٠٩ لعام
 وتوصـيات   ٢٠٠٨ الشامل لعام    االستعراض الدوري اليت قُدِّمت يف    توصيات  لخالفاً ل  ،بعد

  . )٣٩(ضحايا التعذيبلتعويض كما أشارت إىل عدم وجود أموال . جلنة مناهضة التعذيب
تعذيب وسوء معاملـة    حبدوث أعمال   تفيد  تتلقى اّدعاءات    منظمة العفو    وما زالت     -٢٤

ـ . املخابرات الوطنيةجهاز  الشرطة الوطنية يف بوروندي و    أيدي  على    ،ووأشارت منظمة العف
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 ٢٠١٠يوليـه   /متـوز  ٥ويونيه  /حزيران ٢٣مت، يف الفترة ما بني       ه إىل أن  ،على سبيل املثال  
 حالة اّدعى فيها الضحايا أهنم تعرضوا للتعذيب على أيدي أفراد جهاز املخابرات             ١٢ توثيق

أفراد بإيقاف  وأوصت منظمة العفو    . )٤٠( كانوا أعضاًء يف أحزاب املعارضة     وإىل أن من ُعذبوا   
يف لالشـتباه     عن القيام مبهامهم   لشرطة الوطنية يف بوروندي ووكالة املخابرات الوطنية      من ا 

يـصدرون  عدد من املسؤولني الـذين    كذلك  التعذيب وسوء املعاملة، و   ممارسة  ضلوعهم يف   
  .)٤١(ريثما جتري حتقيقات جنائية نزيهة ومستقلة عنه نتغاضويأوامر بالتعذيب أو 

إنـسانية واملهينـة يف الـسجون       الاملعاملـة ال  إىل تفشي   ،  لجنة الوطنية لأشارت ا و  -٢٥
الكتظاظها بسبب كثرة احملتجزين فيها بشكل غري قانوين ولتردي أوضـاع النظافـة فيهـا               

غـري أهنـا    . الفصل بني البالغني والقُّصر حيث أصبحت هذه األمور أشـياء عاديـة            وعدم
ح السجناء الذين أمـضوا     اسر وإطالق   ٢٠١٢العفو الرئاسي الذي ُمنح يف عام       أن   الحظت

غري أن الورقة . )٤٢(السجوناحلّد من اكتظاظ إىل مها من العوامل اليت أّدت    ربع فترة عقوبتهم    
جزئياً ومؤقتاً مشكلة اكتظـاظ      إالّ شددت على أن هذا العفو الرئاسي لن حيل          ٦ املشتركة

ن وحملتجـز امنـها   املعيشية اليت يعـاين     الظروف  تدهور  والشرعي  السجون واالحتجاز غري    
تطبيقـاً  احلبس االحتياطي واالحتجاز الوقـائي      حترص على تطبيق فترة       ال دامت الدولة  ما

  .)٤٣(صارماً
كتظـاظ  السـيئة    أن ظروف االحتجاز مـا زالـت         ٦وأضافت الورقة املشتركة      -٢٦

قة وأعربت الور . )٤٤(والغذاءتأمني الرعاية الصحية    وعدم  التحتية  البىن  وعدم كفاية    السجون
  .)٤٥(مماثلةخماوف  عن ٢املشتركة 

فتـرات  ل،  الناس من بينهم قُـّصر    عدد كبري من    حتجاز  وأشارت منظمة العفو إىل ا      -٢٧
  . )٤٦(قبل إحالتهم إىل احملاكممطولة 
رفع السن القانونية للمسؤولية اجلنائية  إىل أنه على الرغم من      اللجنة الوطنية   شارت  وأ  -٢٨
  .)٤٧(فإن هناك انتهاكات ما زالت حتدث  عاما١٥ً عاماً إىل ١٣من 
 )٤٨(وأشارت اجلمعية احمللية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان إىل أن القانون الـوطين             - ٢٩

الثقافة والتقاليد أمراً جتيزه ينص صراحة على منع العقاب البدين وأن هذا العقاب ما زال         ال
املوقعـة  اء مجيع أشكال العقوبة البدنية      وأعربت املبادرة العاملية إلهن   . )٤٩(واملعتقدات الدينية 

 يف عدد مـن     ،٢٠١٠يف عام   مت النظر،   وأضافت أنه   . )٥٠(مماثلةخماوف  عن  على األطفال   
 منها مشروع قانون بشأن محاية األطفال الذين يواجهـون مـصاعب،            مشاريع القوانني 

ل الشخصية  ومشروع قانون بشأن األطفال اجلاحنني، ومشروع قانون لتعديل قانون األحوا         
كمـا تفيـد بـذلك    واألسرة، ومل يرد يف مشاريع القوانني هذه منع العقـاب البـدين،         

  .)٥١(التقارير
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  ، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونلإقامة العد  -٣  
 إىل ٢ ومنظمة هيومان رايتس ووتش والورقة املـشتركة     ٤أشارت الورقة املشتركة      -٣٠

إىل أن  منظمة هيومـان رايـتس ووتـش        شارت  وأ. )٥٢( من العقاب  اإلفالتانتشار ظاهرة   
 ٢٠٠٨فيذ توصيات االستعراض الدوري الـشامل لعـام     نتبوروندي مل تتخذ تدابري كافية ل     

وكذلك الشأن بالنسبة إىل إفالت مرتكيب االغتيـاالت        املتعلقة مبكافحة اإلفالت من العقاب      
مل ُتتخـذ تـدابري كافيـة       فإنه  ايتس ووتش،   ووفقاً ملنظمة هيومان ر   . السياسية من العقاب  

 قوة محاية الدميقراطية    -كان املشتبه فيهم من مؤيدي اجمللس الوطين حلماية الدميقراطية           عندما
قد عارضة املأن مجاعات كان ُيّدعى وأضافت أنه مع ذلك عندما . أو أفراد من القوات األمنية    

 سواء كانوا من    جبهة التحرير الوطنية  سيب  منتباعتقال  فإن الرّد يكون    ،  كانت ترتكب جرائم  
وأعطت منظمة هيومان رايتس ووتش مثالً على حماكمة معيبة         . األعضاء احلاليني أو السابقني   

مجلة يف  وأشارت  . ٢٠١١ا يف عام    بغاتوممقصف   شخصاً اُتهموا باهلجوم على      ٢١ملا يبلغ   
اكم إهنم تعرضـوا للتعـذيب       قال عدد كبري من املدعى عليهم يف احمل        ‘١‘: أمور إىل ما يلي   

إلجبارهم على اهتام أنفسهم ودعم ادعاءات احلكومة بأن جبهة التحرير الوطنية مسؤولة عن             
اهلجوم؛ ورفض القضاة طلباً قدمه حمامو الدفاع الستدعاء مسؤولني رفيعـي املـستوى يف              

  .)٥٤(مماثلةف خماو عن ٢وأعربت الورقة املشتركة . )٥٣(الشرطة واملخابرات بغية استجواهبم
 ومنظمة هيومـان رايـتس ووتـش        ٤ والورقة املشتركة    ٢وقالت الورقة املشتركة      -٣١

العفو إن بوروندي أنشأت جلان حتقيق عدة للتحقيق يف عمليـات القتـل وأشـكال                ومنظمة
 إن  ٢وقالت الورقة املـشتركة     . )٥٥(٢٠١٠من اإلساءات أثناء فترة االنتخابات يف عام         أخرى

كـان  املخابرات الوطنية ُيزعم أن جهاز  سلط الضوء على اثنيت عشرة قضية تعذيب        اللجان مل ت  
 أو على عشرين قضية بشأن عمليات قتل خارج القضاء          ٢٠١٠ هيوني/يف حزيران مسؤوالً عنها   

مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف بورونـدي        أبلغ عنها   حبق أعضاء يف جبهة التحرير الوطنية       
 إىل إنشاء جلان حتقيـق غـري أن         ٦وأشارت الورقة املشتركة    . )٥٦(٢٠١١ و ٢٠١٠عامي   بني

 ومنظمـة هيومـان     ٢وأعربت الورقة املشتركة    . )٥٧(ظلت حرباً على ورق    اليت أعدهتا    التقارير
وأوصت منظمة العفو بـإجراء حتقيقـات       . )٥٨(مماثلةخماوف  رايتس ووتش ومنظمة العفو عن      

  .)٥٩(نطاق القضاء اليت نفذهتا القوات األمنيةسريعة وكاملة يف كل حاالت اإلعدام خارج 
يتضمن  ٢٠٠٩القانون اجلنائي لعام    إىل أنه على الرغم من أن       اللجنة الوطنية   شارت  وأ  -٣٢

قـانون  لمشروعاً  هناك  أن  أضافت  و. سائداًما زال   اإلفالت من العقاب    فإن  ،  تعريفاً للتعذيب 
  . )٦٠(االعترافات املنتزعة حتت التعذيبن بطالينص على قيد اإلعداد وهو اإلجراءات اجلنائية 

وأشارت إىل  . فعاالًال  مستقالً و مل يكن   اجلهاز القضائي   أن  للجنة الوطنية،   ذكرت ا و  -٣٣
وأضـافت  . )٦١(أن شؤون التعيني والتقييم والنظام التأدييب ما زالت ختضع للسلطة التنفيذيـة           

السلطة التنفيذية كما أن ألعلى للقضاة،  أن رئيس اجلمهورية يرأس اجمللس ا٦الورقة املشتركة 
وباإلضافة إىل ذلك، قالت اللجنة الوطنية إن السلطة التنفيذية تدير مسار  . معظم أعضائه تعني  
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يتعلق مبسألة التعيني والترقية وتغيري مكان العمل، كما قالت إن            فيما القضاة املهين وال سيما   
نظام األساسي للقضاة الذي يوصي بـإجراء       تنتهك ال هي  معايري التعيني مل تكن موضوعية و     

كل دوائـر الـسلطة     شارت إىل أن    وأ. )٦٢(السلك القضائي امتحانات تنافسية لالخنراط يف     
. )٦٣(املوارد الالزمة للنـهوض بأعماهلـا     القضائية تعتمد مالياً على وزارة العدل اليت متنحها         

دخـال   بإ ٦الورقة املـشتركة    وأوصت   .)٦٤(وأعربت منظمة العفو الدولية عن خماوف مماثلة      
حـىت تتمتـع    و)٦٤(ضمان استقاللية النظام القضائي وفعاليته وحيـاده لاإلصالحات الالزمة  

  .)٦٥( باالستقالل املايللسلطة القضائيةا
الـذين أصـدروا    من  تقارير تفيد بنقل عدد من القضاة       إىل  منظمة العفو   شارت  وأ  -٣٤

 عن حاالت فساد وعدم اًت منظمة العفو أيضاً تقريروتلق. مستقلة إىل مقاطعات نائية   أحكاماً  
وباإلضافة إىل ذلك، أشارت إىل     . حساسة سياسياً إجراء السلطات حتقيقات فعالة يف قضايا       

حماكمة املتهمني بقتل إرنست مانريومفـا،      إّبان   ٢٠١٢مايو  /الذي صدر يف أيار   احلكم  أن  
حيقـق   ، مل )OLUCOME (ةدينائب رئيس مرصد مكافحة الفساد واالختالسات االقتـصا       

وتوصـيات  معلومات  أن هيئة االدعاء مل تنظر يف       إىل  منظمة العفو الدولية    أشارت  و. العدالة
مكتب التحقيقـات   مبساعدة من   إليها جلنة حتقيق أنشأهتا السلطات البوروندية       هامة خلصت   

اليـة يف   االحتادي األمريكي الذي دعا إىل إجراء حتقيقات إضافية مع أشخاص ذوي رتب ع            
وأعربت منظمة هيومان رايـتس ووتـش والورقـة         . )٦٦(القوات املسلحة والشرطة الوطنية   

وقالت الورقـة   . )٦٧(مماثلةخماوف   عن   ٤ والورقة املشتركة    ٦ والورقة املشتركة    ٢املشتركة  
ممن دلّـوا علـى    أيضاً إن عناصر أمنيني هددوا ناشطني يف جمال حقوق اإلنسان         ٥املشتركة  

  .)٦٨( اإلجراءاتمواطن ضعف
  .)٦٩(املناسبةاألدوات ميلك   ال أن النظام القضائي٢وأضافت الورقة املشتركة   -٣٥
 أن الوصول إىل العدالة ما زال يشكل حتـدياً          "حدود حمامون بال "وذكرت منظمة     -٣٦

االستضعاف اخلدمات وعرضها، وبعض أشكال     بطلب  يتعلق    فيما لألشخاص األكثر ضعفاً  
أن على  "حدود حمامون بال"وأضافت منظمة .  أو أغلبية احملتجزين"باتوا"مجاعة  تعانيها  كاليت  

لدولة بذل املزيد من اجلهود، بدعم من اجملتمع الدويل، لتنفيذ سياسية غري متييزية لوصـول               ا
 تلبية احتياجات السكان للحصول علـى       ‘١‘: وأوصت املنظمة مبا يلي   . لعدالةاجلميع إىل ا  

 إنـشاء   ‘٢‘؛  دائرة قـضائية   عن طريق إنشاء مكاتب استقبال يف كل         مهاملعلومات وتوجيه 
فعالـة ومـستدامة؛    املنهجيـة   املساعدة القانونية   حىت تصبح   صندوق للمساعدة القضائية،    

وغـري متييزيـة    منهجيـة   لتقدمي مساعدة قانونيـة     القصري،  األجل  ، يف   ولويةاألإعطاء   ‘٣‘
  .)٧٠(املخالفني للقانونّصر للمحتجزين والقُ

اإلجراءات اجلنائية يـنص علـى   إصالح قانون  وذكرت اللجنة الوطنية أن مشروع        -٣٧
ضمانات قضائية وال سيما إمكانية احلصول على مساعدة حمام وطبيب منذ الساعات            إعطاء  
وأضـافت أن   . املساعدة القانونيـة  من احلبس االحتياطي وحصول املستضعفني على       األوىل  

  .)٧١(حىت تكون احملاكمة عادلةاإلجراءات ل الستكمال طاء ُمهإعمشروع القانون فرض أيضاً 
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     ليات العدالـة االنتقاليـة    أن نصوص القوانني املنشئة آل    وأشارت اللجنة الوطنية إىل       -٣٨
  .)٧٢(وأضافت أن االختالفات املتعلقة بطبيعتها القانونية ما زالت قائمة. ما زالت قيد اإلعداد

احلكومة واألمم املتحدة   مكونة من   ( إىل أن جلنة ثالثية      ٦ة  وأشارت الورقة املشترك    -٣٩
غري أن الورقة . ٢٠١٠أجرت مشاورات وطنية وأصدرت تقريراً ُنشر يف عام   ) واجملتمع املدين 

جلنـة  إنشاء  قالية، أي   تيف إنشاء آليات العدالة االن    تلكأت   أفادت بأن بوروندي     ٦املشتركة  
، وفقاً للطرائق اليت اقترحها السكان يف املشاورات الوطنية، احلقيقة واملصاحلة واحملكمة اخلاصة
، )من عناصر وطنية وأخـرى دوليـة  (، طة هلذه اآللياتتلوال سيما فيما يتعلق بالتركيبة املخ     

 ٦وأوصت الورقـة املـشتركة      . اجملتمع املدين بفعالية يف هذه العملية     إشراك  واستقالليتها و 
    الوطنيـة  املـشاورات ة االنتقالية مع احتـرام مـضمون   باحلرص على أن ُتنفذ آليات العدال  

 قرارات جلنة احلقيقة واملصاحلة ومحاية      حيالمة اخلاصة   كاحتراماً تاماً؛ وضمان استقاللية احمل    
  .)٧٣( والشهودالضحايا

وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إىل أن بوروندي مل تظهر التزاماً كافياً بتنفيذ               -٤٠
. إنشاء آليات مالئمة للعدالة االنتقاليـة     ب ٢٠٠٨ض الدوري الشامل لعام     توصيات االستعرا 

ومن األمثلة على ذلك    . إلنشاء جلنة احلقيقة واملصاحلة   هناك تدابري اختذت     أضافت أن    غري أهنا 
 هبدف إنشاء إطار عمل للجنة احلقيقـة        ٢٠١١يوليه  /يف متوز ُشكلت  جلنة فنية حكومية    أن  

احملرز غري أن التقدم    . الفنية احلكومية تقريرها إىل رئيس اجلمهورية      اللجنة   توقدم. واملصاحلة
 أعلن  وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إىل أن رئيس اجلمهورية        . توقف منذ ذلك احلني   

، غري أنه مل ُتتخذ أية إجراءات ٢٠١٢أن جلنة احلقيقة واملصاحلة سُتنشأ حبلول هناية عام جمّدداً 
وقالت منظمة هيومـان رايـتس ووتـش إن         . ٢٠١٢ من عام    ملموسة يف النصف األول   

  .)٧٤(بوروندي مل تلتزم بإنشاء حمكمة خاصة
 إىل أن تركيبة جلنة احلقيقة واملصاحلة الـيت اقترحتـها           ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٤١

 كما أن اخلطط اليت وضعت هلا      اناتاللجنة الفنية احلكومية مل تراعِ اجملتمع املدين وممثلي الدي        
 ٢وذكرت الورقـة املـشتركة      . أسقطت من حساهبا عضوية غري املواطنني البورونديني فيها       

أيضاً أنه ينبغي لبوروندي االستعداد إلنشاء حمكمة خاصة وأضافت أنه ينبغي حتديد جماالت             
  .)٧٥(اخلاصة بوضوحاختصاص جلنة احلقيقة واملصاحلة واحملكمة 

تها كانت  نزاه إىل أن استقاللية اللجنة الفنية احلكومية و       ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٢
سة للغاية، مـع    حنو إنشاء جلنة حقيقة ومصاحلة مسيّ     هناك اجتاهاً   وأضافت أن   . موضع شك 

يف مـصاحلة البورونـديني   عدم اإلسـهام  مصاحل السياسيني واحتمال اقتصارها على خدمة    
إنـشاء جلنـة احلقيقـة      احلرص على    ‘١‘:  مبا يلي  ١ الورقة املشتركة     وأوصت .)٧٦(بفعالية

التحقيق بصورة شاملة وشفافة يف كل اجلرائم       من مهام هذه اللجنة     بفعالية و لتعمل  واملصاحلة  
نشر نتائج التحقيقات على املأل، وصياغة توصيات هبدف تقدمي تعويضات إىل الـضحايا،             و

 اختـاذ التـدابري     ‘٢‘ع ارتكاهبا جمدداً؛    نع هذه االنتهاكات ومت   واختاذ التدابري الالزمة اليت تقم    
  .)٧٧(يف اجلرائم الدوليةللفصل املناسبة إلنشاء حمكمة خاصة مؤهلة 
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عملية إنشاء جلنة حقيقة ومصاحلة إىل الشفافية       افتقار  منظمة العفو   من دواعي قلق    و  -٤٣
استعراض وسّن قانون بـشأن      إىل   باملبادرة يف أقرب فرصة   نظمة  املأوصت  قد  و. )٧٨(والتوجيه
 واملصاحلة ميتثل للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ومعايريه وينص على عدم إمكانية            قيقةجلنة احل 

 القانون الدويل؛ ويقترح بوضوح إنشاء حمكمـة خاصـة   اليت يعاقب عليهارائم  اجلالعفو عن   
يتضمن كما  قة واملصاحلة عملها؛     بعد أن تنهي جلنة احلقي     يتمتع فيها املدعي العام باالستقاللية    

  .)٧٩(تعيني مفوضني دوليني
قلقة  منظمة العفو    فإنوال سيما يف املناطق الريفية،      بالنظر إىل استشراء انعدام األمن      و  -٤٤

الضحايا والشهود حيول دون إدالء  اليت تقدمها الدولة قد   أيضاً ألن عدم متتع الشهود باحلماية     
 منظمة العفو بإنشاء ومتويل برنامج وطـين لـدعم الـشهود            وأوصت. )٨٠(هتم حبرية ابشهاد

 هذه اجلرائم، ومنها اجلرائم     على عمليات القتل السياسية بالشهادة      ملن عاين والضحايا يسمح   
 أيضاً باختاذ تـدابري لـضمان       ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٨١(الدولةعمالء  اليت يضلع فيها    
  .)٨٢(محاية الشهود

احملتجزين يف الـسجون  ترّدي ظروف األحداث     إىل أن    ٦ملشتركة  وأشارت الورقة ا    -٤٥
مها من النقـائص    وعدم تطبيق تدابري بديلة لالحتجاز      ) البالغنيالفصل بني األطفال و   كعدم  (

 باعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية الذي يـنص        ٦وأوصت الورقة املشتركة    . املهمة األخرى 
دابري بديلة لالحتجاز وإجـراءات أخـرى        وت ألحداثمشروعه على إنشاء منصب قاض ل     

  .)٨٣(من الصكوك الدولية اخلاصة بقضاء األحداثمستوحاة 

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة         -٤  
  والسياسية

عض إن حقوق الناشطني يف أحزاب املعارضة ومؤيديها وب       إىل  اللجنة الوطنية   أشارت    -٤٦
الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان كانت موضع هتديد، وال سيما منـذ أن قاطعـت            

  .)٨٤(٢٠١٠بعض أحزاب املعارضة انتخابات عام 
 أيضاً إىل أن اجملال الـسياسي تقلـص منـذ إجـراء             ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٤٧

، ٢ة  ك املـشتر  وفقـاً للورقـة   و. هلااملعارضة   ومقاطعة أحزاب    ٢٠١٠االنتخابات يف عام    
 وهي عالقة تقوم على انعدام الثقة، وهناك قيـود          حتسن احلكومة عالقتها مع اجملتمع املدين      مل

وأضافت أن عدداً من املدافعني عن حقـوق اإلنـسان          . مفروضة على األنشطة اليت ميارسها    
، القمـع وحمـاوالت     )٨٥(٢٠١٠، منذ عـام      اإلعالم واحملامني يواجهون باستمرار    طووسائ
كثرياً ما تتعاطى بسلبية    وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إىل أن احلكومة         . )٨٦(اهتمإسك

الورقـة  ذكـرت   و. لمعارضةلحقوق اإلنسان والصحفيني، إذ تصنفهم كأبواق       مع نشطاء   
يف غيـاب معارضـة     وصفه الصوت املضاد    ن اجملتمع املدين أصبح أكثر عزلة ب      أ ٤املشتركة  

  .)٨٧(قوية
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لني يف اجلهاز القضائي اسـتدعوا      ؤون مس أ هيومان رايتس ووتش      منظمة ذكرتو  -٤٨
ناشطني وصحفيني بارزين عقب نشر تقارير أو برامج إذاعية تشري إىل ضلوع مـوظفني يف               

 والورقـة   ٤وأعربت الورقـة املـشتركة      . )٨٨(الدولة يف انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان     
 ذلك، أشارت منظمة العفو إىل تقارير تفيد        وباإلضافة إىل . )٨٩( مماثلة خماوف عن   ٢املشتركة  

 حبقوق اإلنسان والفساد خيضعون ملراقبـة       تتعلققضايا حساسة    هناك أفراداً ممن يعنون ب     بأن
الحظت كذلك أن عدة صـحفيني      و. )٩٠(وات األمنية ويتلقون هتديدات   قبل الق شديدة من   

 ٤ والورقة املشتركة    ٦شتركة  والورقة امل وأشارت املنظمة   . )٩١(ونشطاء تلقوا هتديدات بالقتل   
   إىل ارتفاع مستوى الترهيب الذي طال الصحفيني عقب اهلجوم على مقـصف غاتومـا يف              

، عندما فرضت السلطات تعتيماً إعالمياً على هذه املسألة وغريها من احلـوادث             ٢٠١١عام  
  .)٩٢(قيد التحقيق

تلجـأ  قال التعسفي وعتأسلوب االوأشارت منظمة العفو إىل أن السلطات تستخدم          -٤٩
وأعربـت  . )٩٣(احملاكمة كوسيلة للحرمان من حرية التعـبري      إىل إطالة فترات االحتجاز قبل      

ال لـشيء  " هتديد أمن الدولـة "و" باالفتراء" عن القلق إزاء اّتهام ناشطني ٥الورقة املشتركة   
يت ترتكبها  املمارسات الفاسدة وانتهاكات حقوق اإلنسان ال     سوى أهنم رفعوا أصواهتم لفضح      

  .)٩٤(القوات األمنية
 املعارضة وصحفيني ومدافعني    منأعضاء  هناك   أيضاً أن    ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٥٠

     إلسـكاهتم منـذ   هناك حماوالت تبـذل     يتعرضون للقمع و  ممن  عن حقوق اإلنسان وحمامني     
من قبـل  يتعرضون لالحتجاز التعسفي واملضايقات واالعتداءات وأضافت أهنم   . ٢٠١٠عام  

ناح الشبايب التـابع للمجلـس      اجل "رإمبونرياكو"والوطنية  املخابرات  جهاز  الشرطة الوطنية و  
املخـابرات الوطنيـة    جهـاز   واُتهم  . )٩٥( قوة محاية الدميقراطية   -الوطين حلماية الدميقراطية    

سؤولية امل قوة محاية الدميقراطية ب    -ناح الشبايب التابع للمجلس الوطين حلماية الدميقراطية        واجل
  .)٩٦(عن عدة هجمات

 تقارير تفيد باغتيـال ناشـطني يف   ٢ والورقة املشتركة   ٥وذكرت الورقة املشتركة      -٥١
لمـضايقات  لباإلضافة إىل تعرض البعض منـهم  ما ميارسونه من نشاط اجملتمع املدين بسبب    

رار اسـتخدام    أيضاً عن القلق إزاء استم     ٤وأعربت الورقة املشتركة    . )٩٧(ترهيبالقضائية و ال
  .)٩٨(العنف والتهديدات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان

ن بوروندي فرضت أيضاً قيود على      أ ٤ الورقة املشتركة    ذكرتوعالوةً على ذلك،      -٥٢
.  تعليق تسجيلهم القانوين أو التهديد بتعليقـه       طريقن  ععمل املدافعني عن حقوق اإلنسان      

 واجلمعيـة   )FORSC(تدى تعزيز اجملتمع املـدين       إىل حاالت من   ، على سبيل املثال   ،وأشارت
مرصـد مكافحـة     و )APRODH(البوروندية حلماية حقوق اإلنسان واألشخاص احملتجزين       

  .)٩٩()OLUCOME(الفساد واالختالسات االقتصادية 
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 ومنظمة هيومان رايتس ووتش باإلعالن الـصادر عـن          ٤وأقرت الورقة املشتركة      -٥٣
سرياجع للنص على نـزع      والذي ذكر أن قانون اإلعالم       ٢٠١٢يونيه  /احلكومة يف حزيران  

 أضـافت أن اهليئـات      ٤غري أن الورقة املشتركة     . )١٠٠(املخالفات اإلعالمية صفة اجلرم عن    
 بشأن حمتوى مشروع القـانون      عدم التشاور بت عن قلقها إزاء     رالوطنية املعنية أع  اإلعالمية  

  .)١٠٢(مماثلةخماوف  عن ٦عربت الورقة املشتركة وأ. )١٠١(وأوصت بالتشاور مع اجملتمع املدين
وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إىل أنه ينبغي تعزيز اجلهود املبذولة لـصون               -٥٤

    حرية التعبري والرأي والتجمع السلمي، متاشياً مع توصيات االستعراض الـدوري الـشامل            
  . )١٠٣(٢٠٠٨لعام 
 بسبب عملها )MUCO(يت تتعرض هلا منظمة  الضغوط ال٣الورقة املشتركة   ذكرت  و  -٥٥

املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة     يف جمال الدفاع عن حقوق     
  . )١٠٤(اجلنسانية

ن احلكومة انتقدت منظمات دولية معنيـة       أمنظمة هيومان رايتس ووتش     ذكرت  و  -٥٦
باحثاً من املنظمة طُرد مـن      وأضافت أن   . حبقوق اإلنسان وأعاقت عملها يف بعض األحيان      

 وأعادت بناء عالقـة     ٢٠١١ومتكنت املنظمة من استئناف عملها يف عام        . ٢٠١٠البلد عام   
كان من املقرر    إىل إلغاء مؤمتر صحفي      ٢٠١٢ اضطرت يف عام     اغري أهن . مع احلكومة إجيابية  
ظمة هيومـان   ووفقاً ملن . )١٠٥( يف بومجبورا إلطالق تقرير جديد بشأن العنف السياسي        عقده

ة ر، أجربت احلكومة رئيس بعثة األمم املتحدة على مغـاد         ٤ والورقة املشتركة    رايتس ووتش 
  .)١٠٦( باالحنياز إىل املعارضةمتهمة إياهالبلد، 
  ضة ُحرمـت  ر أن منظمات اجملتمع املدين وأحزاب املعا      ٦وذكرت الورقة املشتركة      -٥٧

 إىل أن اجملتمـع املـدين ُحـرم يف          ، املثـال   على سبيل  ،وأشارت. من احلق يف التظاهر علناً    
إرنست مانريومفـا،   من إمكانية التظاهر مبناسبة الذكرى الثانية الغتيال  ٢٠١١أبريل  /نيسان

 ٢ والورقة املشتركة    ٤الورقة املشتركة   وأعربت  . )١٠٧(وهو أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان     
  .)١٠٨( مماثلةخماوفعن 
ىل أن املكانة املخصصة للمرأة مـا زالـت حمـدودة يف            وأشارت اللجنة الوطنية إ     -٥٨

  .)١٠٩(النساءيتساوى مع عدد عدد الرجال يكاد املؤسسات باستثناء جملس الشيوخ حيث 
 أن الدسـتور     إىل ندماج والتنمية املستدامة يف بوروندي    الاجلمعية املعنية با  أشارت  و  -٥٩
  . )١١٠(املؤسسات العامة يف صنع القرار و"باتوا"حيدد مستوى مشاركة مجاعة  مل

 احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٥  

سياسة وطنية بشأن العمل، تتماشى مع اتفاقيات    هناك  ن  إىل أ اللجنة الوطنية   أشارت    -٦٠
دراسة استقصائية بـشأن اليـد      كما أشارت إىل صدور     منظمة العمل الدولية، قيد اإلعداد      

  .)١١١(العاملة
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 يف  دفع إجازة األمومة ومـستحقاهتا    اً للجنة الوطنية، لوحظ متييز ضد املرأة يف         ووفق  -٦١
  .)١١٢(القطاع اخلاص

ندماج والتنمية املستدامة يف بوروندي إىل أن أفراد مجاعة       الوأشارت اجلمعية املعنية با     -٦٢
  . )١١٣(بوتوا يواجهون صعوبات يف إجياد وظيفة يف القطاع العام

فإهنا  تفتيش العمل، هيئة وجود من  رغم  على ال  على أنه    ٦ملشتركة  قة ا روشددت الو   -٦٣
وأضافت .  الذي يشّغل الكثري من األطفال النظامييف قطاع العمل غري     مل حترك ساكناً إطالقاً     

  .)١١٤(واقعاًأن مشكلة عمل األطفال ما زالت تشكل أمراً 
مل ُتتخذ تـدابري    كما    أن مشكلة البطالة ازدادت حدة     ٦ املشتركة   الورقةوأضافت    -٦٤
  .)١١٥(هذا التحديواجهة مل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٦  
        املوارد املتاحة للمجـاالت االقتـصادية واالجتماعيـة       أن  الحظت اللجنة الوطنية      -٦٥

   .)١١٦(ال تكفي
احتياجات النساء اخلاصة   استمرار ضعف مستوى تلبية     وأشارت اللجنة الوطنية إىل       -٦٦

 علـى املرأة الريفية   حصول  وأضافت أن   . تقدماًرغم أن جمايل الصحة والتزويد باملياه شهدا        
  .)١١٧( من األمور اليت تنطوي على مشاكلالتمويل بالغ الصغر ما زالولى الكهرباء وعالعدالة 
هناك شـكوكاً   فإن  ية،  و إىل أنه رغم وجود سياسة تنم      ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٦٧

. )١١٨(بشأن فرص جناح تنفيذها بسبب النقص يف املوارد املالية الكافية وإرادة تنفيـذها            حتوم  
  .)١١٩(ذ اإلطار االستراتيجي بشأن النمو ومكافحة الفقريوأوصت باحلرص على تنف

 أن مسائل إمكانية الوصول إىل األراضي وانعدام األمن         ١وذكرت الورقة املشتركة      -٦٨
وأضافت أن معدل الفقر سجل أعلى املـستويات يف         .  مشكلة خطرية  متثل ما زالت    الغذائي

 باختاذ تدابري مناسبة بشأن إمكانية وصـول        ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٠(املناطق الريفية 
 وتأمني ظروف مالئمة إلعادة توطينهم عن طريق رد قطع األراضي اليت       مواطنهمالعائدين إىل   

  .)١٢١( نزوحهمكانوا ميلكوهنا قبل
أكثـر  ن الفقـر    أندماج والتنمية املستدامة يف بوروندي      الاجلمعية املعنية با  ذكرت  و  -٦٩

وأضافت أن .  باملقارنة مع الشرائح االجتماعية األخرىمنه" اباتو"يف صفوف مجاعة  استشراًء  
قتـصادي  اال -  يف اجملال االجتماعي   "باتوا"مجاعة  التمييز املمارس ضد    هو منطلق   هذا الفقر   

 يعيشون يف مـساكن     "اباتو"كما أشارت إىل أن الكثري من مجاعة        . )١٢٢(والثقايف والسياسي 
  .)١٢٣( صاحلة للزراعةيغري الئقة وال ميلكون أراض
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  احلق يف الصحة  -٧  
اإليدز والعدوى  اخلطط الوطنية ملكافحة    علماً مع االرتياح ب   اللجنة الوطنية   أحاطت    -٧٠

  . )١٢٤(ياوالسل واملالربفريوسه 
ندماج والتنمية املستدامة يف بوروندي على الربنامج الذي        الوأثنت اجلمعية املعنية با     -٧١

غـري أهنـا    . يؤمن تكاليف الرعاية قبل الوالدة والرعاية الصحية لألطفال دون سن اخلامسة          
خـدمات   اللوايت ال ميلكن بطاقة هوية ال ميكنهن احلـصول علـى       "اباتو"أضافت أن نساء    

 وأن األطفال ميوتون بسبب االفتقار إىل املوارد املالية لدفع تكـاليف            )١٢٥(اية قبل الوالدة  لرعا
  .)١٢٦( يعانون من سوء التغذية"اباتو"وأشارت أيضاً إىل أن أطفال مجاعة . العالج الكامل

  احلق يف التعليم  -٨  
جمـال  سيما يف   الحظت اجلمعية الوطنية استمرار التفاوت بني الفتيات والفتيان وال            -٧٢

 عامـة بـشأن تعلـيم     وأشارت إىل أن املوافقة متت على مشروع سياسـة          . تقينالتعليم ال 
  .)١٢٧(الفتيات

 أن بوروندي ما زالت تعزز حصول اجلميع على التعليم          ١وذكرت الورقة املشتركة      -٧٣
 ٣١ورغم أن   . ٢٠٠٨وفقاً لاللتزامات اليت تعهدت هبا يف االستعراض الدوري الشامل لعام           

 أن  ١الورقة املـشتركة    عليمي، فقد الحظت    اجلارية خمصصة للقطاع الت   النفقات  يف املائة من    
يعوزهم التدريب وأن   املدرسني  أن  مكتظة و وأن الفصول   عدد املؤسسات التربوية غري كاف      

أن التسرب املدرسي، ال سيما يف صفوف الفتيـات،         الحظت  و. )١٢٨(املواد التربوية شحيحة  
  . )١٢٩( الرسوب يدالن على عدم فعالية النظام املدرسيمعدلارتفاع و

.  عن القلق إزاء األطفال ضحايا التـسرب املدرسـي         ٦وأعربت الورقة املشتركة      -٧٤
 أفاد بـأن اإلحـصاءات      ٢٠١١الصادر يف عام     )Iteka(مجاعة إيتكا   وأشارت إىل أن تقرير     

 شامللت احلكومة أمهية للتعليم ال    املتصلة بالتسرب املدرسي تستحق انتباهاً خاصاً يف حني أو        
  .)١٣٠(اجملاين واإللزامي

أطفال مجاعـة   ندماج والتنمية املستدامة يف بوروندي إن       الوقالت اجلمعية املعنية با     -٧٥
اليت يفرضـها   شروط  الباحلق يف التعليم بسبب     ال يتمتعون رغم سياسة جمانية التعليم       " باتو"

  .)١٣١(حلراسة واملعدات املدرسية، من مجلة أمور أخرى دفع رسوم الزوماملدارس، مثل مديروا 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٩  
أشارت الورقة املشتركة إىل أن األطفال ذوي اإلعاقة ال ميكنهم احلصول على التعليم   -٧٦

  .)١٣٢(االبتدائي العام وأوصت بدعم حصوهلم عليه
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  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
 يف  ١ اليت تـشكل     ،"باتوا"وضع مجاعة   إىل أن    "حدود بالحمامون  "منظمة  شارت  أ  -٧٧

هو من العالمات الّدالة على التحديات اليت يواجهها من يعانون من حاالت         املائة من السكان    
وما زالت هذه اجملموعة من الـسكان       . استضعاف شديد عند حماولتهم الوصول إىل العدالة      

املكونات األخرى من السكان، وتبقى مـن  عليها رسه متامتييزاً كبرياً األصليني تعاين إىل اآلن    
  . )١٣٣(بني الفئات األشد فقراً يف البلد

ندماج والتنمية املستدامة يف بوروندي بوضع سياسـات        الوأوصت اجلمعية املعنية با     -٧٨
 األصليني وتعزيز حقوقهم يف امللكيـة والـصحة والعمـل           "باتوا"عامة لدعم تعليم سكان     

  . )١٣٤(والسكن الالئق

  املشردون داخلياً  -١١  
أو املـشردين يفتقـرون إىل      / إىل أن األطفال الالجئني و     ١أشارت الورقة املشتركة      -٧٩

الداعمة الرامية إىل مساندة اجلهود املبذولة من أجل حصوهلم على التعليم وتعزيز تلك             التدابري  
 . )١٣٥(اجلهود
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