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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 4البند 

 2016أيلول/سبتمبر  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في قرار   

 حالة حقوق اإلنسان في بوروندي -33/24  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده،إذ يسرتشد  
إىل اإلعيييان الييييامل  إلقيييوق اإلنسيييان، والي يييدين اليييدولي  ا اصييي   قيييوق  وإذ يشييير 

 صكوك الدولية ذات الصلة  قوق اإلنسان،اإلنسان وغر ذلك من ال
وقيرار  2006آذار/مارس  15املؤرخ  60/251إىل قرار اجلميية اليامة  وإذ يشر أيضا   

 ،2007حزيران/يونيه  18املؤرخ  5/1جملس حقوق اإلنسان 
تشييييييييرين  2املييييييييؤرخ  30/27إىل قييييييييرار جملييييييييس حقييييييييوق اإلنسييييييييان  وإذ يشيييييييير  يييييييي لك 

تقييييدس املسيييياعدة التقنييييية و نيييياح القييييدرات لتحسيييي  حاليييية حقييييوق   شيييي ن 2015األول/أ تييييو ر 
 شيي ن منيي   2015 ييانون األول/ديسييم    17املييؤرخ  24/1-، والقييرار دإاإلنسييان ب  ورونييد 

 تدهور حالة حقوق اإلنسان ب  وروند ،
 تشيييييييرين الثيييييييا / 12( امليييييييؤرخ 2015)2248ات جمليييييييس األمييييييين إىل قيييييييرار وإذ يشييييييير  
( 2016)2303، و2016نيسييييييييييييييان/أ ري   1( املييييييييييييييؤرخ 2016)2279، و2015 نييييييييييييييو م 
 ،2016متوز/يوليه  29 املؤرخ

أن اليييدول هييي  املسيييؤولة ب املقييياز األول عييين تيزييييز  يييي  حقيييوق  وإذ يؤ يييد مييين جدييييد 
 اإلنسان واإلريات األساسية ومحايت ا،
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عين  االية األمين ب  ب املقياز األولاملسيؤولة  هي أن حكوميية  ورونيد   علىيشدد وإذ  
أراضيييي ا وعييييين محايييييية سيييكاما ب دييي  احيييرتاز سييييادة القيييانون وحقيييوق اإلنسيييان والقيييانون اليييدو  

 اإلنسا ، حسب االقتضاح،
التزاميه الشيديد  سييادة  ورونيد  واسيتقاسا السياسي  وسيامة أراضيي ا  وإذ يييد ت  ييد 
 ووحدهتا،
يين  عليى وال     قاز عليه دستور  وروند ، اتااق أروشا، ال وإذ يييد أيضا  ت  يد  

 أسس  ناح السلم واملصاإلة الوطنية وتوطيد أر ان الدميقراطية وسيادة القانون،
ب ذليك جمليس حقيوق اإلنسيان، أن  مبيا أن مبقيدور اتتمي  اليدو ، يض  ب اعتبارهوإذ  

وق اإلنسييييان ب يضييييبل   ييييدور هيييياز ومديثيييي  ب منيييي  حييييدوة املزيييييد ميييين التييييدهور ب حاليييية حقيييي
يبيال حقيوق اإلنسيان مين انت ا يات وتياوزات وعبير تصيييد  ميا  وروند   تسليط الضيوح عليى

 النزاع،
 أمهييية منيي  االنت ا ييات والت يياوزات الييق تبييال حقييوق اإلنسييان ب  ورونييد ، وإذ يييدرك 

 سيما ب سياق الاظائ  اجلماعية الق تيرضت سا املنبقة ب املاض ، ال
إزاح تاييياقم الينيييت واالنت ا يييات والت ييياوزات اجلسييييمة اليييق  قلقيييه البيييال  وإذ يييييرن عييين 

 ،2015من   داية األزمة ب نيسان/أ ري   تبال حقوق اإلنسان ب  وروند 
األطييراا البوروندييية،  الضييرورة امللحيية ليقييد حييوار حقيقيي  وشييام   يي   ييي  وإذ يؤ ييد 

هيي ا الصييدد  االجتماعييات الييق عدقييدت  ويرحييب بيسييتند إىل احييرتاز الدسييتور واتايياق أروشييا، 
يير  اعيية شييرق أ ريقيييا،  نيييام   مييؤعرا  ب إطييار اإلييوار السياسيي  ميين أجيي   ورونييد   رعاييية ميسق
ويلياز مكا ا، واالستنتاج املتيلق  بوروند  ال   اعتمده رؤساح اليدول ب اجتمياع القمية جلماعية 

 ز،، ب دار السا2016أيلول/سبتم   8شرق أ ريقيا ب 
إىل حي  للتوص   الدعم املقدز من اتتم  الدو  ب السي   وإذ حييط علما  م  التقدير 

يشييم  ج ييود االايياد األ ريقيي  و اعيية شييرق أ ريقيييا  مبييا سييلم  لمزميية الييق تواج  ييا  ورونييد ،
 والل نيييية األ ريقييييية إلقييييوق اإلنسييييان والشيييييون وا يييي اح املسييييتقل  السييييا ق  املينييييي   اإلاليييية ب

  وروند  وجلنة  ناح الساز،
( اليي   ات تييه جلنيية القضيياح علييى التمييييز الينصيير ، ب 90)1 يياملقرر  وإذ حييييط علمييا   

 ،  ش ن  وروند ، إطار إجراحات اإلن ار املبكر واإلجراحات الياجلةدورهتا التسي  ب
   شيي ن  ورونييد  اليي  2016آن/أغسييبس  24 البيييان املييؤرخ  أيضييا   وإذ حييييط علمييا   
، وأعرن  يه عن قلقه إزاح التصيرحيات الناريية ملستشار ا اص امليين مبن  اإل ادة اجلماعيةأصدره ا

 قد ييد اريضا  على الينت، مما ملسؤول  عمومي 
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تياون حكومية  ورونيد  مي  مايوم األميم املتحيدة السيام  إلقيوق  ارتياح  وإذ ياحظ 
 ،24/1-نش ه جملس حقوق اإلنسان مبوجب قراره دإوم   ريق ا  اح املستقل  ال   أ اإلنسان
 اليمي  الي   اضيبل   يه  رييق ا ي اح املسيتقل ، ويييرن عين  يال  قلقيه إزاح  وإذ يرحيب 

 ،(1)حمتوى تقريرهم ا تام 
ومؤداهييييا أن  إزاح االسييييتنتاجات الييييق توصيييي  إلي ييييا ا يييي اح املسييييتقلون يشييييير  يييياجلزعوإذ  

من  يية وطبيية وأن اإل يات مين اليقيان منتشير عليى نبياق واسي ، االنت ا ات اجلسيمة  اتيت 
تتخ  حكومة  وروند   مل ما وأنه سوا يكون من الصيب وقت الدوامة الق ينساق إلي ا البلد

ب ذلك األمم املتحدة واالااد األ ريق ، ار يا   مبا يتحرك اتتم  الدو ، مل وما إجراحات حازمة
 قويا  ومت ددا ، 

أن الييدول األعضيياح ب جملييس حقييوق اإلنسييان يدتوقيي  من ييا التييياون ميي   يؤ ييد جمييددا  وإذ  
ييو  االعتبيار الواجيب للتوصيية املتيلقية  بورونيد  الصيادرة  وإذ اآلليات الدولية إلقيوق اإلنسيان،

 ،24/1-عن  ريق ا  اح املستقل  ال   أنش ه اتلس مبوجب قراره دإ
اسيتمرار وتسيارع التييدهور ب حالية حقيوق اإلنسييان  إزاح يييرن عين قلقيه البييال  -1 

 ؛سيما ب وض  النساح واألطاال ال والوض  االقتصاد  واإلنسا  ب  وروند ،
املرتكبيية ب  ورونييد  انت ا ييات وتيياوزات حقييوق اإلنسييان  ييي  يييدين  شييدة  -2 

تقييييال سيييييما تلييييك الييييق تنبييييو  علييييى عمليييييات االع وال علييييى أيييييد   ييييي  األطييييراا الااعليييية،
واالحت ييياز التيسييياية  اجلملييية، اليييق طاليييت حيييع األطايييال، وعليييى التيييي يب وغيييره مييين ضيييرون 
املياملية القاسييية والاإنسيانية وامل ينيية، والقتي  عييارج نبياق القييانون، واالعتاياح القسيير ، والينييت 
ن اجلنسييي  واجلنسيييا ، واالضيييب اد والت دييييد إزاح أ يييراد مييين اتتمييي  امليييد  وصيييحاي  وأ يييراد مييي

امليارضية ومتظياهرين، مبيين  يي م متظيياهرون شيبان، والقييود املاروضيية عليى حرييية التيبير والت ميي  
 يؤد  إىل علق مناخ من الرتوي  وا وا يش  اتتم   رمته؛ مبا السلم  وتكوين اجلمييات،

ميكن م استبياد  ون  يض ه ه  ال ألن ا  اح املستقل  ييرن عن قلقه البال  -3 
 يشك  جرائم ضد اإلنسانية؛ قوق اإلنسانا برة إلت اوزات الت و نت ا االا

يييرا  ال للميلومات الق تتحدة عن وجود أما ن احت ياز ييرن عن جزعه -4 
عن يييا شييي ح، ويشيييم  ذليييك وجيييود زنزانيييات سيييرية ضيييمن جممييييات تا يييية جل ييياز االسيييتخبارات 

 وى؛مقرات إقامة عاصة تا ية ملسؤول  ر يي  املست وب الوطنية،
نت ا ييييييات الاإزاح التقييييييارير الييييييق تايييييييد  يييييي ن ميظييييييم  ييييييييرن عيييييين قلقييييييه البييييييال  -5 

ترتكب ييا قييوات األميين البوروندييية و اعيية رإمبونرا ييور ر ب منيياخ ميين اإل ييات ميين  ت يياوزاتالو 
 اليقان؛
__________ 

(1) A/HRC/33/37. 
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نت ا يييييات الاألنيييييه عليييييى اليييييرغم مييييين  يييييت  اقيقيييييات ب  يييييييرن عييييين اسيييييتيائه -6 
تسييار هيي ه التحقيقييات عيين نتييائ   مل ب  يييض حيياالت، اإلنسييانقييوق اجلسيييمة إلت يياوزات الو 

 مقنية؛
  عماسييا ب اسييتمرار الينييت وتيرقيي  السييي   سيي مجبمييي  األطييراا الييق ت ينييدد -7 

 ؛رإمبونرا ور ر  اعة ب ذلك اجلماعات املسلحة مث  مبا إىل ح  سلم  لمزمة،
سييان البورونييدي ، اليي ين إزاح حاليية املييدا ي  عيين حقييوق اإلن ييييرن عيين القلييق -8 

اضبر الكثير مين م للييي  ب املنايى، ويناشيد حكومية  ورونيد  السيماح للميدا ي  عين حقيوق 
 اإلنسان  اليم  ب  وروند  ومحاية حقوق م اإلنسانية؛

عارجييه، الييق  أو  ييي  البيانييات الياميية، الصييادرة ميين داعيي  البلييد يييدين  شييدة -9 
ويباليييب حكومييية  اه جمموعيييات فتلاييية ب جمتمييي   ورونيييد ،الكراهيييية تييي أو ايييرم عليييى الينيييت

أ يييال قييد تييؤد  إىل تايياقم التييوتر  أو عيين أ  تصييرحيات ورونييد  واألطييراا األعييرى  يي ن تكييت 
راعيي  املصييلحة اليليييا للبلييد واييرتز علييى  يييت ت، القبييي وأن تييدين علنييا  أ  تصييرحيات ميين هيي ا 

   دعامة للسلم والدميقراطية؛أ م  وجه اتااق أروشا، نصا  وروحا ،  ونه يشك
حكوميييية  ورونييييد  إىل احييييرتاز ومحاييييية و االيييية  ييييي  حقييييوق اإلنسييييان  يييييدعو -10 

، وإىل الييق قبيت ييا دوليية  ورونييد ، متشيييا  ميي  االلتزامييات الدولييية لكيي  النيياسواإلريييات األساسييية 
 ؛التقيد  سيادة القانون وإجراح عملية مساحلة شاا ة عن أعمال الينت

إىل الو ياح مبسيؤولياهتا عليى أ مي  وجيه وضيمان  حكومية  ورونيد أيضا  يدعو  -11 
 سامة سكاما ومحايت م، ب إطار االحرتاز الكام  للقانون الدو ؛

السيييييلبات البورونديييييية إىل إجيييييراح اقيقيييييات شيييييياملة  إىل يؤ يييييد دعوتيييييه جميييييددا   -12 
يكايي   مبييا جسيييمة إلقييوق اإلنسييان،تيياوزات و انت ا ييات اجلييرائم الييق تنبييو  علييى ومسييتقلة ب 

 ؛، أماز احملا م ي  اجلناة، أيا   ان انتماؤهم مثول
نيسييييييان/  ب ،ت  املييييييدع  الييييييياز  احملكميييييية اجلنائييييييية الدولييييييية ايييييي حييييييييط علمييييييا   -13 
، وييي  قر  التزامييات 2015، اقيقييا  أوليييا  ب اإلاليية ب  ورونييد  منيي  نيسييان/أ ري  2016 أ رييي 

ب ذليييك  مبييا ليية طر ييا  ب نظيياز روميييا األساسيي  للمحكميية اجلنائييية الدولييية، ورونييد   وصييا ا دو 
 التزاماهتا مبكا حة اإل ات من اليقان على اجلرائم املشمولة  اعتصاص احملكمة؛

 التقارير الق تتحدة عن اخناام عدد حاالت القت  عارج  حييط علما  أيضا   -14 
مية  ورونيد  لسيحب  ييض قيرارات اإلظير املايروم إطار القيانون، و يا بوات اليق اتي هتا حكو 

على وسيائط إعاميية ومنظميات مين اتتمي  امليد ، وإللضياح  ييض أوامير إلقياح القيبض، ول  يراج 
عيين عييدد ميين احملت ييزين، ويييدعو إىل الوقييت الاييور  جلمييي  حيياالت القتيي  عييارج إطييار القييانون 

علييييى الرتعييييي  جلمييييي  املنا يييي   وسييييائر انت ا ييييات وتيييياوزات حقييييوق اإلنسييييان، وحيييييت اإلكوميييية
 اإلعامية  استئناا أنشبت ا  رية، وعلى اإل راج عن  ي  الس ناح السياسي ؛
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للمسييتوى غيير املسييبوق ميين عييدز تييياون حكوميية  ورونييد   ييييرن عيين اسييتيائه -15 
، وللت دييد 2016متوز/يولييه  29م  جلنة مكا حة التي يب أثناح االستيرام املتيلق  الدولة ب 

االنتقيييام   شيييبب أاييياح احمليييام  البورونيييدي  الييي ين يشيييار ون ب هييي ا االسيييتيرام مييين سييي   
 احملاماة؛
 ييي  الييدول األعضيياح ب جملييس حقييوق اإلنسييان أن تتمسييك  يي ن علييى  ييي  قر -16 

ويكرر نيداحه الياجي  إىل حكومية  ورونيد  إىل    على املياير ب تيزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا،
، ويشيير إىل أمهيية التيياون ميي  اآللييات الدولييية إلقيوق اإلنسييان املييياير ب اعتبارهيا أن تضي  هي ه

 ب سياق   ل ه ه اجل ود؛
حكومة  وروند  على التياون م  ج ود الوسياطة اإلقليميية الراميية إىل  يش   -17 

املينيية  متكين ا من إقامة حوار  ور  جامث  وحقيق     األطيراا البورونديية يضيم  يي  اجل يات
ب ذليك  مبيا عارج يا، أز والسلمية صاحبة املصلحة، سواح أ انت تلك اجل ات داع   وروند 

يكييون  األطييراا الوطنييية صييادر عيين ضييية التوصيي  إىل حيي ق تييوا ق  مشييار ة املييرأة مشييار ة جمدييية، 
 ؛إلنساناسدا منه اإلااظ على السلم وتيزيز الدميقراطية و االة متت   ي  البوروندي   قوق ا

حكوميية  ورونييد  إىل احييرتاز التزاماهتييا الييق أعر ييت عن ييا ب رسييالت ا إىل  يييدعو -18 
، واليم  دون ت عر على تس ي  نشر تشكيلة من 2016متوز/يوليه  15رئيس جملس األمن ب 

 يردا ، عليى النحيو الي   توعياه جمليس األمين ب  228أ راد الشرطة التا ي  لمميم املتحيدة تضيم 
(، وحيييت اإلكوميية علييى ضييمان وصييول مييودا  األمييم املتحييدة إىل مرا ييز 2016)2303 قييراره

 االحت از واحملت زين دون عائق؛
عملييييييات سياسيييييية منصييييياة  ضيييييمان تنظييييييمالسيييييلبات البورونديييييية إىل  ييييييدعو -19 

 والتمك  من إجراح انتخا ات دميقراطية حرة وعادلة وشاا ة؛
  يا تليك ي مبا ين اإلقليم  ودون اإلقليم ،على الصييد اجلارية اجل ود  يرحب -20 

هي ه اجل يود  وييدعمالق تب سا  اعة شرق أ ريقيا وجلنية السيلم واألمين التا يية لااياد األ ريقي ، 
 رصد حالة حقوق اإلنسان ب  وروند  واملسامهة ب اسين ا؛ الرامية إىل
 اليميييي  اليييي   يضييييبل   ييييه مراقبييييو حقييييوق اإلنسييييان التييييا يون لاايييياد  يرحييييب -21 

األ ريقي  والييياملون ب  ورونييد ، ويشيي   عليى نشيير  ييي  املييراقب   صيورة  امليية ب أقييرن وقييت 
 ممكن؛

إزاح صييييييييو يييييييية األوضيييييييييييياع الييييييق يواج يييي ييييييا أ ثيييييييير  يييييييرن عييييين قييلقييييييييييه البيييييال  -22 
ميييين املشييييردين  100 000حنييييو نييييد  الذوا  ييييالارار إىل البلييييدان اتيييياورة و  ورو  295 000 مييييين

 ، ويرحب  اجل ود الق تب سا البلدان املستضياة؛داعليا  
 يل : مبا إنشاح جلنة اقيق ملدة سنة واحدة تكلَّت يقرر -23 
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إجيييراح اقييييق شيييام  ب انت ا يييات وتييياوزات حقيييوق اإلنسيييان اليييق وقييييت ب  )أ( 
إذا  انيييت تشيييك   ميييا وب يشيييم  التحقييييق ب نباق يييا مبيييا ،2015نيسيييان/أ ري    ورونيييد  منييي 

 جرائم دولية، وذلك  ضرم املسامهة ب مكا حة اإل ات من اليقان؛
ادييييد هويييية الييي ين يديييدقعى ارتكييياوم انت ا يييات وتييياوزات حقيييوق اإلنسيييان ب  )ن( 

  وروند   ضية ضمان املساحلة على الوجه األ م ؛
ميرتك   صيات عين ا بيوات املبليون اتاذهيا ويدا ضيمان مسياحلةوض  تو  )ج( 

 ؛، على أ ياسم، أيا   ان انتماؤهمه ه االنت ا ات والت اوزات
سيييما  وال املصييلحة، سييائر اجل ييات صيياحبةليميي  ميي  السييلبات البوروندييية و ا )د( 

ة السيامية ب  ورونيد   والوجود املييدا  للماوضيي و االت األمم املتحدة واتتم  املد  والاجئ
تقييدس الييدعم وسيلبات االايياد األ ريقيي  والل نيية األ ريقييية إلقييوق اإلنسييان والشيييون، ميين أجيي  

 واملشورة لتحقيق اسن  ور  ب حالة حقوق اإلنسان ومكا حة اإل ات من اليقان؛
تقيييدس إحاطييية شيييا ية إىل جمليييس حقيييوق اإلنسيييان ب دورتييييه الرا يييية والثاثييي   )ه( 

 امسة والثاث ، وتقرير مائ  أثناح جلسة ااور تديقد ب دورته السادسة والثاث ؛وا 
 تقدس تقريرها إىل اجلميية اليامة واسيئات الدولية األعرى ذات الصلة؛ )و( 
حكومة  وروند  على التياون م  جلنة التحقييق تياونيا   ياما ، والسيماح  حيت -24 

 وتزويدها جبمي  امليلومات الازمة ألداح واليت ا؛ سا  إجراح زيارات إىل البلد،
متك  جلنة التحقيق من أداح عمل ا  ورا ، ويبلب أيضيا  تزوييد املاوضيية  يبلب -25 

ب ذليك تزوييدها  يا  ة املتخصصية ب جميا   حي  القي ائت  مبيا السامية جبمي  امليوارد الازمية،
 اجلنس  واجلنسا ، لاضباع مب مت ا؛ والبب الشرع ، وا  ة الانية ب جمال الينت

 إ قاح املس لة قيد نظره. يقرر -26 
 41اجللسة 

 2016أيلول/سبتم   30
عضييييوا  عيييين  21صييييوتا  مقا يييي  سييييبية أصييييوات وامتنيييياع  19]اعتدمييييد  تصييييويت مسيييي     غلبييييية 
 يل :  ما  التصويت. و انت نتي ة التصويت

 :املؤيدون
  وريييية  ورييييا،   وريييية   نميييا،، ال تضيييال،  ل يكيييا،  ييياراغوا ألبانييييا، أملانييييا، 

 غانييا،، سييلو ينيا، سويسييرا، السييلاادورمقييدونيا اليوغوسييا ية سييا قا ، جورجيييا، 
، الشيمالية آيرلنداو اململكة املتحدة ل يبانيا اليظمى التايا، املكسيك،   رنسا،
  هولندا منضوليا،
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 امليارضون:
 (، الصيييي ،القومييييياتاملتيييييددة  -ا )دوليييية  ولياييييي ورونييييد ،  الروسيييي ، االايييياد
  املضرن  و ا، ،(البولياارية -)  ورية   نزويا

 املمتنيون عن التصويت
 يينضادي ،  وتسييوانا،  الير ييية املتحييدة، إندونيسيييا، اإلمييارات إ ييوادور، إثيو يييا،
 قرغيزسيييييتان، قبييييير،، نييييياز  يييييييت الالبييييي ، جنيييييون أ ريقييييييا، اجلزائييييير، توغيييييو،
 ناميبيييا، الير ييية السيييودية، اململكييةملييديت،   ينيييا، الكونضييو، ،دياييوار  ييوت

 [.ني ريا، اسند
    


