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 موجز

                                         ، الذي قرر اجمللس مبوجبه أن ميدد بصفة           ١٠٢ / ١                            مبقرر جملس حقوق اإلنسان                         ً      قـدم هذا التقرير عمالً     ُ ُي 
  .                                         ظائف واملسؤوليات املنوطة بلجنة حقوق اإلنسان                              مجيع الواليات واآلليات والو     ،                                اسـتثنائية، وملـدة سنة واحدة     

            ُ                                                                                                 وعلـيه، فقـد طُلب من اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي، الذي أوكلت إليه جلنة حقوق                   
                 ويتناول التقرير     .                                                        ، تقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة             ٢٠٠٤                                 اإلنسـان هذه الوالية منذ عام       

     ويف     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٤     إىل  ٧                                                     لسادسة والسابعة اللتني أجرامها اخلبري املستقل يف الفترة من           الزيارتني ا
  .            ، على التوايل    ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧     إىل   ١٤          الفترة من 

      ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ١٠        مايو إىل  /      أيار  ٢٩                                                     اخلبري املستقل بزيارته اخلامسة إىل البلد يف الفترة من          وقـام  
        ً  شفوياً     ً  عرضاً      ً م أيضاً   ّ وقّد  .  )A/61/360 (                                                        عن هذه الزيارة إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني        ً  تقريراً    وقدم

                                    تقريره األخري الذي أعده للدورة            لتحديث   ،      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧                                          جمللس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية، يف        
   ).E/CN.4/2006/109 (                                 الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان 

اً حكومة بوروندي                   اخلبري املستقل      وكان        برامج                     على ما نفذته من        ،   )A/61/360 (                    يف تقريره األخري          ّ  ً                    قد هّن
                                                     جمانية التعليم االبتدائي وجمانية الرعاية الصحية للحوامل        تأمني                                          عمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك إل

         تتطلب مع                      اجملتمع الدويل ال تزال                 اليت حظيت بدعم من     ربامج               والحظ أن هذه ال   .                           واألطفال دون اخلامسة من العمر
  .     ً  كامالً                    ً  أكرب لكي تنفذ تنفيذاً ً اً   دعم    ذلك 

                                                                                                       وأعـرب اخلـبري املستقل عن القلق إزاء استمرار االنتهاكات والتجاوزات اليت تنال من احلقوق املدنية                 
                                       إنشاء آليات لعدالة يف املرحلة االنتقالية،                                                                   والسياسية، وإزاء الضعف الذي يعتري إقامة العدل وعدم فعاليته، وتأخر 

  .                                            اليت توجهها إليها أحزاب املعارضة واجملتمع املدين           االنتقادات                                    وضيق صدر حكومة بوروندي أكثر فأكثر من

                   ناشد اخلبري املستقل        فقد                                                                                      وبالنظر إىل التحديات البالغة اليت تواجهها بوروندي يف عملية التعمري والتنمية،             
                                                                                  أن يدعم البلد، وشجع كافة اجلهات الفاعلة يف جمال حقوق اإلنسان على مواصلة ما تبذله من                 اجملـتمع الـدويل   

  .                                                                         جهود وزيادة التنسيق فيما بينها بغية محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها على حنو أفضل

ـ  خ ا و                                                                                          تم عرضه جمللس حقوق اإلنسان بتقدمي سلسلة من التوصيات جلميع أصحاب املصلحة، ترمي إىل                 ت
                                                                                                           عرى الدميقراطية الفتية يف بوروندي، وزيادة الدعم لنظام العدالة، وزيادة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها                     توطيد  

  .        بوجه عام
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 احملتويات

       الصفحة    راتـ     الفق 

  ٤  ٥- ١   ....................................................................      مقدمة -   ً أوالً

  ٥   ١٤- ٦   ...............................................................            احلالة العامة -     ً ثانياً

  ٧   ١٧-  ١٥ ....................................                                    آليات إقامة العدل يف املرحلة االنتقالية -     ً ثالثاً

  ٧   ٧٧-  ١٨ ......................................................              لة حقوق اإلنسان  حا -     ً رابعاً

  ٨   ٣٧-  ١٩ ...................                                      االنتهاكات والتجاوزات اخلطرية حلقوق اإلنسان -   ألف 

   ١٢       ٤٢-  ٣٨ ........................................................           إقامة العدل -   باء 

   ١٣       ٥٦-  ٤٣ .      عنهم                                                     إلقاء القبض على مدبري االنقالب املزعومني واعتقاهلم واإلفراج -   جيم 

   ١٦       ٦٢-  ٥٧ ......................................................            مذحبة مويينغا -   دال 

   ١٧       ٧٠-  ٦٣ ...........................                 جتماعية والثقافية                   احلقوق االقتصادية واال -   هاء 

   ١٩     ٧٧-  ٧١ .......................................                       تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -   واو 

   ٢٠     ٩٦-  ٧٨ ..................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ًً خامساًً
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  مقدمة-   ً أوال  

    ١٤     إىل  ٧                                                              السادسة والسابعة اللتني قام هبما اخلبري املستقل يف الفترة من                  الزيارتني                   هـذا التقرير           يتـناول  - ١
        وسيتعرض   .               ، على التوايل      ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ٢٧       إىل     ١٤                   ويف الفترة من      ٦   ٢٠٠          أكـتوبر    /             تشـرين األول  

  :                                       بوروندي مع تركيز خاص على اجلوانب التالية  يف                       التقرير للحالة العامة 

                                                                                              تنفـيذ احلكومـة برامج ترمي إىل توفري التعليم االبتدائي اجملاين للجميع وحصول األطفال دون                •
  ؛           ً الصحية جماناً                           اخلامسة واحلوامل على الرعاية 

                                                                                                احلالـة السياسية، مبا يف ذلك التوقيع على اتفاق شامل لوقف إطالق النار بني احلكومة وقوات                 •
  ؛    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول ٧                  التحرير الوطنية يف 

      لرئيس               نائب السابق     ال                                                                       إلقاء القبض على مدبري االنقالب املزعومني، مبن فيهم الرئيس السابق و           •
            ربئة ساحتهم؛ ت  مث                   جلمهورية، واعتقاهلم  ا

      أغسطس  /              مايو وشهر آب   /                                                                        عملـيات إلقـاء القبض والقتل املرتكبة يف مويينغا ما بني شهر أيار             •
  .                          والتحقيقات القضائية فيها    ٢٠٠٦

              سيما بالسماح                                                                                ويود اخلبري املستقل أن يشكر حكومة بوروندي على ما أبدته من تعاون أثناء زيارتيه، وال - ٢
                                                                         أعرب عن رغبته يف مقابلتهم وبدخول مجيع املؤسسات واألماكن الضرورية            ن                                  لـه مبقابلـة مجيع املسؤولني الذي      

  .                                          مجيع من التقى هبم على مسامهتهم يف إجناح مهامه                 ً ويود أن يشكر أيضاً  .              الضطالعه بواليته

                                                                                                            وقـد الـتقى اخلبري املستقل، أثناء زيارتيه السادسة والسابعة، بالنائبني األول والثاين لرئيس اجلمهورية،                - ٣
                      اخلارجية، ووزير الصحة،        الشؤون                      ، ووزير العدل، ووزير        اجلنسني     وشؤون                              ير التضامن الوطين وحقوق اإلنسان    ووز

       نقابة                                                                          اخلارجية والتعاون الدويل، والنائب العام، ورئيس احملكمة العليا، ورئيس                  الشؤون                            واألمـني الدائـم لوزير      
                                                مثل الناطق الرمسي للحرب احلاكم، واجمللس الوطين                                              مبمثلي األحزاب السياسية الرئيسية،                 ً  والتقى أيضاً   .        احملـامني 

                                                                                 قوات الدفاع عن الدميقراطية يف بوروندي، واألمني العام جلبهة العمل من أجل             -                              للدفـاع عـن الدميقراطـية       
                                                                                                              الدميقراطية يف بوروندي، والناطق الرمسي حلركة التجمع من أجل إعادة تأهيل املواطن، والناطق الرمسي للمجلس               

                           والتقى اخلبري املستقل مبمثل       .                                                                      اع عن الدميقراطية الذي كان زعيمه قد فر من البلد ألسباب سياسية                        الوطـين للدف  
                                                                                                            منظمة رصد حقوق اإلنسان ومبمثلي شىت املنظمات غري احلكومية احمللية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها                 

               واالحتاد الدويل                            إلنسان للسجناء واملعتقلني،                           ، ومجعية محاية حقوق ا     )     اتيكا (                                     الـرابطة البوروندية حلقوق اإلنسان      
                                  االختالس االقتصادي، ومبمثلي منظمات             الفساد و                                           إلغاء التعذيب، واملنظمة املعنية مبكافحة                  للعمل على             املسـيحي   

         ، وممثلي   )                إذاعة إزانغانريو     ، و              إذاعة بونيشا     ، و   ية                        اإلذاعة العمومية األفريق   (                                    الصـحفيني وحمطـات اإلذاعات اخلاصة       
                                           مثل واملمثل التنفيذي لألمني العام لألمم املتحدة   امل                                     ومن الشخصيات األخرى اليت التقى هبا نائب    .        العمالية         النقابات 

                                                                                                             يف بورونـدي، وممـثل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومدير شعبة حقوق اإلنسان التابعة لعملية األمم                 
                                          وهم بالتحديد سفري بلجيكا، وسفري فرنسا، وسفري                                                      املتحدة يف بوروندي، وممثل اليونيسيف، والسلك الدبلوماسي، 
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      بعثة                                                                              االحتاد األورويب، والقائم بأعمال سفارة الواليات املتحدة، والقائم بأعمال               بعثة                          االحتـاد األفريقي، ورئيس     
  .               االحتاد األفريقي    بعثة                             االحتاد األورويب، والقائم بأعمال 

  .                                                      يارات ميدانية إىل مقاطعات مويينغا ونغوزي وروييغي                 مبيمبا وبز      سجن                                 وقام اخلبري املستقل بزيارات إىل     - ٤
                  املستشار اخلاص حلاكم  ب             قاطعة نغوزي و مل                                                                        والـتقى حبـاكم مقاطعـة مويينغا وباملدعي العام فيها، والنائب العام         

       والتقى   .                                                                                            كما التقى مبدير إدارة بلدية موومبا ومبمثل منظمة العمل ملكافحة اجلوع يف مقاطعة نغوزي               .          املقاطعـة 
       اليت         النتائج             قدم فيه          ً   صحفياً                     ً     الزيارتني، عقد مؤمتراً              ويف ختام   .                                                ري املستقل أيضا بأحد الناجني من جمزرة مويينغا          اخلب

  .          توصل إليها

                                                                                                ويف هـذا الـتقرير، يسـلط اخلبري املستقل الضوء بإجياز على أهم األحداث اليت وقعت أثناء الفترة قيد         - ٥
                     االجتاهات يف جمال حقوق           ً ويعرض أيضاً  .     ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين    إىل    ٢٠٠٦      يوليه  /        من متوز      املمتدة          االستعراض، 

  .         بوروندي                                                             ، ويقدم جمللس حقوق اإلنسان توصياته بغية تعزيز حالة حقوق اإلنسان يف      ارتكبت                      اإلنسان واالنتهاكات اليت 

  احلالة العامة-      ًثانيا 

                                 ت اجلديدة اليت طرأت على الساحة               التطورا           الناتج عن            التوتر               يف جو يسوده                   اخلبري املستقل      تا           جـرت زيار   - ٦
                                لوقف إطالق النار بني احلكومة وقوات          ع اتفاق ّ قّ ُ ُو          السياسي،        الصعيد      فعلى   .                                السياسـية ويف جمال حقوق اإلنسان    

      ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول ٧             شعب اهلوتو، يف         لتحرير                 ، أي احلزب الوطين )          باليبيهوتو (                              التحرير الوطنية وجناحها املسلح 
                                                     فكانت التوترات بني احلكومة واحلزب احلاكم من جهة، وأحزاب    .                ود هذا االتفاق                                 ومل يكـتمل بعـد تنفـيذ بن       

        ، وبلغت     ٢٠٠٦                                                                            املعارضة واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم من جهة أخرى، قد تصاعدت يف النصف األول من عام 
               والنائب السابق                                     الرئيس السابق، دوميتيان نداييزيي،    على               بإلقاء القبض     ٢٠٠٦      أغسطس  /         يوليه وآب /           ذروهتا يف متوز

        تدبري          بتهمة              ً  واعتقاهلم مجيعاً                                                           ماري كاديج، وأعضاء بارزين آخرين يف اجملتمع البوروندي           -                     للرئـيس، ألفونـس   
    كان                      إال أن هذا التوتر       .                               للتعذيب على أيدي قوات األمن           بعضهم        تعرض      قد   و  .                              انقالب لإلطاحة حبكومة بوروندي   

                مخسة من األشخاص              بعد تربئة      ،      ٢٠٠٧       يناير   /                  يف كانون الثاين                             زار اخلبري املستقل بوروندي          عندما              ً   قد خف كثرياً  
  .    ً أيضاً   هم                   كان قد مت اعتقاهلم                                             السبعة املتهمني بتدبري االنقالب وإطالق سراح صحافيني 

                                                             ، كانت اخلالفات الشديدة بني كبار أعضاء احلزب احلاكم، اليت              ٢٠٠٧       يناير   /                       وحبلـول كـانون الثاين     - ٧
                             ، قد تفاقمت وانقسم احلزب إىل       ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول  ٥                      لرئيس بوروندي يف                                        أسـفرت عن استقالة النائب الثاين     

    إىل   ،                    يف حالة استمرارها     ،          قد تؤدي                                         استقرار البلد يف املستقبل القريب و                               وهتدد هذه اخلالفات بزعزعة     .         جمموعـتني 
  .                                       صرف اهتمام احلكومة عن تنفيذ براجمها لإلصالح

ـ     - ٨         أثناء                     يف إجراءات االهتام وال        احلكومة  ضد           تدبري انقالب                           األشخاص السبعة املتهمني ب    وق                ومل تـراع حق
    يف            جرت حماكمتهم                                                               ونتيجة لزيادة الضغوط الداخلية والدولية للتعجيل مبحاكمة احملتجزين،   .                   االحتجاز قبل احملاكمة

                             ، من بينهم الرئيس السابق         ٢٠٠٧       يناير   /                                           وأبرئت ساحة مخسة منهم يف كانون الثاين           ٢٠٠٦       ديسمرب   /           كانون األول 
  .                    النائب السابق للرئيس و
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                                                                                              تدهورت العالقة بني احلكومة، من جهة، واجملتمع املدين والصحافة، من جهة أخرى، أثناء الفترة                    قـد    و - ٩
      أربعة      على                           سيما عقب إلقاء القبض            ، وال     ٢٠٠٦        أكتوبر   /                                                      املشمولة بزيارة اخلبري املستقل السادسة يف تشرين األول       

             وأدانت رابطة   .                                   شر معلومات مزيفة تتعلق بأمن الدولة ن           قيق قضائي و                     بدعوى إفشاء أسرار حت     م                  صـحفيني واعتقاهل  
                            وأثناء زيارة اخلبري املستقل       .                                                   وطلبت من احلكومة وضع حد النتهاك حرية التعبري              اإلجراء        هذا                   وسـائط اإلعـالم   

  ع                                                             ، كان الوضع قد حتسن وكانت وسائط اإلعالم البوروندية تتناول مجي       ٢٠٠٧       يناير   /                            السـابعة يف كـانون الثاين     
  .                                   الشؤون العامة دون أي تدخل من احلكومة

                                             مويينغا والطريقة اليت تعامل هبا القضاء           مذحبة       أثارت       فقد                                                  ورغـم التطورات اإلجيابية املشار إليها أعاله،         -  ١٠
            عينت احلكومة   ،     ٢٠٠٦       أكتوبر  /                    في مطلع تشرين األول   ف  .                             خماوف إزاء نوايا احلكومة          القضية                    واحلكومـة مع هذه     

                           وقدمت اللجنة تقريرها إىل      .                                                          يق يف هذه القضية عقب صيحات البورونديني واجملتمع الدويل                              جلـنة قضـائية للتحق    
    حسب                                                        وأوصت بالقبض على عدد من األشخاص، منهم القائد اإلقليمي    ٢٠٠٦       أكتوبر  /                   احلكومة يف تشرين األول

                     ق للقبض على هؤالء، إال                             وصدرت األوامر الالزمة يف وقت الح  .                                املعلومات اليت تلقاها اخلبري املستقل            ما أفادت به 
                    إجراء املزيد من                                          ويبدو أنه ليس هناك غرض آخر من        .                                                           أهنا مل تنفذ بدعوى احلاجة إىل إجراء املزيد من التحقيقات         

  .     املذحبة                                       إعطاء الوقت الكايف للحكومة للتستر على    سوى          التحقيقات 

            التحرير          ة وقوات                                                                                     وفـيما يـتعلق باالتفـاق الشـامل عـلى وقـف إطـالق النار املوقع بني احلكوم                  -  ١١
      إنشاء   )  أ (   :                                                      ، فقد نص االتفاق على تنفيذه على أربعة مراحل هي             ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول  ٧               باليبيهوتو يف     -         الوطنية  

                                                    وإطالق سراح السجناء املتهمني بالتعاون مع احلركة؛         )  ج (            القوات؛         اشتباك     وفك    )  ب (                         آلـية مشتركة للتحقق؛     
                   يتمتع أفراد حركة    "                                               التفاق وقف إطالق النار الذي نص على أن                             من املرفق الثاين    ١- ٣    و  ٣                   وتنفـيذ البندين      )  د (

         فيما خيص                                                                      ، من بداية التنفيذ الفعلي لوقف إطالق النار، باحلصانة املؤقتة                                      قـوات التحرير الوطنية    -              باليبـيهوتو 
           لإلفراج عن            عملية              ً  وستبدأ أيضاً   .                                                                  أثناء الصراع املسلح إىل حني التوقيع على اتفاق إطالق النار                           األفعـال املرتكبة  

         تشرين   ١                                                      ويف هـذا اإلطار، وقع رئيس مجهورية بوروندي، يف            . )١ ( "                                      السـجناء السياسـيني وأسـرى احلـرب       
  .             صفة املقاتلني         للتحقق من                  قضى بإنشاء آلية         ً ، مرسوماً    ٢٠٠٦       أكتوبر  /    األول

               أطلقتها يف مطلع       ، اليت                 يف تنفيذ براجمها     ماضية                                                    أما فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، فاحلكومة  -  ١٢
  .                            لألطفال دون اخلامسة وللحوامل                                                   ً  لتوفري التعليم االبتدائي للجميع والرعاية الطبية جماناً ،    ٢٠٠٦    عام 

                           نتيجة التفاق وقف إطالق                                بشكل عام على ما يبدو                                      حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي          ً        وإمجاالً، حتسنت  -  ١٣
       احملمودة                   هذه التطورات                 حىت وإن شابت     ،               حرير الوطنية             قوات الت  -                                               الـنار املوقع بني احلكومة وحركة باليبيهوتو      

     ويود   .                إىل أدلة واهية                                                      ً          مويينغا وإلقاء القبض على مدبري االنقالب املزعومني استناداً            مذحبة               خطرية، مثل            انتهاكات
                                                  يف بوروندي، مبا يف ذلك احلكومة واجملتمع املدين              األوضاع                                                    اخلـبري املستقل أن يثين على كل من ساهم يف حتسني            

                                                      

ـــع       ) ١ ( ــلى املوقـ ــتاح عـ ــنار مـ ــالق الـ ــامل إلطـ ــاق الشـ ــص االتفـ   :                                                                        نـ
http://unburundi.org/ facts/doc/Ceasefire_7-9-06.pdf.  
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                                                                                                            ووسائط اإلعالم واجملتمع الدويل، ويدعو حكومة بوروندي إىل اإلفادة من هذه التطورات كيما يستمر منو ثقافة                
  .                            احترام حقوق اإلنسان يف بوروندي

        تشرين   ٢٥  يف   )     ٢٠٠٦ (    ١٧١٩          القرار           باإلمجاع             جملس األمن       اعتمد                                      وخـالل الفـترة املشمولة بالتقرير،        -  ١٤
  ،      ً  شهراً  ١٢                                                           إنشاء مكتب متكامل لألمم املتحدة يف بوروندي لفترة أولية مدهتا      مبوجبه    قرر  و  ،     ٢٠٠٦       أكتوبر  /    األول

                                                                      ، من أجل دعم احلكومة يف جهودها إلحالل السالم واالستقرار على املدى                ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين   ١         تبدأ يف   
              دي اليت أهنيت                                                         وحيل املكتب املتكامل حمل عملية األمم املتحدة يف بورون          .                                     الطويـل خـالل مرحلة توطيد السالم      

  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١         واليتها يف 

 آليات إقامة العدل يف املرحلة االنتقالية -      ًثالثا 

     يقة   لحق ل                                                                                          تدور املناقشات بني حكومة بوروندي واألمم املتحدة منذ أكثر من سنتني خبصوص إنشاء جلنة                -  ١٥
       ، فقد      ٢٠٠٥       سبتمرب   /           ن يف أيلول   ا        ن اآلليت  ا      هات            أن تقام                    ً    ومع أنه كان متوقعاً      .                              واملصاحلة وحمكمة خاصة لبوروندي   
  .                                         موقف حكومة بوروندي إزاء هذه احملكمة اخلاصة           بسبب ازدواج           ّ                          ً  تعذر التقّيد هبذا املوعد النهائي أساساً

      ٢٠٠٦        أكتوبر   /                                                                                    ونـاقش اخلبري املستقل، خالل الزيارتني اللتني قام هبما إىل بوروندي، يف تشرين األول              -  ١٦
   ويف    .         املؤثرة                             مع احلكومة واجلهات األخرى                                  الرئيسية املتصلة هباتني اآلليتني              ، املسائل      ٠٠٧ ٢       يناير   /               وكـانون الثاين  
                                                      من مقر األمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق                ً  أن وفداً  ب                  ، أفادت احلكومة        ٢٠٠٦        أكتوبر   /             تشـرين األول  

            على جرائم                    احلصانة أو العفو              تطبيق       عدم      مبدأي                                                                 اإلنسان على وشك القدوم إىل بوروندي قبل هناية العام لتوضيح           
  .                   واستقالل هاتني اهليئتني       حياد     ً          وفضالً عن مبدأي             ضد اإلنسانية،         املرتكبة                                    اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم 

  .     ٢٠٠٧       فرباير   /                                    أن بعثة الوفد قد تأجلت إىل شباط       ب                 اخلبري املستقل       علم   ،      ٢٠٠٧       يناير   /                ويف كانون الثاين   -  ١٧
                     ً    ناقشة سبل املضي قدماً    مل                                                               لى أن هذه البعثة ضرورية وأعربت مرة أخرى عن استعدادها               ع                  ً   وأكدت احلكومة جمدداً  

                   ، مبناسبة االحتفال       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠                                         وعالوة على ذلك، أعلن رئيس الدولة يف           .      اآلليتني        نشـاء    إل
             ء جلنة احلقيقة                                                                                         بـيوم حقـوق اإلنسـان، أن احلكومة بصدد إجراء مناقشات مع األمم املتحدة بشأن طرائق إنشا        

  .                                                       بيد أنه مل يشر إىل الفترة الزمنية اليت تنشأ فيها هذه اهليئة   .                 واملصاحلة يف بوروندي

 حالة حقوق اإلنسان -      ًرابعا 

       سيما يف                                                                                من املتوقع أن تتحسن حالة حقوق اإلنسان عقب التوقيع على اتفاق وقف إطالق النار، ال ن  كا -  ١٨
        ففي هذه     ).                                   بوجومبورا الريفية وبوبانزا وسيبيتوك (                التحرير الوطنية                                              املقاطعـات الـيت كانـت تنشط فيها قوات          

ُ                                  وُسن قانون خيول مقاتلي قوات التحرير    .                                                              املناطق، توقفت املواجهات بني القوات احلكومية وقوات التحرير الوطنية  
   اء                                                                                                              الوطنـية حصـانة مؤقتة ولكن هذه القوات ال تزال ترفضه على أساس أن نص القانون ال يذكر صراحة أمس                    

                                                                         ورغم اتفاق وقف إطالق النار، استمر اإلبالغ عن حدوث انتهاكات وجتاوزات يف خمتلف           ومع ذلك، .         املستفيدين
  .                                 أحناء البلد، وإن كان عددها قد احنسر
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  االنتهاكات والتجاوزات اخلطرية حلقوق اإلنسان�ألف 

  انتهاكات احلق يف احلياة-١

                                                              وندي، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، يف انتهاكات شىت للحق                                               تورطت قوات األمن التابعة حلكومة بور      -  ١٩
ـ  .          يف احلـياة                                                                      موييـنغا، أكدت تقارير أن قوات عسكرية، وإىل حد ما، عناصر من دائرة        مذحبـة           إىل جانـب       ف

           تلقى اخلبري                  يف هذا الصدد،     و  .                      أعدموا عدة أشخاص                                                             االسـتخبارات الوطنـية وأعضاء يف قوات التحرير الوطنية        
                 ، على يد عنصر        ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب  ٤                                                            ومات حمددة عن إعدام أربعة رجال، ألقي القبض عليهم يف                      املستقل معل 

                  هلذه املعلومات،        ً ووفقاً    ).                 مقاطعة بوجومبورا  (                                                                 من دائرة االستخبارات الوطنية وضابط للشرطة يف بلدية كاموجني          
                    س، نقلوا إىل مركز        أغسط /     آب   ١٤    ويف     .                                                                   فقـد اقتيد الضحايا إىل معتقل سري يف كامنجي حيث جرى تعذيبهم           

         ويف اليوم    .                                                               مث قام ضباط شرطة وعناصر من دائرة االستخبارات بنقلهم إىل وجهة جمهولة   .                     للشرطة يف بلدية كيناما
              ً ي القبض الحقاً ق   وأل   .                                                                             التايل، عثر سكان بلدية كيناما على جثثهم مثخنة بطلقات من الرصاص واجلراح واإلصابات

    ات       عملي     بصدد             ، واحتجزوا             االستخبارات                           وعنصر واحد من دائرة                                               عـلى مخسة أشخاص، هم أربعة ضباط شرطة       
                                                                                                 واستجوبت شعبة حقوق اإلنسان التابعة لعملية األمم املتحدة يف بوروندي أحد املعتقلني، وهو عنصر                .          القتل هذه 

         ن دائرة إ           على ذلك و                                                     ً  الوطنية، أعترف بقتل الرجال األربعة وقال إنه قبض أمواالً          االستخبارات                    سـابق يف دائـرة      
                                      وأطلع مستجوبيه على رسالة عليها توقيع     .                         لتنفيذ عملية القتل هذه    ً  اً                               سلمته رشاش كالشينكوف آلي              االستخبارات

      يهم،         والقبض عل  "                          جمرمي قوات التحرير الوطنية   "      هوية       له حتديد                                                 املدير العام لدائرة االستخبارات الوطنية الذي أجاز
  .  ته     يف مهم        ملساعدته                       أفراد من اجليش والشرطة      مده ب     وطلب 

ُ  ِّ                   شلت تسع جثث ُمثِّل هبا من هنر روزيزي    ُ وانُت -  ٢٠        وكان  .    ٢٠٠٦       أكتوبر  /                              حبرية تنجانيقا يف هناية تشرين األول /            
                  أو التشويه ببتر    /                ً                                             ً                                مجـيع الضـحايا رجـاالً بـالغني، بدا على بعضهم آثار طلقات أو جروح ضرباً بالساطور و                 

        أسباب              يتم التثبت من      كما مل        التسعة           ء الضحايا                            ٍّ           ومل يتم التعرف حىت اآلن على أيٍّ من هؤال     .           جز الرؤوس  /     األيدي
    أية                     على أنه مل تتوفر بعد   .        عليها     فيه   عثر                                                     وذكر مسؤولون حمليون أن هذه اجلثث دفنت يف نفس اليوم الذي    .     وفاهتم

  .                                                                           وتعتقد السلطات احمللية أن اجلناة قد يكونون مقاتلني تابعني لقوات التحرير الوطنية   .                     معلومات عن ظروف قتلهم
  .                                       ما يبدو، ملعرفة اجلناة وتقدميهم إىل العدالة    على          أي حتقيق،                                      للمعلومات املتوفرة عن القضية، مل جير ً اً    ووفق

  انتهاكات احلق يف السالمة اجلسدية-٢

                   مائيت حالة انتهاك    على       يزيد                     معلومات تفيد حبدوث ما                                              اخلبري املستقل، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير،     تلقى -  ٢١
                        ، والشرطة وعناصر دائرة   )                   قوات الدفاع الوطين   (                            وكانـت القـوات احلكومية         .           اجلسـدية                     لـلحق يف السـالمة    

     واليت                                                                               عن السلطات اإلدارية مسؤولة عن هذه االنتهاكات اليت تناقلتها التقارير                         ً      الوطنـية، فضالً               االسـتخبارات 
            الرئيسية   ا              تعزى أسباهب          وميكن أن    .           وموبينغا                                                               يف مقاطعات بوجومبورا الريفية وبوبانزا وجيتيغا وكانكوزو             ارتكبت

                    فقد أبلغت املؤسسات     .                                                                                          ىل عـدم وجود إرادة سياسية ملعاقبة اجلناة وإىل افتقار قوات األمن إىل التدريب الالزم               إ
  .                                                  املعنية مبعظم احلاالت، ولكن مل يتخذ أي إجراء يف حق اجلناة
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       أن عدة  ب      وأفيد   .             هلذه املسألة                                                             حكومة بوروندي هبذه االنتهاكات، مل تبد أي استعداد للتصدي               اعـتراف         ورغـم    -  ٢٢
          التعذيب يف         حاالت                     وقد حدثت واحدة من كربى  .                                                                   أفـراد مـن دائرة االستخبارات الوطنية متورطني يف أعمال التعذيب        
      أغسطس  /                يوليه ويف مطلع آب /  وز     يف مت           كبار املوظفني                                                                    مـرافق تابعـة لدائـرة االستخبارات الوطنية أثناء اعتقال ثالثة من       

                       ، أن السجناء تعرضوا        ٢٠٠٦        أكتوبر   /                                                          ملستقل، الذي زار املعتقلني يف سجن مبيمبا يف تشرين األول                      وأكد اخلبري ا    .     ٢٠٠٦
   ).  ٥٦-  ٤٣             أنظر الفقرات  (                                   وستبحث هذه احلالة بالتفصيل فيما يلي   .     طيب     تقرير       ً  الحقاً            وهذا ما أكده                   لسوء معاملة بدنية، 

      أبلغ    فقد   .                        املعاملة السيئة والتعذيب                                      أن الشرطة مسؤولة عن ارتكاب شىت أصناف    زعم               وعالوة على ذلك،  -  ٢٣
  يف  و  .          ً  هذه يومياً  ك                عن حدوث حاالت                                                                          قسـم حقوق اإلنسان التابع للمكتب املتكامل لألمم املتحدة يف بوروندي            

ـ                 ُ             مقاطعـة بـوروري، أُفـيد                 تشرين   ٨                                                                    أن الشرطة أساءت معاملة مخسة أشخاص عند إلقاء القبض عليهم يف               ب
          منهم ستة   (                تسعة أشخاص          معاملة                     أساءت فيها الشرطة              حاالت أخرى                      وحتدثت تقارير عن      .     ٢٠٠٦        أكتوبر   /    األول

               أن ستة أشخاص    ب       وأفيد     .                     مقر بلدية بوجومبورا   /               يف بلدية كيغويب     )                                        أهنم أعضاء يف قوات التحرير الوطنية          يف     شتبه م
                                 الشلل اجلزئي أو الكامل يف يد                                     واضحة، مبا يف ذلك اإلصابة ب                     آثار إصابات                             ً       آخـرين، بدت على أجسادهم مجيعاً     

        سبعة   ن أ ب ُ      أُفيد      و  .                                                                تعرضوا للضرب وسوء املعاملة على يد الشرطة يف مقاطعة كايازا             قد        هما،    تي                  واحـدة أو يف كل    
  .                                                               منطقة كومبا يف مويينغا، بالتعاون مع رئيس منطقة كومبا                يف مركز       شرطة    ال                                خرين تعرضوا للضرب على أيدي       آ

  .       اخللية     وزعيم            زعيم التلة         على أيدي         حتجازمها        أثناء اّ           ّيدا وضربا                                     ُ ويف مقاطعة كريوندو، ادعى معتقالن أهنما قُ

    وقد   .                                                                                            يضـاف إىل ذلك أن قوات الدفاع الوطين كانت متورطة يف انتهاكات احلق يف السالمة اجلسدية                -  ٢٤
                                      أن أحد ساكين تلة موريوي، مبنطقة       ُ    ُزعم                   على سبيل املثال،        ف  .       االحتجاز          أثناء         ً أحياناً                   هذه االنتهاكات            ارتكبـت 

    يف                             التابعة لقوات الدفاع الوطين  ٢٢             من الكتيبة      جنديني                    تعرض للضرب على أيدي   )         ة جيتيغا            بلدية ومقاطع (       موبوغا 
        تصرفا  ا     أهنم       اجلنديان      وادعى    .           على الوجه             ً  بالعصي ولطماً      قد ضرب          أن الضحية  ب  ُ     وأُفيد    .    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ١٤
  ،     ٢٠٠٦        أكتوبر   /       ن األول        تشري   ٢٣    ويف     .                        لدى مقاومة القبض عليه           عليهما           الضحية            بزعم هتجم                عن النفس،         ً دفاعاً

                       على شخصني بدعوى سرقة حمل        القبض  )               مقاطعة بوبانزا (                  ، ببلدية غيهانغا   ٣                       العسكري يف القرية          املركز            ألقى قائد   
          وأفرج عن    .                              العسكري حيث جرى تقييدمها         املركز                     واقتيد املتهمان إىل       .                           ً         يف حـدود الساعة الثامنة مساءً            جتـاري 

   ُ                          اسُتبقي إىل اليوم التايل          قد       السرقة                 تورطه يف عملية                         الثاين الذي نفى                                             أحدمها يف وقت الحق من نفس اليوم ولكن       
  .                                       وهدد بتقدمي شكوى لتعرضه لالعتداء والضرب    خطرية                  وأصيب الضحية جبروح    .     ً  مربحاً         ً وضرب ضرباً

  .                                                                                            وأعرب اخلبري املستقل عن قلقه البالغ لتزايد عدد حاالت التعذيب املسجلة خالل الفترة املشمولة بالتقرير -  ٢٥
ّ                                 وقـد أكدت التقارير أن هذا النوع من االنتهاكات منتشر يف البلد بالرغم من التدريب الذي قّدمه قسم حقوق                                                                                                      

                            السلطات اإلدارية وأفراد        تورط                    والحظ اخلبري املستقل      .                                                     اإلنسان يف املكتب التكميلي لألمم املتحدة يف بوروندي       
                           ودعا السلطات احلكومية إىل      .                      أثناء عملية االعتقال                                                               قوات الدفاع الوطين يف العديد من حاالت التعذيب اليت تتم           

  .      القضاء     إىل                 مرتكيب هذه األعمال     تقدمي 

  عمليات االحتجاز واالعتقال التعسفية وغري القانونية-٣

                             وتشمل حاالت االحتجاز املطول لدى    .                                                     عمليات االحتجاز التعسفي طيلة الفترة املشمولة بالتقرير      ازدادت -  ٢٦
                             ومشلت بعض احلاالت اليت الحظها       .                                                     أماكن غري قانونية، واالعتقال املطول قبل احملاكمة                             الشـرطة، واالعتقال يف   
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     يف            اليت تتشكل         دارية،    اإل       سلطات    ال             ً                   تهم بسيطة بناًء على تعليمات       ب         اعتقلوا                                     مراقـبو حقوق اإلنسان حاالت أفراد       
                  هذه االنتهاكات يف           وارتفع عدد  .    تالل  ال        وزعماء     ناطق   امل              بلديات ورؤساء   ال            إداريني يف                     أغلب األحيان من مسؤولني

  .           باليبيهوتو  -                  التحرير الوطنية                                                       بعد التوقيع على اتفاق وقف إطالق النار بني احلكومة وقوات    ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول
        سيما يف                     باليبيهوتو، ال  -                     التحرير الوطنية                                                                        ويـبدو أن العديـد من الشباب البوروندي حاول التسجيل يف قوات           

                             من األحداث بصورة غري مشروعة،   ٨٧                        ومن مث، زعم القبض على .                   دة من عملية التسريح     الستفا   ، ل               املناطق الشمالية
                                 وقد احتجز عدد منهم يف سجن نغوزي     .                                      أهنم أعضاء يف قوات التحرير الوطنية                   قد اعترفوا ب           منهم     ٢٦             ويقـال إن  

                وكان منهم مثانية   .    نهم                              البلديات املعنية طلب اإلفراج ع                   للمسؤولني اإلداريني عن                              قبل نقلهم إىل مويينغا حيث أجيز 
  ،  )              إىل ماكامبا      منهم          أربعة      نقل (                           قوات التحرير الوطنية              نيابة عن                                               أشخاص اهتمتهم الشرطة بالسعي لتجنيد عناصر       

  .                        ن يف قوات التحرير الوطنية ا                     اثنان آخران بأهنما عضو      اعترف  و

  انتهاكات حرية الرأي والتعبري-٤

      نوفمرب  /                   إىل تشرين الثاين       ٢٠٠٦       أبريل   /                  بوروندي من نيسان                                             تدهورت احلقوق يف حرية الرأي والتعبري يف         -  ٢٧
               سيما تلك اليت                                                                                    واستخدمت احلكومة مجيع الوسائل لتقويض استقاللية وسائط اإلعالم يف بوروندي، وال            .     ٢٠٠٦

                          ووجه بعض الوزراء هتديدات     .                                                     ففي حاالت عديدة، ألقي القبض على صحافيني وحوكموا         .                     ال تشـاطرها آراءها   
  ُ                                                                    وأُبلغ عن العديد من حوادث التخويف املزعجة، مبا فيها تنصت ضباط             .               عـالم اخلاصـة                      ملوقـف وسـائط اإل    

       هاتفية        كاملات مب                             د بغلق حمطات البث اإلذاعي       ي   تهد  ال               على صحافيني، و    )                           دائرة االستخبارات الوطنية   (            االستخبارات  
                       املشمولة بالتقرير، ألقي             وخالل الفترة   .                       هتديدات ضد أقارب صحافيني     إطالق                                ورسائل إلكترونية جمهولة املصدر، و

            يف إذاعة    ر                                غانريو، وسريج نيبيزي، رئيس حتري     ن                                                                  القبض على ثالثة صحفيني، هم ماتياس مانرياكيزا، مدير إذاعة إزا         
                                                                                                      أفريقيا العمومية، ودوميتيل كريامفو، مراسل لدى إذاعة أفريقيا العمومية، بتهمة إذاعة معلومات زعمت السلطات 

   ".                               إفشاء معلومات عن إجراءات قضائية "       وبتهمة   "        م واألمن                 تزعزع النظام العا "       أهنا قد 

                            ليلى زروقي، رئيسة الفريق       ً      ً        نداًء عاجالً هو و                         ، وجه اخلبري املستقل         ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨    ويف   -  ٢٨
      ري، إىل                                                                                                 العامل املعين باالحتجاز التعسفي وأمبيي ليغابو، املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعب

         حماكمة                        حماكمة الصحفيني الثالثة   و                        وإجراء حتقيق مستقل                        احلصول على إيضاحات                                احلكومـة الـبوروندية لطلب      
  .                                            ومل ترد احلكومة حىت يومنا على طلب املقررين اخلاصني   .     عادلة

              على كل واحد                                                   ، طلب مدع عام من حمكمة يف بوجومبورا احلكم              ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤    ويف   -  ٢٩
               من احملكمة فرض                                      ً       وباإلضافة إىل ذلك، طلب املدعي العام أيضاً        .                ملدة ثالث سنوات          بالسجن               فيني الثالثة          الصح   من

    على   )                                 ً    من دوالرات الواليات املتحدة تقريباً     ٢٩٠ (                                   فرنك من الفرنكات البوروندية         ٣٠٠     ٠٠٠         قدرهـا          غـرامة   
  .    لضرر      جلرب ا                                                           الصحفيني، عالوة على منح القاضي سلطة تقديرية لفرض غرامة إضافية

                                                                                             املنظمات غري احلكومية الدولية العاملة يف اجملال اإلعالمي مثل مراسلون بال حدود، والشبكة                      وأدانـت  -  ٣٠
  .                             اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة     .                                                                             الدولـية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري ومنظمة صحافيون يف خطر، إخل           

  .                                  عبري واإلفراج عن مجيع الصحفيني املعتقلني                                             ودعت احلكومة إىل وضع حد النتهاكات احلق يف حرية الت
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                                 حكم برباءة الصحفيني الثالثة العاملني       ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين ٤                              أما عن اجلانب اإلجيايب، فقد صدر يف  -  ٣١
                                                    ً        وعقب تربئتهم، صاغت منظمات حقوق اإلنسان الوطنية إعالناً         .                  يف سجن مبيمبا              ممن اعتقلوا                    يف إذاعات مستقلة    

                                                   أمهية احترام الدستور واحلق يف حماكمة عادلة أثناء                  وإلعادة تأكيد                                 اب عن ارتياحها لقرار احملكمة             لإلعر       ً   مشـتركاً 
  .                 اإلجراءات القضائية

                     ً                                                                       وأكد اخلبري املستقل أيضاً اإلفراج عن املمثل القانوين حللقة املبادرة من أجل رؤية مشتركة ورئيس املنظمة  -  ٣٢
      أغسطس  /     آب   ١٦       مايو و  /       أيار   ١٠                                     ادي اللذين ألقي القبض عليهما يف                                               املعنـية مبكافحة الفساد واالختالس االقتص     

    ٣٠                      وعالوة على ذلك، أفرج يف    .                    بعض املسؤولني يف احلكومة          هامجا فيها                                على التوايل بسبب بياناهتما اليت     ٢٠٠٦
     نزا،  ا                                                                            ، عن الصحفي يف وكالة أنباء بوروندي، ألويس كابورا، الذي يعمل يف كاي                ٢٠٠٦        أكتوبر   /             تشـرين األول  

      احملكمة       وكانت   .                                  ، وذلك بعد أن أهنى مدة عقوبته         ٢٠٠٦      مايو   /    أيار    ٣١                                     لذي حكم عليه بالسجن يف نغوزي يف          وا
   .                                        سبب البيانات الالذعة اليت وجهها إىل احلكومة          مخسة أشهر ب    ملدة        بالسجن              قد حكمت عليه     نزا  ا               االبتدائية يف كاي

 السخرة � ٥

                       جيرب السكان على أعمال                            وبوروري وبومجبورا حيث                         يف مقاطعات ماكامبا            السخرة                     لقد استمرت حاالت     -  ٣٣
                                                       من جانب بعض املسؤولني اإلداريني احملليني وسلطات الشرطة          )                                    تسـليم احلطب وجلب املاء أو املؤن       (          السـخرة   
    ُ ِ            قد أُبِلغ اخلبري       و                       ىل نظام قائم بإحكام،                                                                وتدعي بعض السلطات أن هذه مهام جمتمعية مستندة يف ذلك إ            .        واجلـيش 

      بلدية                                  األطفال بانتظام، يف موغوبوكا، مبجلس      جيربون                                  تابعني لقوات الدفاع الوطين كانوا        ً ن جنوداً   أ            ً املستقل مؤخراً
       ُ        ً  وقد أُفيد أيضاً  .                                                             ، على أداء شىت املهام للجنود ويهددوهنم بالضرب إن هم رفضوا ذلك   )              مدينة بومجبورا  (         بومجبورا  

                   ، يواصلون مضايقة    )               مقاطعة ماكامبا  (       وغورو                          نيينتاكارا، ببلدية كاي       ركز                                 يف جيش الدفاع الوطين من م              ً    أن جـنوداً  
                                       ً                   وأقر زعيم املنطقة بالتعاون مع اجلنود خوفاً من التعرض           .                            الدراجات الستعماهلم اخلاص          ومصادرة               السكان احملليني   

      ممن                                   بالضرب على أفراد من اجلمهور           اهنالوا                                                    أن جمموعة من أربعة جنود بزعامة رئيس املركز              ً أيضاً      وزعم    .        لالنتقام
  .                                            مع شخص كان اجلنود حياولون القبض عليه ومل جيدوه   ً مناً         أبدوا تضا

    ١٨                                              ً          ، أبلغ مراقبو حقوق اإلنسان اخلبري املستقل أن مدنياً تويف، يف   )               مقاطعة ماكامبا  (                     ويف بلديـة كيباغو      -  ٣٤
                                                                                 ، نتيجة إلصابات تعرض هلا لدى ضربه على يد جندي من جيش الدفاع الوطين من                   ٢٠٠٦       نوفمرب   /            تشرين الثاين 

  .             قطع احلطب ومحله ب      وامره  أل      متثال             كازا لعدم اال       ركز نيا م

                   أفراد اجليش والشرطة    جيرب                                يف مقاطعيت بوروري وكانكوزو حيث     ً أيضاً    حتدث               هذه االنتهاكات           وأفيد بأن  -  ٣٥
                                           وكان الذين يقاومون هذه األوامر يتعرضون        .                          على جلب املاء واحلطب هلم           ً      داخلياً،    ن و          يهم املشرد               السكان، مبن ف  

             دورات إلذكاء             بتنظيم       ً ساساً أ                                                         ورغم اجلهود العديدة اليت بذهلا مراقبو حقوق اإلنسان، و          .      عاملة                   للـتهديد وسوء امل   
              سكان حمليني        إكراه               تقارير عن        ورود                                                                             الوعي، إلثناء عناصر تابعني للدولة عن املضي يف هذه املمارسة، فقد استمر             

  .                                               على توفري أو محل احلطب يف املقاطعات الغربية من البلد
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  اجلنسيعنف ال� ٦

              يف مجيع مقاطعات        وفتيات                                            وتسع ومثانني حالة اغتصاب تعرضت هلا نساء                                      أفادت التقارير حبدوث ثالمثائة      -  ٣٦
  .            ً             األكثر تأثراً هبذه الظاهرة   هي    ة                     وكانت املقاطعات الغربي  .     ٢٠٠٦                                     بوروندي خالل األشهر اخلمسة األخرية من عام 

        وميكن أن   .     ٢٠٠٥    عام    من                                  ها باملقارنة بأرقام الفترة نفسها                             يف عدد احلاالت املبلغ عن                           ً      ويعكـس هذا الرقم تراجعاً    
                 ً                                       الحقة اجلناة قانوناً، ولعمليات إذكاء الوعي، ومشاركة                          اليت باتت متاحة مل           مكانية    اإل             التناقص إىل          هـذا           يعـزى   

      ً   حمرماً يف                                              على أنه ال يزال احلديث يف املسائل اجلنسية           .                                                         السـلطات اإلداريـة والسياسـية يف مكافحة هذا البالء         
      هذه   لى                                                                                              اجملتمعات احمللية، وبذلك يلتزم بعض الضحايا الصمت ألهنم جيهلون اآلثار القانونية اليت ميكن أن تترتب ع     

                                                                       ً                       وعالوة على ذلك، ال تزال بعض السلطات اإلدارية توصي بتسوية هذه القضايا بعيداً عن احملاكم باعتبار       .       اجلرائم
                                                           يف معظم احلاالت الرعاية الطبية الالزمة يف الوقت املناسب،                                        وإذا كان الضحايا قد تلقوا        .          ً     ً       ذلـك خـياراً مفضالً    

  .                                                فإن إفالت مرتكيب هذه اجلرائم املزعومني يظل هو القاعدة      ً                                     وغالباً مبساعدة املنظمات غري احلكومية املتخصصة، 

      قام                     تعرضن لعمليات اغتصاب  )              مقاطعة جيتيغا (                                أن مثاين نساء يف بلدية نياروساجني  ُ    أُبلغ              حىت يومنا هذا،  و -  ٣٧
ّ   قّدم و  .     ٢٠٠٦      مايو   /               أبريل إىل أيار   /                           يف الفترة ما بني نيسان                                             عدد من أفراد الشرطة من نفس البلدية          هبا               ت الضحايا  

         ويقال إن   .                               سبب العنف اجلنسي الذي تعرضن لـه                                                     إىل اإلدارة احمللية شكاوى ضد أفراد من شرطة األمن الداخلي ب
     وقيل   .                             ً                    ، حوامل، وتعرضت إحداهن مؤخراً لعملية اإلجهاض                                                    من الضحايا، وهن تلميذات يف مدرسة ابتدائية          ً  ثالثاً  

   .                                                          ً                   إن املرتكبني املزعومني هلذه األعمال يطلبون الزواج بالضحايا متاشياً مع التقاليد احمللية

  إقامة العدل- اءب

                                     ، مبناسبة يوم حقوق اإلنسان، بأن السجون     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠                      اعترف رئيس بوروندي، يف  -  ٣٨
              شخص بينما    ٨     ٠٠٠                      ، بلغ عدد السجناء         ٢٠٠٦       ديسمرب   /                ففي كانون األول    .                       بالسـجناء يف بوروندي            مكـتظة   

                                                 وطلب الرئيس بأن حيل النظام القضائي مشكلة االعتقال    .      ً سجيناً   ٤     ٠٥٠                                      سـجون الـبلد ال تستوعب أكثر من         
         كانون   ٢ ٢                                   ً          وباإلضافة إىل ذلك، أصدر الرئيس مرسوماً يف          .                      خلفـض عـدد السجناء                              املطـول قـبل احملاكمـة       

                       غري أن هذا اإلجراء مل       .          أخف منها         عقوبات                                                يقضي بتبديل عقوبات بعض فئات السجناء ب           ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول
   .       ُ  ّ                                 يكن قد ُنفّذ يف وقت اضطالع اخلبري املستقل مبهمته

  ،  )  ٩٣-  ٨٦            ، الفقرات   A/61/360    ، و   ٦٩           ، الفقرة   E/CN.4/2006/109 (                                ومثلما ذكر يف تقريرين سابقني       -  ٣٩
    قلة        بسبب      ً ضعيفاً        ال يزال                 نظام العدالة       ف  .            اتفاق أروشا     ً                        وفقاً ملا نصت عليه أحكام                       ة إقامة العدل                  جيب إصالح عملي  

    ً                               تبعاً لذلك، فقد السكان ثقتهم يف هذا  و  .                        السياسيني فيه، والفساد                               افتقار املوظفني إىل التدريب، وتدخل         املعدات، و
     ً           شخصاً يشتبه يف   ٢٧             ً         ، كما حدث مثالً يف حالة                                            مما أسفر عن القيام بأعمال االنتقام الذايت        ،                إىل حد كبري           الـنظام 

                                      يف مويينغا ونغوزي وكايانزا وجيتيغا                                 حيث لقي عدد منهم حتفهم                                و ارتكاب أعمال اغتصاب                      ممارستهم السحر أ  
  .                         وسيبيتوك وبومجبورا الريفية

       على أن   .     عليا                                                                                ومثة تطور جديد يف هذا القطاع متثل يف تعيني قضاة جدد لتشكيل الدائرة الثانية للمحكمة ال -  ٤٠
  .              ىل اخلربة الكافية إ                  بعض القضاة املعينني               بزعم افتقار                  إزاء هذا القرار ا         عن قلقه ت                     احملامني البورونديني أعرب      نقابة 
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                                                     البلد زيارات منتظمة من جانب مراقيب حقوق اإلنسان                          يف سائر أحناء                                    وقـد شهدت عدة مراكز اعتقال      -  ٤١
                                               ووجود حاالت عديدة من االعتقال التعسفي وعدم اتباع      سليم   ال               سجالت على الوجه       مسك ال                   الذين الحظوا عدم    

      نظافة         حالة ال                          وإىل جانب ذلك، مل تكن        .                                                                اإلجـراءات الصـحيحة فيما يتعلق باحتجاز األشخاص يف املعتقالت         
                       حالة تأخر يف آجال        ١٣٨             ، أبلغ عن        ٢٠٠٦        أكتوبر   /               ويف تشرين األول     .                على ما يرام                         اإلصحاح يف هذه األماكن    و

                      للتأخر يف تسديد الدين     ل                                                           حالة اعتقال غري مشروعة وعدة حاالت أخرى من االعتقا            ١١٤           قانونية، و             اإلجراءات ال 
                                                                                          حالة ألشخاص حمتجزين لعضويتهم املزعومة يف قوات التحرير الوطنية أو لتعاوهنم املزعوم               ٧٤                 وملسائل مدنية، و  

  .        البالغون                                               حالة اعتقال أحداث يف نفس السجن الذي يعتقل فيه   ٣٤       معها، و

                                                                                                       ومـن املسـائل اليت ال تزال تثري بالغ القلق االجتاه املستمر الحتجاز واعتقال األفراد بشكل غري قانوين،                -  ٤٢
               الصحية يف هذه                                                                                                واالعتقال بسبب قضايا مدنية، وخلط األحداث مع البالغني يف السجون، واالفتقار إىل القواعد              

    وقد   .                      عن اكتظاظ السجون                     ً    از قبل احملاكمة، فضالً                                                                   املـرافق، وعـدم احترام اآلجال القانونية فيما يتعلق باالحتج         
                                                                                                             واصـل مراقبو حقوق اإلنسان ومسؤولو محاية الطفولة يف عملية األمم املتحدة يف بوروندي تقييمهم للحالة يف                 

    ٦٥                                                         التعاون مع قوات التحرير الوطنية، ومتكنوا من تقييم حالة     ب                   األحداث املتهمني       وضع                         سجن مبيمبا للتحقيق يف     
      وأفرج   .      ً   عاماً   ١٧    و   ١٢                      وتراوحت أعمارهم بني      .     سلحة  امل       ماعات    اجل                               املتهمني باملشاركة يف أعمال                من األحداث 

   عن                                                                         ً  ويستمر االضطالع بعدة أعمال منها متابعة تطور هذه احلاالت وامللفات الفردية، فضالً   .                 عن تسعة منهم فقط
  .        اإلنساين                              رض اإلنسان، اليت تعىن بتقدمي الدعم             االحتاد الدويل أل       أال وهي    ،                                    دراسة حبثية تقوم هبا املنظمة غري احلكومية

  إلقاء القبض على مدبري االنقالب املزعومني واعتقاهلم واإلفراج عنهم�جيم 

       ة اليت      زيار  ال                                                                                       التقى اخلبري املستقل باألشخاص السبعة احملتجزين يف السجن املركزي يف مبيمبا مرتني خالل               -  ٤٣
                       واشتكى املعتقلون من عدم     ).      أعاله  ٢٣-  ٢١           والفقرات  ٦          ظر الفقرة  ن ا   (    ٢٠٠٦       أكتوبر  /              يف تشرين األول             قـام هبا    

                                                               وقد ألقي القبض على الرئيس السابق، دوميتيان نداييزيي، يف           .                                                 شـرعية القـبض علـيهم ومن استمرار اعتقاهلم        
                   ، عقب جلسة خاصة        ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ٢١           ً                                                          بومجـبورا بناًء على أمر بالقبض عليه موقع من النائب العام يف             

                             قام النائب العام بعد ذلك      و  .                                   أغسطس لرفع احلصانة الربملانية عنه     /     آب   ٢٠                     جملـس الشيوخ يف                     عقدهـا مكتـب   
  .                                                              نقله إىل السجن املركزي يف مبيبا، بتهمة املساس باألمن الداخلي للدولة                        باستجوابه عدة ساعات قبل 

          ن قد ألقي     كا                                                                         وحلق الرئيس السابق بستة أشخاص آخرين، معظمهم من الشخصيات البارزة يف املعارضة، -  ٤٤
       النائب   :                         وجهت إليهم نفس التهم وهم   ، و    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب ٣       يوليه و /     متوز  ٣١                   يف الفترة ما بني                   القبض عليهم   

                                                                                     ماري كاديج، واألمني العام للحزب من أجل مصاحلة الشعب ديو نييوزميا، ورئيس قوات               -                            السـابق للرئـيس ألفونس    
             قوات الدفاع   (          يغارانيي س                                            تشار وزير الدفاع، الكولونيل داميان ندار                               ، أالن موغابارابونا، ومس   Icanzo  -                    الـتحرير الوطنية  

                               وبينما كان ستة منهم معتقلني يف        ").       مباكونكو "       امللقب   (                                     روفييكريي، وتارسيسي نداييشيمييي         يدور             ، واحملامي إز   )       الوطـين 
ـ       ألقي      فقد          أغسطس،   /  آب   ٣           يوليه إىل    /  وز    مت   ٣١                                                                          دائـرة االستخبارات الوطنية منذ إلقاء القبض عليهم يف الفترة من              ر    مق

                           قوات الدفاع عن الدميقراطية،   -                                                                                 القبض على الكولونيل رودادي والضابط السابق يف اجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية    
     ألقي            أغسطس، مث    /     آب  ٢                        يوليه، وأفرج عنهم يف      /      متوز   ٣١                                                                 أنيسـات نييونغابو، برفقة موغابارابونا يف بيت هذا األخري يف           

                                     أغسطس جللسة استماع جرى على إثرها       /     آب  ٩                                                      ندما حضروا بأنفسهم طواعية إىل النيابة العامة يف                             قبض عليهم ثانية ع     ال
                                              وأفرج عن العقيد رودادي وأنيسات نييونغابو        .               يف سجن مبيمبا            االحتياطي        احلبس                   هم الثمانية رهن      في                    وضـع مجيع املشتبه     
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                                         يف مؤمتر صحفي عقد قبل القبض عليهما يف       الب    االنق                   باملشاركة يف تدبري      "          اعترافهما "             أغسطس، رغم    /     آب   ١١   يف          كليهما  
                                             األسباب احلقيقية العتقال اآلخرين الذين نفوا           شأن                                          اإلفراج عنهما إىل زيادة التكهنات ب          وأدى  .        أغسـطس  /     آب  ٩

  .    ً                     مجيعاً تورطهم يف أية مؤامرة

    أما    .    بونا                       لستة هو أالن موغابارا              واحد من ا              القبض على            يف حالة                                            ومل حتـترم اإلجـراءات القانونـية إال          -  ٤٥
          وقع عليه                      على أمر بالتفتيش       ً   بناًء                                                                                  اآلخرون، فيقال إهنم اعتقلوا بدون أي أمر بالقبض عليهم أو يف بعض احلاالت،              

  .                             املدير العام لدائرة االستخبارات

     ماري   -        ألفونس  :                                                                                   وتعرض ثالثة من املعتقلني للتعذيب أثناء استجواهبم يف مقر دائرة االستخبارات، هم            -  ٤٦
ُ  ّ           أهنم ُعلّقوا من                                 ثالثتهم بنفس البيانات، وهي               وقد أدىل     .                                         ييونزميا والعقيد داميان نداريسيغارانيي                     كـاديج وديـو ن         

      وكانت   .                                                   بأدوات خمتلفة، مبا فيها أسالك وقضبان حديدية وبالستيكية      ضربوا                                أرجلهم وأيديهم ورؤوسهم تتدىل، و 
  .           تؤيد أقواهلم                ً       على أجسادهم مجيعاً ندوب 

                                                                             يب املزعومة املرتكبة أثناء االستجواب يف مقر دائرة االستخبارات، أجرى ممثل                                    ويف رد فعل ألعمال التعذ     -  ٤٧
                             وأقر وزير العالقات اخلارجية      .                                                                          مفوضـية األمـم املـتحدة حلقوق اإلنسان يف بوروندي اتصاالت بعدة سلطات            

           ء استجواب                                                        ً                                              والـتعاون ووزير الدفاع بارتكاب عناصر من االستخبارات أخطاًء جسيمة فيما يتعلق باملعاملة أثنا             
                                                   وقدم الرئيس ووزير الدفاع ضمانات بإجراء حتقيقات        .            هذه األعمال         مل تدن                                       الذيـن قـبض عليهم وأن احلكومة        

  .                   تعذيب ومبعاقبة اجلناة  ال                         يف االدعاءات بارتكاب أعمال       كاملة 

   .                                           مجيعهم أن احلكومة هي اليت لفقتها بالكامل              فيعتقد             للمعتقلني،                                          وفـيما يـتعلق بالـتهمة اليت وجهت          -  ٤٨
                                   سيد موغابارابونا، إلقناعه بتوريط          هو ال                                                                     وأوضحوا كيف أن دائرة االستخبارات حاولت استمالة أحد املعتقلني،          

 .                                                         وقد سحب هذا األخري اهتامه يف وقت الحق مما أدى إىل حالة من اإلرباك  .              املتهمني اآلخرين

                             املعتقلون قد مثلوا أمام احملكمة       ، كان     ٢٠٠٦       أكتوبر  /                                           وعند زيارة اخلبري املستقل بوروندي يف تشرين األول -  ٤٩
                ه وأمر بتمديد                           نقض هذا احلكم باستئناف       قد                                                                     مـرتني وصـدر حكـم باإلفراج املؤقت عنهم، ولكن النائب العام             

    ٢٧             قد عدلت يف                   احملكمة العليا            على أن     .                  باعتقاهلم مل حتترم     ة        املتعلق                                   وشعر مجيع املعتقلني بأن اإلجراءات        .        اعتقاهلم
         يف انتظار                املعتقلني السبعة                   أكتوبر باإلفراج عن  /            تشرين األول ٦                 قرارها الصادر يف                  أكـتوبر عـن    /             تشـرين األول  

 .                                                      االستئناف الذي قدمه النائب العام باإلبقاء عليهم يف املعتقل      وأيدت        احملاكمة 

                     ماري كاديج وتارسيس     -      ُ                                      ، اسُتدعي النائب السابق للرئيس ألفونس         ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٧    ويف   -  ٥٠
                                                 ً وقيل إن نداييشيميي قد أدىل بشهادة ضد كاديج متهماً  .                                           للمثول أمام احملكمة ليستجوهبما النائب العام          نداييشيميي

                                                  النقالب، ولكن قيل إنه عجز عن تقدمي أدلة تسند          ا                                                             إيـاه باملشـاركة يف االجتماعات اليت كان جيري فيها تدبري            
                                          يف اليوم التايل إىل سجن مويينغا، ألسباب                         ونقل نداييشيميي     .                                                  شـهادته عندما حتداه حمامي كاديج أن يفعل ذلك        

                                                                           أنه ذكر الثنني من املعتقلني معه أن دائرة االستخبارات الوطنية وعدته مببلغ من املال  ب      وأفيد   .                      أمنـية على ما يبدو   
  . ج                          مقابل اإلدالء بشهادة ضد كادي
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                    بعة املدبرين املزعومني                                       ، شرعت احملكمة العليا يف حماكمة ستة من الس    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٤   ويف  -  ٥١
        ومل ميثل     .           نزاهتهما                                إحالل قاضيني حمل اثنني يشكون يف                                                                 لالنقالب وسرعان ما أجلت هذه احملاكمة بعدما طلب املتهمون          

             نوفمرب بعدما   /               تشرين الثاين   ٧                               فقد نقل إىل سجن مويينغا يف         .                                                          أمام احملكمة أحد املتهمني السبعة وهو تارسيس نداييشيميي       
  .               السابق للرئيس                                                            بقبول أموال من دائر االستخبارات لإلدالء بشهادة ضد كاديج، النائب               اعترف كما يقال 

              للتباحث يف       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٢           احملاكمة يف                                           وبعـد مخس جلسات علنية، أجلت احملكمة         -  ٥٢
  )             مث تراجع عنها (                                                                   وكانت األدلة الرئيسية اليت قدمها االدعاء تتمثل يف بيانات أدىل هبا          .                          احلكـم الـذي ستنطق به     

                                            نداييشيميي وشريط سجلت فيه مكاملة هاتفية يسمع                                                     مـتهمان آخران يف القضية مها أالن موغابارابونا وتارسيس 
  )                            هو ضابط يف قوات الدفاع الوطين (                                      نه السيد موغابارابونا، وهو يشرح لشاهد  إ                          فيها صوت شخص، يقول االدعاء 

             ً      ً                                           بارابونا نفياً قاطعاً أن يكون الصوت املسموع يف الشريط هو                           ونفى السيد موغا    .               االنقالب املزعوم        تنفيذ           كيفـية   
                                                                                                         وقدم حمامو املتهمني شاهدين ادعيا أن الشريط قد أعد يف القصر الرئاسي من قبل كبري مستشاري الرئيس                   .     صوته

                                   ديسمرب، طلب االدعاء احلكم بالسجن مدى /            كانون األول  ٢٢                           ويف اجللسة العلنية املعقودة يف   .              لشؤون االتصاالت
  . م                                                             احلياة على ستة من املتهمني بينما أصر الدفاع على ضرورة اإلفراج عنه

                       الذي ورد امسه هو اآلخر    (                                                                           وأدىل عدة مسؤولني يف احلكومة، منهم وزير الشؤون اخلارجية ووزير الدفاع             -  ٥٣
  .       انقالب                                                                     ، ببيانات علنية ذهبوا فيها إىل أن احلكومة تنأى بنفسها عن االدعاءات بتدبري )               على لسان االدعاء

ّ                         بّرأت احملكمة العليا مخسة من   ،     ٢٠٠٧      يناير /             يف كانون الثاين                                الزيارة اليت قام هبا اخلبري املستقبل          وأثـناء   -  ٥٤  
ّ                      وكان املّربؤون اخلمسة هم الرئيس   .     ٢٠٠٦      أغسطس  /                                            األشخاص السبعة الذين أودعوا سجن مبيمبا منذ آب        السابق        

                                         روفييكريي، وديو نييوزميا، والعقيد داميان     يدور                 ماري كاديج، وإز    -      فونس  أل        السابق          الرئيس                                دوميتـيان نداييزيي، ونائب     
       بالسجن              حكم عليهما        فقد                                           تارسيسي نداييشيمييي وأالن موغابارابونا،                                           أما شاهدا اإلثبات االثنان، أال ومها         .             نداريغارانيي

                ً             دية للمحكمة قائالً إن احملكمة قد                                       ونطق املتحدث باسم احملكمة باحلكم يف جلسة عا  .      ً            عاماً على التوايل  ٢٠    و      ً   عاماً   ١٥     ملدة  
      أن             ً  وأضاف موضحاً    ).                موغابارابونا    أالن (                         إىل شهادة شخص واحد             ً استناداً                                    بتربئة اخلمسة ألنه ال جيوز إدانتهم             حكمت  

  . ا                                                              ً              احلكم على تارسيسي نداييشيمييي وأالن موغابارابونا إمنا جاء استناداً إىل اعترافاهتم

                                                                     اخلمسة املزعومني لتؤكد ما ذهب إليه الكثريون من أن التهم املوجهة                                           وقد جاءت تربئة مدبري االنقالب       -  ٥٥
               هذا الرأي الذي          وما يؤيد   .                وإسكات منتقديها                                           ملفقة من قبل احلكومة ال لغرض آخر سوى لتخويف               إليهم كانت   

           ير بالثقة                                                                            دعاء الذي وعد بتقدمي أدلة تسند ادعاءه مل يفلح يف تقدمي أي دليل جد                          هو أن اال               اخلبري املستقل         يشاطره  
         بوروندي،                                                                           والسبب الرئيسي لرباءة السجناء املتهمني هو الضغوط اليت صدرت من داخل              .     نقالب  اال             عـلى تدبري    

                                              ويرى معظم املراقبني أن قرار احملكمة ال يثبت          .                            إلجراء حماكمة عاجلة وعادلة                                     والـيت شـجعها اجملـتمع الدويل،        
                               واجلدير بالذكر، يف هذا ملضمار، أن   .                  قطاعات يف احلكومة                                               استقالل ونزاهة اهليئة القضائية يف بوروندي كما تدعي

                                               لتلبية رغبات الدولة الستمرار اعتقال املتهمني                                          ّ                                اهليئة القضائية كانت إىل حد كبري أداة طّيعة وعملت ما بوسعها            
 .  اس                                                                                            أثناء املرحلة السابقة للمحاكمة، حىت عندما تزايدت األدلة على أن التهم املوجهة إليهم ال تقوم على أس

                                                                                        ال جيوز االستنتاج بأن العدالة قد أقيمت على الوجه الكامل ألنه متت إدانة اثنني من                                 ويف الوقت نفسه،     -  ٥٦
                                              على التوايل، رغم الشك يف األدلة اليت استند               ً   عاماً   ٢٠     ً     عاماً و    ١٥     ملدة                        وحكم عليهما بالسجن                      املـتهمني السبعة    
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                                     االعتقاد بأن الغرض الوحيد من هذه                           من املراقبني على                     ً    محل هذا احلكم كثرياً      د    وق  .                             إلـيها إلصدار احلكم عليهما    
                                ودعا اخلبري املستقل اهليئة القضائية   .                             وجود خطة بالفعل إلحداث االنقالب                 صحة ادعاء احلكومة       تأكيد          اخلطوة هو 

  .              ا اخلطأ القانوين                   يف بوروندي لتصحيح هذ

 مويينغاذحبة  م�دال 

     مايو  /          ، يف أيار          قاموا                     ً                أن زعماء تالل وضباطاً يف الشرطة                                                نقل عن مسؤولني ومدافعني عن حقوق اإلنسان       -  ٥٧
           على جمموعة                 بإلقاء القبض                                                                                    ، بناء على تعليمات صادرة عن مكتب دائرة االستخبارات الوطنية يف مويينغا،                 ٢٠٠٦

                                                    واهتم الضحايا باالنتماء إىل قوات التحرير الوطنية         .      ً                                       شخصاً من خمتلف التالل يف مقاطعة مويينغا         ٣٠            مـن حنـو     
      أغسطس  /     ويف آب  .                  موكوين يف مويينغا     معسكر                                                          يدوا إىل أماكن اعتقال تابعة لدائرة االستخبارات قبل نقلهم إىل     واقت

  . س                                                          جثة يف هنر ريفوبو، وبعضها حيمل آثار اجلروح وأخرى مقطعة الرؤو  ١٩                 ، عثر السكان على     ٢٠٠٦

     ً     ووفقاً ملا   .                   البسات عملية اإلعدام                                                             والتقى اخلبري املستقل بأحد الناجني من هذه املأساة وقدم تفاصيل عن م -  ٥٨
              ويتذكر أن أحد   .      موكوين       معسكر       ً                 شخصاً واحتجزوا يف       ٣٦                                                   أورده هـذا الشـخص، فقد ألقي القبض على حنو           

           ً                         ويتذكر أيضاً اجملموعة األوىل من السجناء   .                                                        احلراس حتدث معه عن املصري الذي ينتظرهم وعمن كان يصدر األوامر
                      ملقاتلي قوات التحرير  ع                وهو خميم عبور تاب (                            ان يظن أهنم سينقلون إىل راندا                                اليت أخرجت من السجن ويتذكر أنه ك

                                         فوبو وتلقى بعد ذلك مساعدة من قرويني                معسكر رو                              سيارة اليت كانت تقلهم إىل        ال                             وقد متكن هو من القفز من          ).        الوطنية
   قد     ٣٦      عددهم                 ملعتقلني البالغ      ً         شخصاً من ا     ١٦            ويعتقد أن     .                                      من جهات عاملة يف جمال حقوق اإلنسان           ً  والحقاً                تعاطفوا معه   

  . ً اً                       ويعتقد أهنم قتلوا هم أيض      عليهم               هؤالء املفقودين             ومل تعثر أسر   .                       البقية يف عداد املفقودين   أن          قتلوا و    ً شخصاً

     وأكد   .                لتحقيق يف املأساة ل   نة         بتشكيل جل                                                           وتباحث اخلبري املستقل يف هذه املسألة مع النائب العام الذي أبلغه  -  ٥٩
              إىل النائب       ٢٠٠٦        أكتوبر   /                                                              اللجنة قد أهنت بالفعل عملها وقدمت تقريرها يف تشرين األول                                 وزيـر العدل أن هذه      

  .                                                          وبالتايل، كانت هناك جلنة أخرى بصدد التشكيل ملواصلة التحقيق .    ً كامالً                                    العـام الذي ادعى أن التقرير مل يكن   
                          قد اعترضوا على وضعه                           ولكن أعضاء يف احلكومة                                                         اخلبري املستقل من مصادر أخرى أن التقرير قد صدر،                  وعـلم   

                     حقوق اإلنسان يف مقاطعة                                                                                    موضـع التنفـيذ، وأعاد رئيس بوروندي يف الكلمة اليت ألقاها مبناسبة االحتفال بيوم         
           الواردة يف              يف النتائج                 غري أنه شكك      .              أمام العدالة        املذحبة                                       عزم احلكومة على إحضار مقتريف هذه              تأكيد              بوبانـزا،   

  .    ختفني     اص امل                             تقرير اللجنة فيما خيص عدد األشخ

                                                                                                          وأعربت األوساط املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها البالغ إزاء اختفاء الضحايا وانعدام اإلرادة السياسية               -  ٦٠
      ملنطقة                                                          ً                       وقيل إن املدعي العام يف مويينغا الذي بدأ التحقيق تلقى هتديداً من قائد ا               .       القضاء                       إلحضار مجيع اجلناة إىل     

                                        قبض عليهم لالشتباه يف انتمائهم لقوات          قد                                  عام على يقني من أن الضحايا                      وكان املدعي ال    .                      العسـكرية الـرابعة   
  .                         ً           ً                               موكوين، مث أخرجوا منه الحقاً لقتلهم ليالً وإلقائهم يف هنر روفوبو                    يف معسكر                                       الـتحرير الوطنية، وأهنم اعتقلوا      

  .                  ا وكذلك على سائقه                                                                                 ونتيجة للتحقيق الذي قام به، أمر بالقبض على رئيس دائرة االستخبارات الوطنية يف مويينغ
     وأمر   .         يف القتل   "                  االختطاف والتواطؤ  "                                                         ً                 وعـندئذ وجهت لرئيس دائرة االستخبارات الوطنية يف مويينغا رمسياً هتمة            

  .                                                  ً                                  رئيس احملكمة العسكرية بالقبض على ضابطني عسكريني اعترفاً باملشاركة يف اختفاء وإعدام الضحايا



A/HRC/4/5 
Page 17 

                                                   عن حقوق اإلنسان يف بوروندي إىل اخلبري املستقل، استجوبت      ً                                ووفقاً ملا جاء يف معلومات قدمها مدافعون -  ٦١
       ومن بني   .                                                                                         اللجنة القضائية عدة أشخاص يف مقاطعة مويينغا ومجعت أدلة عن مالبسات اختفاء الضحايا وإعدامهم  

      عن                  املسؤولني اإلداريني                                                    العسكرية الرابعة التابع لقوات الدفاع الوطين، و             ملنطقة                                     الذيـن استجوبتهم اللجنة قائد ا     
                               وأوصت التقارير اليت قدمت بإلقاء   .                                                                   منطقيت جيترانيي وبوهينيوزا، ورئيس مركز شرطة األمن الداخلي يف جيترانيي

                  العسكرية الرابعة          املنطقة                                                  منطقيت جيترانيي وبوهينيوزا، وكذلك على قائد                             املسؤولني اإلداريني عن                  القـبض على    
                                   وصدر األمر بالقبض على القائد، ولكنه   .      املذحبة        ة يف هذه                                              وعلى ثالثة زعماء تالل آخرين على التخطيط واملشارك

  . مُ  ّ                            ُعلّق بأمر من مكتب النائب العا

                                                                                              والحـظ اخلـبري املستقل عدم وجود إرادة لدى املؤسسات لتسليط الضوء على املالبسات اليت أحاطت               -  ٦٢
          يبدو على      بل    .       ويينغا       يف م      ٢٠٠٦       أغسطس   /         مايو وآب  /     ً     ً                                      شخصاً قسراً وإعدامهم يف الفترة ما بني أيار          ٣٠         باختفاء  

              هناك شك يف أن     ُ                                           قد ُنقل املدعي العام املكلف هبذه القضية، و         فن  .            طمس احلقيقة                                عكـس ذلك، أن احلكومة حتاول       
                                          بعض الشهود وأفراد أسر الضحايا تعرضوا                  وأفيد بأن     .                                                           نقلـه جاء نتيجة استياء احلكومة من دوره يف التحقيقات         

   .                           ود املنطقة العسكرية الرابعة   وجن                                    للتخويف والتهديد من قبل إدارات حملية 

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-هاء 

  ، E/CN.4/2006/109     نظر ا (               تيه السابقتني                                 الباتوا ثالث مرات خالل زيارا          مجاعة                                  التقى اخلبري املستقل مبمثلني عن       -  ٦٣
                                احلالة اخلاصة اليت تنفرد هبا        إىل                                  واسترعي انتباه اجملتمع الدويل       ، )  ٨٥-  ٨٣         الفقرات    A/61/360    ، و   ٦٠    و   ٥٩            الفقـرتان   
                                              مهمشة وتتعرض للتمييز ضدها يف مجيع جماالت احلياة يف                 ماعة ال تزال            فهذه اجل   .                        الـباتوا يف بورونـدي            مجاعـة   
                                                       لتمثيل السياسي يف الربملان وجملس الشيوخ مبوجب دستور بوروندي          بقدر من ا                     ولئن كانت تتمتع اآلن    .        بوروندي
  .  ً                          صاً مناظرة يف احلكومة ومؤسساهتا                 فلم يتح هلا ذلك فر       اجلديد، 

      قاطعة  مب                           الباتوا الكائنة يف زيغي                   بزيارة مجاعة                 إىل بوروندي،                                               وقـام اخلبري املستقل خالل زيارته السابعة         -  ٦٤
     نسان                                لـه آثار على متتعها حبقوق اإل                                  أسرة، من التمييز الذي        ٦٠                   ، اليت تتألف من               لو اجلماعة           واشتكى ممث   .       جيتيغا

                                             ً                                         يف الغذاء، ويف املسكن الالئق، ويف ملكية األرض، فضالً عن احلق يف احلصول على مياه                                      األساسـية، مـثل احلق    
                                                                      عريضة هبذا اخلصوص كما أوضحت أن أطفاهلا يتركون املدرسة بسبب اجلوع                   اجلماعة              وقدمت هذه     .        الشـرب 

     وشجع   .        أراضيهم   لى                      بوروندية أخرى تستويل ع     اعات                  ً             ً       واشتكى بعضهم أيضاً من أن أفراداً من مج  .                الذي يعانون منه
    ً        جماناً وكذلك                      التعليم االبتدائي،          لتوفري                                                على اإلفادة من التدابري اليت اختذهتا احلكومة               جلماعة                        اخلـبري املستقل هذه ا    

                  األراضي وغريها من    ب                                                                     ً                       الـرعاية الصحية للحوامل واألطفال دون اخلامسة، ومن اللجنة اليت أنشئت حديثاً واملعنية              
  .                     الباتوا بالتمثيل فيها                           املمتلكات، واليت تتمتع جالية 

                    تتوىل كفالة األطفال                                  منظمة غري حكومية يف روييغي،                     هو عبارة عن                                        وزار اخلـبري املستقل بيت شالوم، و       -  ٦٥
                           ً            وتتكفل منظمة بيت شالوم أيضاً بتوفري        .                   بعد اقتفاء أثرهم                      تسلمهم إىل أقارهبم                                        الذيـن تيتموا جراء احلرب، ويتم       
                                                                           لني السابقني وغريهم من فئات الشباب الذين ختلت عنهم أسرهم أو أمهلتهم،                                               التدريب املهين وإعادة إدماج املقات    

      يتمشى                 ً       ً     ويتلقى هؤالء مجيعاً تدريباً       .                          فريوس نقص املناعة البشري              واملصابون ب                   ن والصم والبكم     و               ومـنهم املكفوف  
ّ                            ووّسعت منظمة بيت شالوم دائ      .                                                               إمكانياهتم هبدف متكينهم من كسب قوهتم عند ترك مرافق املنظمة          و            رة اخلدمات    
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                                                                             اضطالعها مبختلف األنشطة، كالزراعة وتربية املواشي واخلياطة وتعلم امليكانيكا          ب         بأكملها          لجماعة                اليت تقدمها ل  
                ً      ً                               جمتمعية حققت جناحاً باهراً إذ إهنا تكفل للمستفيدين                                         وتعد منظمة بيت شالوم مبادرة        .      وغريها          للترفيه،          وأعمال  

  .                                                    ع حبقوق األطفال وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                   منها مباشرة وللجماعة احمليطة هبا التمت

     وزاد   .       السكان    عدد                  الزيادة املفرطة يف      بسبب                                               ً           ويشـكل األمن الغذائي مشكلة مزمنة يف بوروندي أساساً          -  ٦٦
                    وزار اخلبري املستقل    .           ً                                                                               الوضع سوءاً هذا العام بسبب هطول أمطار غزيرة على غري العادة أدت إىل إتالف احملاصيل              

                                 واستقبل املركز، خالل فترة الزيارة،   .                      يعانون من سوء التغذية      ً                                       مركزاً يف مشال بوروندي يعىن برعاية األطفال الذين
                                  ً          على توفري الغذاء لألطفال األكثر تأثراً باجلوع يف   "                  العمل ملكافحة اجلوع "                        وتعمل املنظمة غري احلكومية   .         مائة طفل

                                                                  يجة لتزايد أعداد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية ونقص                                                           بلديـة موومـبا وهي تواجه حتديات متعاظمة نت        
      وأبلغ   .                                                                                            ولسـوء احلظ، فإن إمكانية االستفادة من هذا الربنامج ليست متاحة جلميع األطفال املعوزين               .         املـوارد 

   يع             وقد عانت مج    .      ً                                  شخصاً قد ماتوا بالفعل بسبب اجملاعة        ٥٠                                                      مسؤول هذه البلدية اخلبري املستقل أن ما يزيد على          
              بوروندي، وإىل     يف                                                                                           املقاطعـات الشمالية من هذه األزمة، وبالتايل يواصل السكان هجرهتم إىل مقاطعات أخرى              

                                                                                 ويف هذا السياق، يقال إن العديد من األطفال تركوا املدرسة يف العام الدراسي               .       املتحدة                         رواندا ومجهورية ترتانيا    
            مقاطعة يف    ١٤                      مقاطعات من جمموع      ٩            وروندي أن                   وأعلنت حكومة ب    .                             بسبب االفتقار إىل الغذاء        ٢٠٠٧ /    ٢٠٠٦

  .                وحتتاج إىل املساعدة           حالة طوارئ 

  ، A/61/360    ، و   ٦٢        الفقرة     ،  E/CN.4/2006/109   (                                                    ومثـلما ذكـر يف التقريرين األخريين للخبري املستقل         -  ٦٧
                 مج عن إتاحة فرصة                   وقد أسفر هذا الربنا  .                         ً                       ، فقد نفذت احلكومة برناجماً للتعليم االبتدائي اجملاين )  ٩٦   و  ٩٥         الفقرتان 

  .                                                                                                            االلـتحاق باملدرسة للعديد من األطفال الذين مل يكن بوسعهم بدون هذا الربنامج احلصول على تعليم أساسي                
  .                                                                                                             وقـدم اجملـتمع الدويل دعمه الكامل هلذا الربنامج الذي يعمل بشكل جيد رغم املشاكل العديدة اليت تواجهه                 

  .                                            ً     ً  عم الذي يقدمه لتيسري تنفيذ هذا الربنامج تنفيذاً كامالً                                       واملطلوب من اجملتمع الدويل مواصلة توسيع الد

                                                      ً                    ، شرعت احلكومة يف تنفيذ برنامج لتوفري الرعاية الصحية جماناً للحوامل ولألطفال       ٢٠٠٦               ويف مطلع عام     -  ٦٨
  .         تمع الدويل                                       ً     ً                                     ورغم سوء متويل هذا الربنامج، فقد وجد قبوالً حسناً، وسيتعزز بتلقيه املزيد من الدعم من اجمل  .           دون اخلامسة

    وقد   .   ُ                                                                                                 وأُبلغ اخلبري املستقل بأن ورقات استراتيجية احلد من الفقر قد أعدت بالتعاون مع األوساط املاحنة               -  ٦٩
               ملناقشة هذه       ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٦    و   ١٥                                           فيه األوساط املاحنة وحكومة بوروندي يومي              اشترك                   تقرر عقد مؤمتر    

                      وال يسع اخلبري املستقل إال   .             الواردة فيها                   ل الربنامج واملشاريع                      ؤدي إىل اتفاق بشأن متوي ت                        الورقات ومن املأمول أن   
                                                                                          لتجاهل هذه الوثيقة مسألة النمو السكاين املتسارع يف بوروندي، وهو ما يهدد ليس فقط                                يعـرب عن أسفه         أن  

  . ة                                           ً                              مبحو أي مكسب قد ينتج عن هذا الربنامج، بل أيضاً بالتسبب يف مشاكل اجتماعية خطري

                                                                                     يما يتعلق بازدياد شقة الفقر باستمرار يف خضم توجه عامة صوب الفساد واالختالس،                            وأثريت شواغل ف   -  ٧٠
          فاإلضرابات   .                        ً                                                     فضائح يتورط فيها أحياناً مسؤولون رفيعو املستوى من احلكومة واحلزب احلاكم                           واقـتران ذلك ب   

                     اف إىل ذلك أن عدد        ويض  .                         ً                                    موظفي اخلدمة املدنية غالباً ما يكون دافعها انتشار الفقر                          وزيـادة استياء               املـتكررة   
  . ر                      العاطلني يتزايد باستمرا
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان-واو 

                                                                                              اضـطلع مراقبو حقوق اإلنسان من مؤسسات األمم املتحدة وأجهزهتا إىل جانب شركاء غري حكوميني                -  ٧١
     اعات                                                                                                        بعـدة أنشطة على مستوى البلد ترمي إلذكاء الوعي وبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، موجهة لقط                

  .                                                عريضة من اجملتمع، مبا يف ذلك املسؤولني املدنيني واحلكوميني

                                                                  ً     ً                   وقدم مسؤولو حقوق اإلنسان يف املكتب املتكامل لألمم املتحدة يف بوروندي أيضاً دعماً للوزارة املسؤولة  -  ٧٢
  . م                                                           عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من خالل تدريب موظفيها وبناء قدراهت

                            على مشروع قانون العقوبات      "        التصديق "      بشأن                             املكتب املتكامل حلقة عمل                               ونظمـت وزارة العـدل و      -  ٧٣
ّ       للمشّرعني و                    وقدمـت التعديالت      .        املعـدل                                                واجملتمع املدين للتشاور بشأهنا وإبداء تعليقات                             أفراد السلك القضائي        
            ل التعديالت      وتشم  .                                  ً                         قانون العقوبات املعدل وسيحال قريباً إىل الربملان العتماده                               مث أقـر جملس الوزراء        .        علـيها 

                      إلغاء عقوبة اإلعدام،                                                                                                   الرئيسية اليت أدخلت على القانون، واليت هتدف إىل حتقيق املواءمة بينه وبني املعايري الدولية،               
                                            كانت أكثر املسائل إثارة للخالف هي إلغاء        و  .                                                                    وإدراج اجلرائم الدولية فيه، وتعزيز تدابري محاية النساء واألطفال        

                          ويتوقع أن يعتمد الربملان      .                              يتناول الربملان هاتني املسألتني                     انوين لالغتصاب، وس                                  قوبـة اإلعـدام ووضع تعريف ق       ع
  . ٧   ٢٠٠                         وأن يصدره الرئيس خالل عام               القانون اجلديد 

                                                                                                 ونظـم املكتب املتكامل، بالتعاون مع وزارة التضامن الوطين وحقوق اإلنسان وشؤون اجلنسني، حلقة               -  ٧٤
     وقدم    ".                                                        وق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وكيفية التصدي هلا        ق                            أنواع االنتهاكات املختلفة حل    "              دراسـية عن    

                  املناهج الدراسية                          وإدماج حقوق اإلنسان يف                     للمالك العسكري                                                   املشـاركون عـدة توصيات، منها إنشاء مدرسة         
  . ي                  ً                                                   وشدد املشاركون أيضاً على أمهية كفالة فصل السلطات واستقاللية اجلهاز القضائ

                               حكومية وغري حكومية، عاملة يف جمال         ومنظمات                          قبل منظمات وطنية ودولية،  ُ                    وُنفذت أنشطة أخرى من  -  ٧٥
                                                                 ومشلت هذه األنشطة عقد جلسات إحاطة إعالمية للسلك الدبلوماسي تناولت     .                             حقـوق اإلنسـان يف بوروندي     

     وقد  .             قضية مويينغا                                                                               الشـواغل املتعلقة بالعدالة واإلفالت من العقاب يف بوروندي، مع التركيز بوجه خاص على 
                                                                                              عقدت حىت اآلن اجتماعات مع سفراء فرنسا وبلجيكا واالحتاد األورويب والكرسي الرسويل بغية حتديد استراتيجية 

                           واجبة، واستقاللية القضاء،     ال                                                                                     مشـتركة حلمـل احلكومة على الوفاء بالتزاماهتا بشأن احترام اإلجراءات القانونية             
  . ن                             وضمان حماكمة منتهكي حقوق اإلنسا

                  التركيز على اإلطار  ب                         قائمني على إنفاذ القانون،                        سائر أحناء البلد لصاحل ال               ورات تدريبية يف  د    عقد       تواصل  ي و -  ٧٦
                                                                                                          القـانوين حلقوق اإلنسان، والسلوك القانوين واألخالقي، ومنع اجلرمية وكشفها، والتحقيقات فيما يتعلق حبقوق              

                                 احملاكم االبتدائية وقضاة االدعاء،                                         وعقدت دورات تدريبية مماثلة لقضاة        .                                     اإلنسـان، ومحايـة الفئات املستضعفة     
                       عن العنف القائم على                                نظمت دورات تدريبية حمددة                         وباإلضافة إىل ذلك،      .                        الشرطة، ومدراء السجون            ومفوضـي   

  . ة                              أساس نوع اجلنس وأثره على التنمي

   لة                  اء الفترة املشمو    ثن                                                                                وعقـد قسم حقوق اإلنسان التابع للمكتب املتكامل لألمم املتحدة يف بوروندي، أ             -  ٧٧
                                                                                                         بالـتقرير، سـبع جلسات مفتوحة للحوار مع ممثلني عن وسائط اإلعالم، وأعضاء يف اجملتمع املدين، ومسؤولني                 
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                                                                           وقدمت أدوات تساعد على إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان بغية نشر لغة حقوق              .        القضائي              أفراد السلك             إداريني، و 
             وكتاب رسوم  ،                          اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان                                                      اإلنسان يف بوروندي، مبا يف ذلك كتيب باللغة الكريوندية يتضمن

  . ة                                           هزلية يصف حالة حقوق اإلنسان للمرأة البوروندي

  االستنتاجات والتوصيات-      ًًخامسا  

                     إىل احلكومة البوروندية

              مويينغا، وعن        مذحبة                                                                                  يعـرب اخلـبري املستقل عن القلق إزاء التهديدات اليت تتعرض هلا أسر ضحايا                -  ٧٨
                                                                                           املتورطني يف اختفاء املشتبه يف انتمائهم إىل قوات التحرير الوطنية، الذين احتجزوا يف                                    اسـتيائه لعدم حماكمة   

 .                   ، وإعدامهم بال حماكمة    ٢٠٠٦      أغسطس  /        مايو وآب /                                              سجن عسكري يف مقاطعة مويينغا يف الفترة ما بني أيار

                   ه القضية ويوصي بأن                                                                      يشيد اخلبري املستقل باحلكومة البوروندية على إنشائها جلنة قضائية للنظر يف هذ و -  ٧٩
  .                                                  اليت تتوصل إليها هذه اللجنة وأن تكفل معاقبة املسؤولني        النتائج             تنفذ احلكومة 

                                                                                               يرحـب اخلـبري املستقل بقرار احملكمة العليا يف بوروندي باإلفراج عن مخسة معتقلني اهتموا بتدبري               و -  ٨٠
                          م على اثنني من املتهمني معهم                                        ويعرب اخلبري املستقل عن القلق إزاء احلك      .                               انقـالب عـلى حكومة بوروندي     

      ما من  ه                                                                   بوروندي على استكمال إعداد سجل احملاكمة بسرعة كيما يتمكن احملكوم علي       يف          القضاء        جهاز       وحيث  
 .            تقدمي استئناف

                                            عملية إنشاء آلية إقامة العدل يف املرحلة        ل       تعجيل    ال                                             حيـث اخلـبري املسـتقل حكومة بوروندي على           و -  ٨١
ً            االنتقالية وفاًء بالتزاماهت  .                     ا الدولية يف هذا الصدد             

                                                                                                 الحـظ اخلبري املستقل أن حكومة بوروندي مل حترز، منذ تقريره األخري، أي تقدم إلهناء حتقيقاهتا يف                  و -  ٨٢
        قلقه   ن                                  حلكومة بوروندي وللمجتمع الدويل ع                      ويعرب مرة أخرى      .       القضاء                            غاتومبا وإحضار اجلناة إىل             مذحبـة   

 .               إزاء هذه املسألة

  .                 حوادث العنف اجلنسي              للتصدي لتزايد                                     قل السلطات البوروندية إىل اختاذ تدابري               يدعو اخلبري املست و -  ٨٣

   ٧                                                                                          اخلبري املستقل احلكومة وقوات التحرير الوطنية تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار، املوقع يف                      ويناشد   -  ٨٤
 .                ، يف أقرب وقت ممكن    ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول

      وسائط      يح ل                        ً                     التدابري اليت اختذهتا مؤخراً لتهيئة بيئة تت                                                   شيد اخلبري املستقل باحلكومة البوروندية على         وي -  ٨٥
  .                  يف جو من احلرية أفسح                        اإلعالم واجملتمع املدين العمل 
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               إىل اجملتمع الدويل

                                               املبادرة اإلقليمية بشأن بوروندي، وجملس األمن،             وخباصة                                            يشـيد اخلـبري املسـتقل باجملتمع الدويل،          -  ٨٦
                                                              لألمني العام، على اجلهود اليت بذلوها من أجل مساعدة بوروندي على                                          واالحتـاد األفريقي، واملمثل التنفيذي      

 .             السالم وتدعيمه      إقرار 

                                                                                  يشيد اخلبري املستقل بشعب بوروندي وباجملتمع املدين يف بوروندي وباجملتمع الدويل على الدور الذي  و -  ٨٧
 .                                                      اضطلعوا به يف إعمال العدالة يف قضية املتهمني مبحاولة االنقالب

                                                                                             اخلـبري املستقل اجملتمع الدويل إىل زيادة ما يقدمه من دعم فيما يتعلق باملساعدة اإلنسانية                      دعـو     وي -  ٨٨
 .                               لمجاعة يف اجلزء الشمايل من بوروندي ل                       واإلمنائية من أجل التصدي 

                                                                                             حيـث اخلـبري املستقل اجملتمع الدويل على دعم حكومة بوروندي يف تنفيذ احلملة ضد فريوس نقص                  -  ٨٩
 .                                                    يدز، والربامج اإلمنائية ذات األولوية، وإعمال حقوق اإلنسان  اإل /             املناعة املكتسب

                                                                                       شـيد اخلـبري املستقل مبنظمة بيت شالوم على ما تقوم به من عمل وعلى دورها الريادي، ويدعو        وي -  ٩٠
                                                                                                      اجملـتمع الـدويل إىل دعم هذه املبادرة ومن خالهلا إىل إعمال حقوق اإلنسان جلميع البورونديني الذين أدت              

 .                                                               طء وترية عملية إعادة اإلعمار واإلنعاش االقتصادي إىل النيل من كرامتهم       احلرب وب

                سيما فيما يتعلق               يف بوروندي، ال       القضاء                                                  شجع اخلبري املستقل اجملتمع الدويل على زيادة دعمه لنظام   وي -  ٩١
 .                                                                  بآليات إقامة العدل يف املرحلة االنتقالية وإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان

                                            األموال املتعهد هبا يف مؤمترات باريس وجنيف             توفري                                   ري املسـتقل األوساط املاحنة على                  حيـث اخلـب    و -  ٩٢
                                                                                                       وبروكسـل، ويوصي اجملتمع الدويل بدعم جهود حكومة بوروندي الرامية إىل التشجيع على احترام وتعزيز               

 .          سالم دائم     وحتقيق            حقوق اإلنسان 

                 كومة بوروندي يف    حل                        الم على مواصلة دعمها                                                         شـجع اخلـبري املستقل جلنة األمم املتحدة لبناء الس           وي -  ٩٣
 .    ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧                                                  إنفاق ما يلزم من أموال لتنفيذ اخلطة اإلمنائية للفترة 

                                                                                             رحـب اخلبري املستقل بإنشاء املكتب املتكامل لألمم املتحدة يف بوروندي، ويشيد باجملتمع الدويل                وي -  ٩٤
 .       الصدد   هذا  يف                                    ق اإلنسان ويشجعهما على تعزيز تعوهنما                                                    واجملتمع املدين على ما قاما به من دور يف محاية وتعزيز حقو

     مذحبة                                                                                        حيـث اخلـبري املستقل اجملتمع الدويل على الضغط على حكومة بوروندي إلهناء التحقيق يف                 و -  ٩٥
 .                       غاتومبا وحماكمة مرتكبيها

        د تؤدي                                                                                        ناشد اخلبري املستقل اجملتمع الدويل حث حكومة بوروندي على االمتناع عن اختاذ تدابري ق               وي -  ٩٦
  .                      إىل زعزعة استقرار البلد

_ _ _ _ _ 


