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  *ان يف بوروندي، أكيش أوكوالبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنساخلتقرير 

  موجز

   ٢               يف الفترة من                 إىل بوروندي                                   اللتني أجرامها اخلبري املستقل           عاشرة   وال       تاسعة                       التقرير الزيارتني ال       هذا          يتناول   
  .    ٢٠٠٨      يوليه  /   متوز    ١٢   إىل       يونيه  /      حزيران    ٢٩     من        والفترة      ٢٠٠٧      ديسمرب  /          كانون األول   ٨   إىل 

     إىل      ثامنة         زيارته ال     عن  )A/62/213   (       ً  تقريراً        والستني     ثانية            ة يف دورهتا ال                             اخلبري املستقل إىل اجلمعية العام    وقدم 
                                           وقد اقترح يف ذلك التقرير أن تسرع احلكومـة يف    .     ٢٠٠٧     مايو  /    أيار    ٢٦     إىل   ٢٠              يف الفترة من           أجراها     اليت       البلد  

               مل يف حـوادث                                                                                                 عملية إنشاء جلنة للحقيقة واملصاحلة وحمكمة خاصة، وناشد السلطات البوروندية أن حتقق بالكا            
                                               وإضافة إىل ذلك، طلب اخلبري املستقل إىل احلكومة تنفيذ   .                                                العنف اجلنسي وأن حتيل مرتكيب تلك اجلرائم إىل العدالة

   .                                                                              استنتاجات اللجنة القضائية املعنية مبجزرة مويينغا والتحقيق بالكامل يف جمزرة غاتومبا

         فقـد    .                             ً      نسان يف بوروندي قد تدهورت إمجاالً                                                             ويالحظ اخلبري املستقل يف هذا التقرير أن حالة حقوق اإل           
                                     انتهاك حلقوق اإلنسان يف النصف األول من  ٤     ٠٠٠                                                      ارتكب موظفو إنفاذ القانون وإدارة املقاطعات ما يربو على 

                                                                                              وتتعلق معظم االنتهاكات املسجلة حباالت قام فيها موظفون يف الشرطة بإساءة معاملة مشتبه هبم أو            .     ٢٠٠٨     عام  
  .                                                                                            يبهم أو حباالت أخرى أخل فيها موظفون يف الشرطة واجلهاز القضائي بأصول احملاكمة العادلة                             اغتصاهبم أو تعذ  

                                                                                          قسم حقوق اإلنسان والعدالة التابع ملكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، يف سياق ما يضطلع به من       ويتوىل 
    .                                                      أنشطة الرصد، إبالغ املسؤولني املعنيني يف احلكومة هبذه القضايا

                                                      

  .تأخر تقدمي هذا التقرير  *  
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                      ، أن رئيس اجلمهورية        ٢٠٠٧       ديسمرب   /                                                             الحظ اخلبري املستقل، خالل الزيارة اليت أجراها يف كانون األول          و  
        بيـد    .                                                                                                      قد توصل إىل اتفاق مع مجاعات املعارضة الرئيسية وشكل حكومة جديدة بعد أزمة دامت سـتة أشـهر                 

                        لـس الـوطين للـدفاع                                          عندما قرر احلزب احلاكم، وهو اجمل          ٢٠٠٨      مارس   /                                 أن األزمة الحت من جديد يف آذار      
                                                                                                     قوات الدفاع والدميقراطية، أن يستبعد من صفوفه عدة أعضاء يف الربملان مث النائبة األوىل لرئيس                -              والدميقراطية  

                                           عندما طلب رئيس اجلمعية الوطنية، وهو عضو يف     ٢٠٠٨     مايو  /                            واشتدت األزمة السياسية يف أيار  .               اجلمعية الوطنية
ّ                                                             ورية أن تبّت يف ما إذا كان باستطاعة الربملانيني الذين متردوا على احلزب احلاكم                           احلزب احلاكم، إىل احملكمة الدست           

       ً                             قانونياً، رأت احملكمة أن املتمردين      ً  اً       وخاطئ ً  اً       سياسي ً  اً                                 ويف قرار اعتربه الكثريون منحاز      .                            أن يبقوا أعضاء يف الربملان    
                              وسارع الرئيس إىل االستعاضة عنهم   .    ملان     ً                                         عضواً يف الربملان قد فقدوا احلق يف شغل مقعد يف الرب  ٢٢             البالغ عددهم 

                                                                                                              بأعضاء آخرين يف احلزب احلاكم، واستعاد بذلك األغلبية اليت كان احلزب احلـاكم قـد فقـدها يف الربملـان                    
   .           جراء التمرد

                                               إذ يرى أن اجلهاز التنفيـذي مل يـشكل احملكمـة،      .                                             ويساور اخلبري املستقل قلق عميق بشأن هذا القرار   
            واحملكمة، إذ    .                      ومصداقيتها حمل تساؤل         احملكمة                                          هلدف سياسي حمدد، وهو ما جيعل استقالل         ً  اً      حتقيق                 فيما يبدو، إال    

    .                                                                                               تصرفت هبذا اإلذعان، فقد أكدت االعتقاد السائد أن جهاز القضاء برمته خاضع للسلطة التنفيذية يف بوروندي

                                    السياسية بغية تفادي أية أزمة                     مع مجيع األحزاب   ً  اً                                                     ولذلك يناشد اخلبري املستقل احلكومة أن تباشر حوار         
                           كما يطلب إىل اجملتمع الدويل أن   .                               على حقوق اإلنسان واستقرار البلد ً  اً                                     مؤسسية أو سياسية من شأهنا أن تؤثر سلب

    .                               ّ            يبقى إىل جانب احلكومة كي يتسىن حلّ هذه املسألة

                            الرامية إىل إصـالح نظـام                                                                                 ويكرر اخلبري املستقل نداءه إىل اجملتمع الدويل أن يدعم احلكومة يف جهودها               
ّ                                        القضاء، وأن ميّدها باملساعدة اإلنسانية واإلمنائية بصفة أعم              .   
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٦- ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -    ً أوال  

                                                                                  تقييم التقدم الذي أحرزتـه احلكومـة يف هتيئـة الظـروف الالزمـة للتمتـع                 -      ً  ثانياً 
   ٥    ٢٠- ٧    ..........................................................           حبقوق اإلنسان

   ٨    ٤٤-  ٢١  ...............................................     ملؤسسي                 السياق السياسي وا  -     ً ثالثاً 
    ١٠    ٣٦-  ٣٢  ...........................................................    األمن  -    ألف   
    ١٢    ٤٠-   ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  العدالة االنتقالية  -     باء   
    ١٢    ٤٤-   ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان  -     جيم   

    ١٣    ٧٩-   ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 حالة حقوق اإلنسان  -      ً  رابعاً 
    ١٣    ٥٧-   ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . .                                       االنتهاكات والتجاوزات اخلطرية حلقوق اإلنسان  -     ألف   
    ١٦    ٦٧-   ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                اإلفالت من العقاب  -     باء   
    ١٨    ٧٢-   ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              اإلصالح القضائي  -     جيم   
    ١٩    ٧٥-   ٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -     دال   
    ١٩    ٧٩-   ٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       أنشطة جمتمع حقوق اإلنسان  -     هاء   

    ٢٠    ٩٣-   ٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     االستنتاجات والتوصيات  -      ً  خامساً 
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   مقدمة-    ً أوال  
          لفتـرة         سـنة                     رر اجمللس مبوجبه أن ميدد        الذي ق ٥ / ٦                    جملس حقوق اإلنسان        بقرار                     ً    قدم هذا التقرير عمالً    ُ ُي -  ١

       جلنة      كانت  ُ                              وطُلب من اخلبري املستقل، الذي        .                                                         والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي              أخرى
       تاسعة                                      إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته ال         دم ق     أن ي    ،      ٢٠٠٤        عام       يف            هذه الوالية                  قد أسندت إليه                  حقوق اإلنسان   

   .     ً عملياً               التدابري املطبقة        وكفاءة        فعالية     مدى    أن   بش ً  اً     هنائي ً  اً      تقرير

   ٢            يف الفترة من            إىل بوروندي                            اللتني أجرامها اخلبري املستقل      عاشرة   وال      تاسعة                    التقرير الزيارتني ال    هذا        يتناول  و  -  ٢
        ويعرض  .            على التوايل    ٢٠٠٨      يوليه  /   متوز    ١٢   إىل       يونيه  /      حزيران    ٢٩     من        والفترة      ٢٠٠٧      ديسمرب  /          كانون األول   ٨   إىل 
   :                                                                      رير احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف بوروندي، بتركيز خاص على اجلوانب التالية    التق

                                                                           التقدم الذي أحرزته حكومة بوروندي يف هتيئة الظروف الالزمة للتمتع حبقوق اإلنسان؛   ) أ ( 

                                                                                   احلالة السياسية وتأثريها على حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار الشامل    ) ب (  
   ٧   يف    )                                   احلزب الوطين لتحرير شعب اهلوتو     -                         قوات التحرير الوطنية     (                                           ملوقع بني احلكومة وقوات التحرير الوطنية        ا

   ؛    ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول

           يف مويينغا                                                  من املتمردين املشتبه هبم على أيدي عسكريني           ٣٠                                   التقدم احملرز يف التحقيق يف مقتل          ) ج (  
   ؛    ٢٠٠٦      أغسطس  /  آب      مايو و /      أيار ي      بني شهر

                        آلية عدالة انتقالية؛    نشاء    وإ    قضاء                                  فيذ التوصيات املتعلقة بإصالح نظام ال  تن   ) د (  

   .                                                                               التقدم الذي أحرزته احلكومة يف إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان تتسم باملصداقية واالستقالل   )   ه (  

   اص           ه، وبشكل خ ي         خالل زيارت    معه                                   الشكر إىل حكومة بوروندي على تعاوهنا         أن يوجه                  ويود اخلبري املستقل   -  ٣
        اليت كان                     مجيع املؤسسات واألماكن           هم، ودخول       مقابلت    يف          أبدى رغبة     ذين  ال        املسؤولني     مجيع        مبقابلة          لسماح له      على ا

                                                توجيه الشكر إىل مجيع حماوريه ونظرائه على مسامهتهم يف  ً  اً        يود أيض   هو  و  .     واليته    داء  أل             الدخول إليها          الضروري   من 
   .       مهمته   جناح

                                                                         ل زيارتيه، بالنائب األول لرئيس اجلمهورية، ووزير اخلارجية والتعـاون                                  التقى اخلبري املستقل، خال       قد   و  -  ٤
                                                 املرأة، ونائب الوزير املكلف حبقوق اإلنـسان وقـضايا     ا                                               الدويل، ووزير التضامن الوطين وحقوق اإلنسان وقضاي 

                      وافته مبعلومات عن                                                                             كما اجتمع باللجنة التوجيهية الثالثية املعنية باملشاورات الوطنية، اليت          .                       املرأة، والنائب العام  
                                                                 مبمثلني ملنظمات غري حكومية خمتلفة تعىن حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك منظمات من  ً  اً           واجتمع أيض  .      اهليئة    هذه     عمل 

                                         املمثل التنفيذي لألمني العام يف بوروندي       ً  اً                                                      ومن بني الشخصيات اليت اجتمع هبا اخلبري املستقل أيض          .            اجملتمع املدين 
      كتـب                الة التابع مل                          قسم حقوق اإلنسان والعد                                              مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومدير                               ونائبه، وممثل مفوضة األ   

                                                                                                          األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، وممثل اليونيسيف، وسفري بلجيكا، وسفري االحتاد األفريقي، وسفري فرنـسا،              
   .                           نمية الدولية للمملكة املتحدة                       هولندا، ورئيس إدارة الت      سفارة                                           ورئيس وفد املفوضية األوروبية، واملكلف بأعمال 
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              وكان له حوار،   .                                                                      وزار اخلبري املستقل سجن رومونج يف مقاطعة بوروري وسجن مبيمبا يف بومجبورا مريي  -  ٥
                    قـوات الـدفاع     -                                      اجمللس الوطين للدفاع والدميقراطية        أي                                                    يف سجن مبيمبا، مع الرئيس السابق للحزب احلاكم،         

   .                                  واحتجازه وحماكمته أمام احملكمة العليا              اء القبض عليه    إلق                   سأله فيه عن ظروف             والدميقراطية،

           كما يتناول   .                                                                               ويعرض اخلبري املستقل يف هذا التقرير بإجياز أهم األحداث اليت شهدهتا الفترة قيد االستعراض  -  ٦
                                                                                              اجلهود اليت بذلتها حكومة بوروندي يف سبيل هتيئة ظروف تتيح التمتع حبقوق اإلنسان؛ واجتاهات حقوق اإلنسان

                    من التوصيات هبدف حتسني  ً  اً           يقدم عدد ً  اً،    وأخري  .                                                            وانتهاكاهتا؛ ومراحل تنفيذ توصياته؛ والقضايا اليت ال تزال عالقة
    .                           حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي

                                                             تقييم التقدم الذي أحرزته احلكومة يف هتيئة الظروف الالزمة           -        ً ثانياً
                    للتمتع حبقوق اإلنسان

                                             عندما كانت بوروندي متر بفترة انتقالية           ٢٠٠٤       أبريل   /                    ذه الوالية يف نيسان    هب   ً اًُ ّ                  ّ       ُعّين اخلبري املستقل مكلّف     -  ٧
                                                   وخالل تلك الفترة، كانت احلكومة االنتقالية تواجه         .     ٢٠٠٠                                                  عقب إبرام اتفاق أروشا للسالم واملصاحلة يف عام         

   :                      ما بعد الرتاع، مبا يف ذلك                                   العديد من التحديات املتصلة باحلكم يف

  ه؛متفق عليعدم وجود دستور   )أ(

  عدم وجود برملان منتخب؛  )ب(

  ؛وحدعدم وجود جيش وطين م  )ج(

  ؛  موحدةعدم وجود قوة شرطة وطنية  )د(

  ؛    ٍمواز قضاء  نظاموجود   ) ه(

  ظاهرة اجلنود األطفال؛  )و(

   فترة الرتاع الداخلي؛الناشئة عن نيالسجناء السياسيمشكلة   )ز(

  تسريح املقاتلني؛  )ح(

  عالم حرة؛عدم وجود وسائط إ  )ط(

  انتشار انتهاك حقوق اإلنسان؛  )ي(

  .تفشي الفقر  )ك(



A/HRC/9/14 
Page 6 

 

دولة حديثة إجياد حل للتحديات آنفة الذكر، ومتثل نتائج ذلك مقاييس مناسبة شؤون ويقتضي تسيري   - ٨
حلالية، اإلدارة ابباحلكومتني االنتقاليتني وانتهاء  ً ا  لتقييم مدى التقدم الذي أحرزته احلكومات املتعاقبة األخرية، بدء

  .على درب هتيئة الظروف الالزمة لتوفري بيئة مالئمة للتمتع حبقوق اإلنسان

  النظام الدستوري اجلديد

ُ                                                  عندما ُعني اخلبري املستقل، مل يكن للبلد دستور يتصدى            -  ٩ ـ          للمظامل       ّ      التارخيية اليت زّج         أتـون                ت البلـد يف                    
                            شخص قبل أن ينتهي بتوقيع          ٣٠٠     ٠٠٠   ء                   اع عن مقتل زها     صر        أسفر ال     قد   و  .     ١٩٩٤             منذ عام          اإلثنية      اعات    صر  ال

ُ                                   وُعرض الدستور اجلديد على الشعب يف عام   .          يف بوروندي ً  اً     جديد ً  اً       دستوري ً  اً                                 اتفاق أروشا للسالم الذي أنشأ نظام  
ّ   مدّوي ً  اً                                                                  ويف بادرة تضامن نادرة يف بوروندي، لقي الدستور اجلديد ترحيب           .                     عن طريق استفتاء       ٢٠٠٥           من الشعب   ً  اً    

  .    ١٩٩٣                       خابات دميقراطية منذ عام                    ومهد الطريق ألول انت

                      االنتخابات الدميقراطية

     اجمللس         وفاز هبا  ً  اً                                                                                 نوه معظم املراقبني باالنتخابات اليت أشرفت عليها اللجنة االنتخابية املستقلة املنشأة حديث  -   ١٠
ـ     ّ          ّبـر عـن                   ، باعتبارها تع                              قوات الدفاع والدميقراطية   -                             الوطين للدفاع والدميقراطية         .   دي                            إرادة الـشعب البورون

                                                                                        انتخاب أعضاء جدد يف اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ والرئيس واإلدارات احملليـة وتـشكيل                  أسفرت عن      وقد  
   .             اإلدارة احلالية

                  اجليش الوطين اجلديد

                                                                                               أفرزت احلرب األهلية جيشني متنازعني كان من الالزم توحيدمها يف صلب جيش وطين لتعزيز الـسلم                  -   ١١
                ر الريبة مـن      اع ش م   ُ                                        واعُترب دمج هاتني القوتني اللتني تتبادالن         .                احلكومية اجلديدة                                الذي أفضى إىل نشأة املؤسسات      
ٌ       ُ       ومل يراهن مراقبون كثٌر، بل جُ       .                                 أصعب مهام قيادة البلد اجلديدة                                                   املراقبني، على النجاح يف بلوغ هدف تشكيل         ّ لّ                   

  يف  ً  اً      وطني ً  اً        جيش                                         وبعد ثالث سنوات، أصبح اجليش البوروندي       .                                             جيش وطين يف غضون ما استغرقه ذلك من وقت        
   .      اجليش      يف قوات ً  اً       متكافئ                   ً  يف هذا الصدد متثيالً      إلثنيتني                                     إطار اتفاق أروشا الذي يكفل للطائفتني ا

                           قوة الشرطة الوطنية اجلديدة

                                                ، وكان يتعني توحيدمها يف صلب شـرطة وطنيـة                  خاصة به                                           كان لكل من اجليشني املتنازعني قوة شرطة          -   ١٢
      لبنود  ً  اً      وفق    وحدة      ّ                                  ولقد متّ ذلك وبات لبوروندي اآلن قوة شرطة م  .       لعسكري       لجهاز ا        ما حدث ل         على غرار       موحدة 

   .           اتفاق أروشا

           املقاتلني     تسريح

                        كومة بوروندي واجملتمـع     حل            بالنسبة                                      القوات املتمردة مبعث قلق شديد                                    كان تسريح املقاتلني السابقني يف      -   ١٣
                                        له البنك الدويل من أجل متكني املقاتلني                      وجنح برنامج مو    .                                                     الدويل، خاصة وأن فرص العمل كانت وال تزال ضئيلة        

    .         على األقل ً  اً            املشكلة مؤقت    هذه                                          املسرحني من العودة إىل احلياة املدنية يف معاجلة 
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   ن ا        متوازي    قضاء      نظاما 

                                                                                         كانت اجملموعة املتمردة اليت انضمت إىل عملية السالم يف إطار اتفاق أروشا تدير نظامها القضائي اخلاص   -   ١٤
                            أو خمالفات قانونية أخـرى                     أفعال إجرامية                               فقد كان املتهمون بارتكاب       .                    دل بصورة غري رمسية                  الذي يقيم الع      هبا  

                      وكان املدانون منـهم      .                                من الضمانات القضائية املعهودة           بالتايل                                               حياكمون خارج آلية العدالة املؤسسية، وحيرمون       
                                      نظام العدالة املوازية هذا منذ دمج                      وقد ألغي اآلن      .            املتمردون                                     راكز احتجاز غري رمسية يسيطر عليها                 حيتجزون يف م  

   .                                  القوات املتمردة يف قوات األمن الوطنية

              اجلنود األطفال

   . ً اً                                                                            ظاهرة اجلنود األطفال الذين انضموا إىل حركة التمرد بإرادهتم أو جندوا يف صفوفها قسر        الصراع     أفرز   -   ١٥
  .                                   ء األطفال عقب انتـهاء القتـال                                                                               ومتثل أحد أضخم التحديات اليت واجهت احلكومة يف كيفية التعامل مع هؤال           

ُ  ّ                 وُحلّت املشكلة جزئي   ّ                  وُيّدعى وجود جنود     .                                                                  بفضل تعاون اجملتمع الدويل واحلكومتني االنتقالية واحلالية لبوروندي        ً  اً     ُ 
   .                             احلزب الوطين لتحرير شعب اهلوتو-                                                      أطفال يف حركة التمرد املتبقية، أي قوات التحرير الوطنية 

                   السجناء السياسيون

                                                             ممن أعلنوا أنفسهم سجناء سياسيني، اعتقلتهم قوات احلكومـة          ً  اً     كبري ً  اً                     رب يف بوروندي عدد            أفرزت احل   -   ١٦
              الكـثري مـن        عن                                        االنتخابات اليت تلته، أفرجت احلكومة             إجراء          للسالم و                            وعقب توقيع اتفاق أروشا     .         واحتجزهتم

                          حمكمة توجه إليه هتما أو                                                                                             هؤالء السجناء الذين قضى البعض منهم فترات طويلة يف السجن، إما دون املثول أمام               
                                            وقد أمخد هذا احلل سعري مشكلة كانت هتـدد           .                                                 كم عليه بعقوبات مشلت، يف بعض األحيان، اإلعدام               ُ   بعد أن حُ  

    .                                                                                        باالنفجار، لكنه أفضى يف اآلن ذاته إىل إطالق سراح أشخاص ارتكبوا جرائم خطرية مثل القتل واالغتصاب

                     ظهور وسائط إعالم حرة

    ّ                                 ن كالّ من احلكومات املتعاقبـة سـعت إىل          ، حيث إ                           الم احلر شبه معدومة يف بوروندي               كانت ثقافة اإلع   -   ١٧
                           وعقـب اعتمـاد النظـام        .                                                                                  التحكم يف املعلومات املتاحة للعموم بفرض رقابة حكومية على اإلذاعة والتلفزيون          

        كل مـع                                                                                                الدستوري اجلديد، بدأت وسائط إعالم جديدة وحرة تظهر إىل الوجود، لكنها سرعان ما واجهت مشا           
                              ربوا واحتجزوا، أصبحت وسائط                             ُ      قل خالهلا عدد من الصحفيني وضُ                             ُ     وبعد فترة نزاع حمتدم، اعتُ      .               احلكومة اجلديدة 

    .                       مبا يف ذلك الشأن العام ،                                 اإلعالم اآلن حرة يف تناول مجيع املواضيع

               ميالد جمتمع مدين

         كما حدث   و  .             يف املنطقة                                                                        حىت وقت قريب، كان حضور اجملتمع املدين يف بوروندي من أضعف ما يكون              -   ١٨
              فقد بـدت     . ً اً   سلس ً  اً                                                                                     وسائط اإلعالم، مل يكن ظهور اجملتمع املدين يف أعقاب التحوالت السياسية اجلديدة ظهور             ل

                                                                     ّ                                            احلكومة، أول األمر، عازمة على التحكم يف املنظمات غري احلكومية الناشئة أو حلّها، وكان العديد منها يطالب                 
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                                                          وبعد فترة اتسمت بالتحرش املنهجي، مبا يف ذلك سجن بعض            .           ني احلكوميني                                  بتنمية حس املسؤولية لدى املسؤول    
   .   حذر     هدوء  ً  اً                   الفاعلني، يسود حالي

                  الربامج االجتماعية

                                                                                                  اختذت احلكومة احلالية، على الصعيدين االجتماعي والثقايف، بعض اخلطوات احلميدة يف سـبيل تنفيـذ                 -   ١٩
              ّ                      ومن األمثلة البّينة يف هذا الصدد        .                            ادية واالجتماعية والثقافية                                                الربامج اليت سامهت يف إعمال بعض احلقوق االقتص       

                                                       اعدة الطبية اجملانية للنساء احلوامـل واألطفـال دون                  توفري املس                                                       القراران املتعلقان بتوفري التعليم االبتدائي العام و      
                  لربامج دون استعداد     ذه ا ه                     وقد أعلنت احلكومة عن  .     ٢٠٠٦         ذا يف عام  ّ فّ ُ ُن                    ومها القرارات اللذان                  اخلامسة من العمر، 

   .                             بدعم من شركاء بوروندي اإلمنائيني ً  اً                 طور التنفيذ جزئي     دخلت   ا          كاف، لكنه

                    نتاج التعاون مـع        هو                                                                            والتقدم الطفيف الذي أحرزته حكومات بوروندي األخرية يف احلقل االجتماعي             -   ٢٠
ّ                         وفّسر اخلبري املستقل واليته      .     ابقني                                                                 وقد وقف اخلبري املستقل على أمثلة ذلك وتناوهلا يف تقريريه الس            .            اجملتمع املدين    

                                                                                                             على أهنا تشمل العمل مع السلطات البوروندية، وليس ضدها، بغية مساعدهتا على بلوغ هدف تعزيـز حقـوق                  
                                                                                           وتستحق حكومة بوروندي التنويه مبا بذلته من جهود يف سبيل إجياد حلول هلـذه املـشاكل                  .                اإلنسان ومحايتها 

   . ً اً                              العويصة يف غضون فترة وجيزة نسبي

  السياق السياسي واملؤسسي -       ًثالثا 
                 واتـسم الوضـع      .                                                تدهور العالقة بني احلكومة وأحزاب املعارضـة           ٢٠٠٧                            شهد النصف الثاين من عام        -   ٢١

       وأصدرت   .                                                                                     بالتحرش بأفراد املعارضة واألعضاء املنشقني عن احلزب احلاكم وبتوتر العالقات بني احلكومة والربملان
                                                                             انات مناوئة للحزب احلاكم ودعت أعضاءها الذين يشغلون مناصب وزاريـة يف                                         األحزاب السياسية املعارضة بي   

ُ  ّ                      وُشلّت اجلمعية الوطنية أيض  .                      احلكومة إىل التنحي عنها         وتفاقمت   .                                      خالل تلك الفترة بسبب غياب نواب املعارضة ً  اً  
     هجوم                                     شخصيات سياسية بارزة من املعارضة إىل                       عندما تعرضت منازل مخس    ٢٠٠٧     غسطس  أ /              األزمة يف شهر آب

                                                    واهتم حزب املعارضة الرئيسي، أي حزب العمـل مـن أجـل      .                                              بالقنابل اليدوية يف بومجبورا على أيدي جمهولني    
                                              وكان ثالثة من املعارضني املستهدفني أعـضاء يف          .                    بتنفيذ هذه اهلجمات   ً  اً                                      الدميقراطية يف بوروندي، احلكومة علن    

                             أعربوا فيها عن قلقهـم          ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب   ١٦                                          يف الربملان وجهوا رسالة إىل الرئيس يف       ً  اً        عضو   ٦٧           فريق يضم   
   .                                                                         إزاء توتر احلالة السياسية وحثوا فيها الرئيس على إعادة فتح احلوار مع املعارضة

            فقد توصـل     .                       ، كان الوضع قد حتسن        ٢٠٠٧       ديسمرب   /                                                وعندما زار اخلبري املستقل البلد يف كانون األول         -   ٢٢
                                                         فاق من أجل تشكيل حكومة جديدة تعكس تركيبة اجملتمـع                                                           رئيس بوروندي واألحزاب السياسية املعارضة إىل ات      

          حبسب عدد   ية      الوزار       املناصب                       وينص االتفاق على توزيع   .                                                 البوروندي، وتتوافق إىل حد ما وأحكام الدستور املؤقت
                                                      وتتألف احلكومة اجلديدة من وزراء ونواب وزراء مـن           .                                                       املقاعد اليت فاز هبا كل حزب يف الربملان يف االنتخابات         

   .      اإلثنية                                       سني ميثلون خمتلف األحزاب السياسية واجملموعات    اجلن
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                                                                        ، أي بعد إبرام االتفاق بفترة وجيزة، تدهور الوضع عندما اندلعت أزمة سياسية     ٢٠٠٨       فرباير   /        ويف شباط   -   ٢٣
                                على األساليب الـيت اسـتخدمها       ً  اً                                                      وقاطع نواب من املعارضة مجيع جلسات الربملان احتجاج         .                   يف اجلمعية الوطنية  

   .    ٢٠٠٨      يناير  /                                                        احلاكم إلقالة النائبة األوىل لرئيس الربملان يف هناية كانون الثاين     احلزب 

             وكان من بني     .                                                                    ، ألقى جمهولون قنابل يدوية على منازل أربعة من أعضاء الربملان              ٢٠٠٨      مارس   /        ويف آذار   -   ٢٤
                        ة أعضاء منشقني عن احلـزب        عن ثالث                                                                      ً          املنازل املستهدفة مرتل النائبة األوىل السابقة لرئيس اجلمعية الوطنية، فضالً         

                                              من شواغل أمنية يف رسالة موجهة إىل األمـني            ،   ً اً       نائب   ٤٦                                             ويبدو أن تلك اهلجمات أيدت ما أعرب عنه           .      احلاكم
    .     ٢٠٠٨      فرباير  /      شباط  ٢٨        العام يف 

                                ، بقيت احلالة هشة يف كـانون           ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٤                                     وبعد تشكيل جملس الوزراء اجلديد يف         -   ٢٥
                         ، مما دفع رئيس احلـزب          ٢٠٠٨       أبريل   /                                                    واستمر اخلصام السياسي واجلمود يف الربملان حىت نيسان         .      ديسمرب /    األول

                                                                                                            احلاكم إىل إرسال خطاب إىل رئيس اجلمعية الوطنية طلب فيه عرض حالة النواب املتمردين من احلزب احلـاكم                  
    ٢٢                                شغل أولئك النواب البالغ عددهم       رأت أن    اليت     ً                               وبناًء عليه، أحيلت املسألة إىل احملكمة   .                    على احملكمة الدستورية

                                        ّ            ّ              وفقد النواب املعنيون مقاعدهم يف الربملان، فعّين الرئيس حملّهـم            .      ً                                          نائباً مقاعد يف الربملان هو أمر خمالف للدستور       
   .          ً                                                                أعضاء جدداً من أنصار احلزب، وأتاح للحزب احلاكم بذلك استعادة أغلبيته يف الربملان

                 الذين اعتربوه                                 اء القانون وعامة البورونديني                            اسع النطاق يف أوساط خرب                                     وكان هذا القرار موضع تنديد و       -  ٦ ٢
                                    والتقى اخلـبري املـستقل مبمـثلني         .          سياسية     ملآرب                            الستخدام اجلهاز القضائي      ة           التنفيذي     سلطة                    حماولة سافرة من ال   

                     اد دستور بوروندي اليت                                                                              للنواب املعنيني واجملتمع الدويل يف بوروندي، وبرئيس رابطة احملامني احمللية، وقيل له إن مو
    ُّ    اتُّخـذ       قـد                                    ورأى هؤالء املمثلون أن القرار        .                                                                    استندت إليها احملكمة الدستورية يف قرارها ال تنطبق يف هذه احلالة          

     . ة     سياسي       بدوافع 

                                          والتقى اخلبري املستقل مبمثلني جلميع األحزاب        .                                                         وتفاقمت احلالة السياسية نتيجة لقرار احملكمة الدستورية        -   ٢٧
      ، إذ                املتاح هلـا                                                 وتذمرت أحزاب املعارضة من ضيق احليز السياسي        .                                لكبرية، مبا يف ذلك احلزب احلاكم                السياسية ا 

     يف أن  ً  اً           ّ                                              احلكومية كلّما أرادت عقد اجتماع؛ وبينما كان احلزب احلاكم حر                                كانت تتعرض لتحرش األجهزة األمنية
          اخلـبري         تلقـى  و  .                ماع على اإلطالق  ُ                                       ُمنعت أحزاب املعارضة من عقد أي اجت           فقد                                 يعقد اجتماعات دون أي قيد،      

                                                                                                 املستقل رسائل وجهتها السلطات إىل جبهة العمل من أجل الدميقراطية يف بوروندي، اتضح فيها أن احلزب ممنوع    
ـ     ٢٠١٠                    أن محلة انتخابات عام  ً  اً                    ومما يزيد األوضاع سوء  .                     من عقد أي اجتماعات              وحرمـان   . ً اً                  قد انطلقت فعلي

  .                                                       يعين حرماهنا من حق املنافسة يف االنتخابـات املقبلـة              إمنا                قد اجتماعات                                     األحزاب السياسية األخرى من حق ع     
   .                                                            وعالوة على ذلك، رفضت احلكومة تسجيل أحد األحزاب السياسية املعارضة

           أن يكون هلا                                                        أن قيادة حركة قوات التحرير الوطنية عادت إىل العاصمة دون  ً  اً                           ويزيد احلالة السياسية تعقيد  -   ٢٨
     قـد                                             احلزب الوطين لتحرير شعب اهلوتو إىل بومجبـورا  -                                 عودة قوات التحرير الوطنية               ويف حني أن    .         وضع رمسي 

  .                                                                                  املعادلة السياسية بسبب عدم إحراز تقدم يف تنفيذ اتفاق وقف إطالق النـار              ت       ّ     فقد عقّد   ً  اً،     إجيابي ً  اً      تطور      شكلت  
                    وإدماج قواهتا يف                                                            احلزب الوطين لتحرير شعب اهلوتو تسجيلها كحزب سياسي        -                                وطلبت قوات التحرير الوطنية     

                   التفاق وقف إطـالق     ً  اً                                                                    ورفضت احلكومة هذا الطلب واقترحت يف املقابل جتميع املقاتلني، وفق           .                 جهاز أمن البلد  
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ّ                         حمددة؛ وبعد عملية التحقق، ميكن استيعاب البعض منهم يف أجهزة األمن وُيسّرح اآلخرون                    معسكرات           النار، يف      ُ                                                                .  
                                ، غري مقبـول ألنـه خمـالف                       له دالالت إثنية                  ن االسم، الذي                                             وخبصوص تسجيل احلزب، أشارت احلكومة إىل أ      

   .            لدستور البلد

                                                                                                 وأفضى انقطاع احلوار بني احلكومة واملعارضة، وحظر اجتماعات األحزاب املعارضة، وعدم التقـدم يف                -   ٢٩
     وضع      نشوء                                           احلزب الوطين لتحرير شعب اهلوتو، إىل        -                                                       إجياد حل يرضي الطرفني خبصوص قوات التحرير الوطنية         

     حديث     وهو               مواجهة عنيفة،      حدوث                                 ويتحدث الكثريون يف بوروندي عن خطر   .                           يهدد بانفجار خطري يف بوروندي
              عـن تـاريخ     ً  اً           ُ                                                                                        ينبغي أال ُيستخف به ألسباب عدة أوهلا أن استخدام العنف لتسوية الرتاعات السياسية ليس غريب              

                                أن األحزاب الساعية إىل إثبات ما    ذلك      قالله،               منذ أن نال است ً  اً      حقيقي ً  اً                البلد البتة سلم    هذا           إذ مل يعرف   .        بوروندي
       وأسفرت   .                                                                                                     تعتربه حقوقها، أو إقامة نوع من العدل املزعوم، مل تتورع عن استخدام القوة املسلحة ضد خصومها               

                 أن وجود األسـلحة                      تلك األسباب هو         وثاين  .                                                             موجات العنف الدورية هذه عن انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان        
ـ  ً  اً                             يف أيادي السكان يشكل خطر      )    سالح      قطعة       ٣٠٠     ٠٠٠      بنحو                ويقدر عددها    (         النارية                       علـى الـسلم يف      ً  اً        فعلي

ّ                                           وجود عدد كبري من املقاتلني املسّرحني الغاضبني ممن يفتقرون إىل وظيفة                    وثالثها  .                             ظرف يتسم بالتعقيد السياسي                               
                         ادية الراهنة يف البلد، إذ                       ورابعها أن احلالة االقتص  . ُ                                                   ُيسترزق منها ويسهل على السياسيني بال شك التالعب بعقوهلم

   ً اً    ً        خصباً جـاهز                                                                        ً             البطالة وأسعار السلع األساسية ونقص دائم يف املواد الغذائية، تشكل حقالً               معدل               تتسم بارتفاع   
   .              لتجنيد املقاتلني

        غـري أن    .                                                                         ت الشخصيات السياسية املعارضة اجملتمع الدويل التدخل ملنع نـشوب صـراع دام              قد ناشد  و  -   ٣٠
                                                                                                نعة بضرورة هذا التدخل وما زالت تعتقد أن حالة البلد على ما يرام والربملان يسري كمـا                                      احلكومة تبدو غري مقت   

     . ً اً      نائب  ٢٢                                   جيب منذ استبعاد النواب البالغ عددهم 

              ومن الواضح أن   .                                                                           ويناشد اخلبري املستقل اجملتمع الدويل مساعدة البورونديني على إجياد حل لألزمة الراهنة  -   ٣١
               يف احلـرص علـى    ً  اً                   بيد أنه يبدو مبالغ  .                                      اإلدراك وجود خطر حمدق بالسلم يف بوروندي                         اجملتمع الدويل يدرك حق     

  -                                       ولو كان ذلك على حساب الدستور        -  ً  اً                                   يف انشغاله حبسن سري الربملان ظاهر      ً  اً                               اجملامالت الدبلوماسية أو مفرط   
                     إىل جانـب احلكومـة                                                  ويوصي اخلبري املستقل بأن يقف اجملتمع الدويل          .                                     كي يتحدث إىل اجلهات املعنية بصراحة     

   .     البلد    هذا                                                        واملعارضة، مهما كانت القيود، بغية منع اندالع أزمة أخرى يف 

  األمن -  ألف

                                                                              د اهلجمات املسلحة اليت يشنها أعضاء مزعومون يف قوات التحرير الوطنية على             ي  زا ت                    يتسم الوضع األمين ب     -   ٣٢
  .        التقرير    هذا                             رعهم خالل الفترة اليت يتناوهلا                                      ونتيجة لذلك، لقي عدد كبري من املدنيني مص  .                   السيارات بصفة خاصة

ّ               وكان بعض الضحايا من املعارضني أو مقاتلني سابقني ُمسّرحني             ُ                           اجمللـس الـوطين للـدفاع                    ينتمـون إىل           كانوا                                              
                ينتمون إىل أحزاب  ً  اً      شخص  ١٨                               وعالوة على ذلك، أفادت مصادر بأن   .                          قوات الدفاع والدميقراطية-             والدميقراطية 

ّ                                                    ، وُيّدعى أن إدارة االستخبارات الوطنية مسؤولة عن             ٢٠٠٨            أوائل عام                       معارضة اغتيلوا يف        ّ   وأكّد   .         العمليات     تلك     ُ 
    .            األمم املتحدة          كما أكدهتا                                           هذه املعلومات أعضاء يف اجملتمع املدين يف بوروندي     صحة 



A/HRC/9/14 
Page 11 

           احلركـة          تركـوا          املقاتلني      من        عديد    ال                               التحرير الوطنية انقسمت وأن               أن قوات  ً  اً   ِ                      بِلغ اخلبري املستقل أيض     ُ وأُ  -   ٣٣
                                                                ونفت قيادة قوات التحرير هذا االدعاء واعتربت احلكومة مسؤولة           .                                           والتحقوا مبركز التسريح يف بومجبورا رورال     

    ّ                         ، حلّ ببومجبورا رورال فريق         ٢٠٠٧       أغسطس   /      ويف آب   .                                                عن بث االنشقاق إلضعاف اجلبهة وجناحها العسكري      
ّ                                                                يّدعي أنه منشق عن قوات التحرير والتحق مبركز تسريح مؤقت يف             ،     ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول  ٥    و  ٤    ويف    .           سيتيبوك  

       وأسفرت   .                                                                                   نشبت مواجهة مسلحة بني منشقني عن قوات التحرير وأنصار هلا يف مقاطعيت بومجبورا مريي وسيتيبوك
                                    عدد كبري من السكان احملليني عن ديارهم     نزوح               يف صفوف املنشقني و       ً  قتيالً  ٢٠                            املواجهات عن وقوع ما يزيد عن 

    .     أخرى              من حدوث هجمات  ً  اً    خوف

ّ                                   ، شّن أفراد ُيّدعى أهنم من قوات التحرير الوطنية     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٨   ويف   -   ٣٤  ُ        ّ              احلزب الوطين -    
                                                                                هجمات متزامنة على ثالثة مواقع تابعة لقوات الدفاع الوطنية يف بلدة موزيغايت مبقاطعـة    -                   لتحرير شعب اهلوتو  

ّ                          كما ُدّمر مرتل، وبات سـكان        .                جرح جندي ومدين   و                                                وأسفر اهلجوم عن مقتل جندي من قوات الدفاع         .      بوبرتا  ُ       
          كـانون   ٩                          ونـشبت مواجهـة أخـرى يف      .             ألسباب أمنية                                                 ً         ثالثة تالل يف البلدة جمربين على مغادرة منازهلم ليالً        

ّ                                               ، يف البلدة ذاهتا، أبلغ فيها عن مقتل مخسة أفراد ُيّدعى أهنم من قوات التحرير وجرح                     ٢٠٠٨       يناير   /     الثاين         ثالثـة                                              ُ 
   .      الدفاع             جنود من قوات 

         وقوات  -                                     احلزب الوطين لتحرير شعب اهلوتو     -                                                        ويف تطور آخر، نشب قتال بني قوات التحرير الوطنية            -   ٣٥
        هي اليت                                                             وتفيد املعلومات املستقاة خالل البعثة بأن قوات التحرير           .     ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان  ١                       الدفاع الوطنية عشية    

                 وأسـفر القـصف      .                            كومة بالقرب من بومجبـورا                                          مستخدمة أسلحة ثقيلة ضد قوات احل                        العمليات القتالية    ت   أ  بد
        نـشآت                                                                                         العشوائي ألهداف يف بومجبورا واملقاطعات احمليطة هبا عن سقوط ضحايا من املدنيني وإحلاق أضـرار بامل    

   قد                 عمليات انتقام   أن             وأفادت مصادر   .                            بعثات دبلوماسية ومنازل خاصة     مقار                                 املدنية، مبا يف ذلك جامعة بوروندي و
                                          عن تنفيذ عمليات عسكرية يف مناطق آهلة                ً  ، فضالً      ً دروعاً     ُ         قد اسُتخدمت             مدنية            أن منشآت     و           ضد املدنيني ُ  ّ      ُنفّذت  
ُ                                       ، على سبيل املثال، قُتل ثالثة مدنيني وُجرح مثانية يف هجمات شـىت يف                  ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ٢١    في   ف  .        بالسكان                ُ                   

ّ                              وإضافة إىل ذلك، قُتل شخصان يّدعى أهنما من قوات ال           .                            بلدة جيهنغا مبقاطعة بوبرتا                               تحرير على أيدي جنود من                     ُ          
   .                                                  قوات الدفاع يف بلدة بوغاراما يف مقاطعة بومجبورا رورال

ّ                    ُيّدعى أهنم مـن            شخص  ١     ٠٠٠                                                   ونتيجة لذلك، ألقت احلكومة القبض على أكثر من           -   ٣٦        قـوات           أعـضاء    ُ 
ّ                                                  فتاة كُّن يف مدارس ثانوية يف مقاطعة بومجبورا رورال           ١٧    هم   ن ي ب              التحرير، من            تدخل من                  أفرج عن الفتيات ب    قد   و  .        ُ

       ملكتـب               الة التابع                           قسم حقوق اإلنسان والعد                    قام مسؤولون يف       ،      ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ٢٤    ويف    .                 السلطات البلدية 
ّ                ُيّدعى أهنم من     ً  اً        فرد   ٣٨        بزيارة                                     األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي         يف                    كـانوا حمتجـزين                    قوات التحرير          أعضاء  ُ 

  .     ٢٠٠٨         أبريـل    /                                     تجزين يف مقاطعة كايانزا يف نيـسان                                                           زنزانتني مبقاطعة بومجبورا مريي، وعدة سجناء آخرين حم       
                                                                                              ويبعث هذا الوضع على القلق ال سيما أن بعض املصادر أبلغت بالفعل عن حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان فيما 

                                                             عى انتماؤهم إىل قوات التحريـر واحتجـازهم رغـم عـدم             ّ ّد    ّ                    ويشكّل اعتقال أفراد ي     .                     يتصل بتلك االعتقاالت  
    .                     التفاق وقف إطالق النار ً  اً     واضح ً  اً                               عدم اهتامهم بأي جرم مزعوم خرق                    مشاركتهم يف القتال أو
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  العدالة االنتقالية -  باء

  ّ           وقّعت احلكومة    قد  و  .                                                                       الحظ اخلبري املستقل إحراز تقدم صوب إرساء آليات العدالة االنتقالية يف بوروندي  -   ٣٧
                                       نة توجيهية ثالثية تضم ممثلني للحكومة                       بغرض تشكيل جل       ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٢   يف   ً  اً                      واألمم املتحدة اتفاق  

   مع  و  .                                                                             وتضطلع هذه اللجنة بتنظيم مشاورات وطنية بشأن آليات العدالة االنتقالية           .                            واجملتمع املدين واألمم املتحدة   
                                                               ال تزال التساؤالت قائمة بشأن احملكمة اخلاصة وعالقتها بلجنـة           ف                        خطوة مهمة إىل األمام،       ّ    ميثّل                 إنشاء اللجنة       أن  

                   بني األمـم املتحـدة                  يف الوقت املناسب                                               وينبغي أن تكون املسألة موضوع مزيد من املناقشات    .       املصاحلة         احلقيقة و 
    .                             عات البوروندية ومقاضاة اجلناة   صرا                                                               والسلطات الوطنية بغية ضمان التحقيق يف أخطر اجلرائم املرتكبة خالل ال

                         وارد واإلمداديات، مما عرقل       يف امل     ة نقص                                                     ومنى إىل علم اخلبري املستقل أن اللجنة التوجيهية واجهت مشكل  -   ٣٨
   ويف   .                                            اإلجراءات املتصلة بصرف أموال صندوق بناء السلم       من طول                         واشتكى بعض أعضاء اللجنة   .             انطالق أعماهلا

                                      مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة    ١٠٠                                                    وقت الزيارتني، كان الصندوق قد وافق على ختصيص ما يناهز 
                                                                                           ملهم التذكري بأن اللجنة التوجيهية مل تتمكن من العمل على حنو سليم بسبب عدم احترام                     ومن ا   .               لتمويل املشروع 

             وأفادت مصادر   .                                             أرجئت عدة اجتماعات مببادرة من رئيس تلك اللجنة   قد  و  .     ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٢      اتفاق 
                           اللجنة علـى املـصاحلة                                                           على بعض ممثلي احلكومة واجملتمع املدين هبدف تركيز عمل         ً  اً                         بأن احلكومة متارس ضغوط   

   .                                                        الوطنية وصرف نظرها عن جلنة احلقيقة واملصاحلة وعن احملكمة اخلاصة

                                       من تاريخ موافقة صندوق بناء السلم علـى   ً   اًء     ابتد ً  اً      شهر  ١٢                                            وكان من املقرر أن تستغرق العملية برمتها        -   ٣٩
                                 اليت اقترحها أعضاء اللجنـة                                                     ومن الواضح أن العملية ستتأخر بسبب املنهجية        .     ٢٠٠٨       يونيه   /                 املشروع يف حزيران  

                  من عقد اجتماعـات                                                                               ً         التوجيهية، واليت تقتضي مشاركة مجيع األعضاء يف مجيع املشاورات املعقودة يف البلد، بدالً        
                  ، سـتلقي هـذه                                      األعداد القصوى للمشاركني املتوقعني                                 وبالنظر إىل حجم البلد وإىل        .                        منفصلة بقيادة كل عضو   

    .                على عاتق اللجنة ً  اً        إضافي  ً ئاً  عب ً  اً            املنهجية حتم

                                                 واملنظمات الدولية غري احلكومية جمموعة تـدعى                       سلك الدبلوماسي                                      ويف أثناء ذلك، أنشأ بعض أعضاء ال        -   ٤٠
                     اهتمام اجملتمع الدويل          تأكيد                               وتتوخى هذه املبادرة إعادة       .                                    هبدف دعم عملية العدالة االنتقالية      "                أصدقاء بوروندي  "

                                                          وستضم هذه املبادرة ممثلني لالحتاد األورويب واالحتاد األفريقي وجنوب    .    نية                                       بالعملية وتعزيز احلوار بني اجلهات املع     
    .                                                  أفريقيا وسويسرا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية

   الوطنية املستقلة حلقوق اإلنساناللجنة -  جيم

  .        التقرير    هذا      اوهلا                                                                            أحرز تقدم يف عملية إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان خالل الفترة اليت يتن         لقد    -   ٤١
                                                                    إنشاء جلنة من هذا القبيل يف صياغة خطتها االستراتيجية للحد من                  مسألة      جت   ر                             وكانت حكومة بوروندي قد أد    

                                    وأوصى اخلبري املستقل، يف تقريريه املقدمني   .     ٢٠٠٩   و    ٢٠٠٦          بني عامي       املمتدة                    من أولويات الفترة  ا              الفقر باعتباره
                   مـن الوثيقـة       ٩١        الفقرة   (                        وإىل جملس حقوق اإلنسان       ) A/61/360       وثيقة           من ال     ١١٨        الفقرة   (                    إىل اجلمعية العامة    

A/HRC/4/5(              بأن يدعم اجملتمع الدويل احلكومة يف إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان تتسم باملصداقية واالستقالل بغية ،                                                                                               
    .                                                             تدعيم القدرة الوطنية على محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف بوروندي
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      إلنشاء  ً  اً     متهيد                                                          من خالل جلنة بناء السالم، على مشروع يدعم املشاورات التحضريية                   ووافق اجملتمع الدويل،  -   ٤٢
        كانون   ٢٦                 رئيس بوروندي يف     حشده      كبري    جتمع ُ                           وُبوشرت املشاورات التحضريية يف   .                       جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان

                      إىل تعزيز الـسلم يف                                                        واحد من مجلة من املشاريع ذات األولوية الرامية             هو                وهذا املشروع     .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول
     مـن                                             كما استفاد من دعم شركاء آخرين، وبالتحديـد    .             ّ                                        بوروندي وتولّت تنسيقه الوزارة املعنية حبقوق اإلنسان    

           وبعد حلقة    .                                                                                           ب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي ومفوضية حقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي               مكت
                      ، سلسلة من أنـشطة         ٢٠٠٧       ديسمرب /           كانون األول  و      مايو   /                   البلد، بني أيار                    ُ  ّ                    العمل االفتتاحية، ُنظّمت يف مجيع أحناء     

         وكان من    .                                                                                                التوعية، مثل احللقات الدراسية ونقاشات يف وسائط اإلعالم بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان            
     دفاع                                                                                                  بني املشاركني منظمات غري حكومية معنية حبقوق اإلنسان، ووسائط اإلعالم، وجمموعات دينية، وقوات ال             

    .                                                           واألمن، وجمموعات نسائية وشبابية، وأقلية باتوا، وشيوخ القبائل

ّ                                ّ                                                                        وأقّرت اللجنة التقنية للمتابعة، املؤلّفة من أعضاء من احلكومة واجملتمع املدين، خطة عمل اللجنة املقترحة               -   ٤٣    
                            عدم وجود قـانون يـنص                                                        غري أن امليزانية مل تدمج يف امليزانية الوطنية ل          .     ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط   ٢٥               وميزانيتها يف   

    .        على ذلك

                                      ، أن احلكومة بصدد النظر يف تركيبة           ٢٠٠٨       يونيه   /  ُ                                                    وأُعلم اخلبري املستقل، خالل زيارته الثانية يف حزيران         -   ٤٤
                                ُ             عرف بعد ما إذا كان ذلك القانون سُيسند                  ُ    غري أنه ال يُ     .                                                        اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان وكيفية تشغيلها      

                                                                   ويف هذا الصدد، يناشد اخلبري املستقل حكومة بوروندي املوافقة على            .             ملبادئ باريس  ً  اً        ة وفق                      والية قوية إىل اللجن   
ّ                                                 مشروع القانون الذي قّدمته وزارة حقوق اإلنسان وعرضه على الربملان دون تأخري                      .    

   حالة حقوق اإلنسان– ً ا  رابع
   حلقوق اإلنسانطرية االنتهاكات والتجاوزات اخل–ألف 

   احلياة انتهاكات احلق يف- ١

                          التقرير، عدة انتـهاكات         هذا                                                                       وكاالت إنفاذ القانون وحركة التمرد، خالل الفترة اليت يتناوهلا                 ارتكبت  -   ٤٥
                                                         الشرطة اثنني من أعضاء إدارة االستخبارات الوطنية يف مقاطعة         أفراد من                      على سبيل املثال، اغتال  ف  .            لحق يف احلياة ل

                                                          عت الشرطة أهنما قتال خالل عملية هتدف إىل تفكيك شـبكة                ّ  ، وادّ     ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠           روتانا يف   
ّ                  ونفى ممثلون للمجتمع املدين والسكان احملليون هذا االّدعاء إذ            .   ّ        قطّاع طرق  ُ                 ُعثر عليهمـا يف       قد                أن اجلثتني          أفادوا                                             

                        الصدغ توحي بأهنمـا      يف                    عليهما آثار رصاص                 ً          قد أوثقتا معاً وبدت         و     ٢٠٠٧     ديسمرب /              كانون األول    ١١          النهر يف   
    .              دما دون حماكمة ع ُ أُ

                                                احلزب الوطين لتحرير شعب اهلوتو قاموا، دون        -                         قوات التحرير الوطنية                                   وأفادت مصادر بأن مقاتلني يف        -   ٤٦
         ويبدو أن   .     ٢٠٠٧      نوفمرب  /                                     الشعوذة يف بومجبورا رورال يف تشرين الثاين      مارسة                                 حماكمة، بإعدام رجل وابنيه اهتموا مب

                                                              ويبني هذا احلادث عجز القوات احلكومية عن محاية املـدنيني يف             .    أرض                                        الضحايا كانوا وجرياهنم يتنازعون قطعة      
   .                                                          أرياف بومجبورا حيث ال يزال مقاتلو قوات التحرير الوطنية ناشطني
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ّ               ، أُلقي القبض على جندي يّدعى أنه          ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥    ويف    -   ٤٧                        دراجتـه الناريـة         وسرق           ً  قتل رجالً      ُ                    
                                         أثناء الزيارة تأكيد ما إذا كـان                  بري املستقل                      ومل يكن باستطاعة اخل     .  ة                                ثكنة املنطقة العسكرية اخلامس              وأخفاها يف 

            سبتمرب، بقتل  /       أيلول  ٣٠                                                        وإضافة إىل ذلك، قام موظف يف إدارة االستخبارات الوطنية، يف  . ً اً                 اجلندي ال يزال حمتجز
ـ   .                                                مدين يف حي هيبا يف بلدة كمنجي مبقاطعة بومجبورا مريي           تص مـن                                     وعلى إثر ما حدث، حاول بعضهم أن يق

    .                                         السلطات وتنقله إىل مستشفى مث إىل مكان آمن    نقذه          ، قبل أن ت       بسحله      القاتل

   انتهاكات احلق يف السالمة اجلسدية- ٢

               وقد يعزى ذلك     .     ٢٠٠٧                          يف النصف الثاين من عام       ً  اً      طفيف ً  اً                                          حتسن احترام احلق يف السالمة اجلسدية حتسن        -   ٤٨
                                                      نظمها مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي واملنظمات                                   ية ودورات التدريب املكثفة اليت     و         مالت الدع   احل    إىل  

                                                                         بلغ اخلبري املستقل أثناء زيارته بأن دورات التدريب هذه موجهة ملوظفي             ُ وأُ  .                                  غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان    
ّ                                           عن املسؤولني اإلداريني الذين ُيّدعى ضلوعهم يف اعتداءات جسدية على أفراد مشت                   ً إنفاذ القانون فضالً    غري   .      به هبم                         ُ 

                            احلزب الوطين لتحرير شعب     -                         قوات التحرير الوطنية                                                                أن ادعاءات إساءة املعاملة من جانب قوات األمن ومقاتلي          
      ٢٠٠٧         سـبتمرب    /          أيلـول    ٢٥                                        على سبيل املثال، قام ضابط عسكري يف         ف  .                مصدر قلق شديد        تشكل              اهلوتو ظلت   

             الك مبقاطعـة     -                                        لثانوية لكابونغا يف مدينة نيـانزا              املدرسة ا                        العمر كانت طالبة يف                        يف العشرين من         فتاة         باغتصاب  
    اين                           وقد مارس عليها أقارب اجل      .                                                                    وقد أصيبت الضحية يف الوجه والصدر ألهنا حاولت الدفاع عن نفسها            .       ماكمبا
ـ     قد  و  .                                          لكن الفتاة مل تذعن ورفعت القضية إىل العدالة  .                    حلملها على الزواج به ً  اً      ضغوط  ً  اً                      فتحت الـسلطات حتقيق

                           ، أن اجلاين حمتجز رهن احملاكمة      ٢٠٠٧       ديسمرب   /  ُ                                   وأُبلغ اخلبري املستقل، يف كانون األول       .          على اجلاين               وألقت القبض   
   .                                          العسكرية يف املنطقة العسكرية اإلقليمية اخلامسة

                                                                         بأن الشرطة مسؤولة عن بعض حاالت انتهاك احلق يف السالمة اجلـسدية خـالل            ً  اً                    وأفادت مصادر أيض    -   ٤٩
                                                      ويف بعض احلاالت، أطلقت الشرطة النار على جمرمني دون أن حتاول   .          ال لصوصية                        عمليات هتدف إىل مكافحة أعم

                          ومن بني أخطر احلاالت قتل       .                          ُ                                                          إيقافهم؛ ويف حاالت أخرى، اسُتخدم العنف أثناء عمليات سطو استهدفت عموم الناس           
  .     ٢٠٠٧    مرب       نـوف  /                 تشرين الثـاين     ٢٤                                                                           رجل وإصابة آخر على يد شرطي يف حماولة سطو وقعت يف مقاطعة نغوزي يف               

    .        حىت املوت ً  اً                                            وتفيد املصادر بأن اجلمهور اهنال على الشرطي ضرب

   ويف حرية التعبريالتجمع انتهاكات احلق يف - ٣

      لطاملا  ف  .                                                          حرية التعبري يف بوروندي مصدر قلق شديد ألحزاب املعارضة                            يف التجمع واحلق يف          احلق      يشكل    -   ٥٠
               وتفيد املعلومات   .                                   ، أحزاب املعارضة من ممارسة هذين احلقني                                           حرمت احلكومة، بواسطة رؤساء املقاطعات والبلدات

                               وقد أدانت عدة منظمات غري حكومية   .                                                             الواردة أن باستطاعة احلزب احلاكم وحده تنظيم اجتماعات دون تصريح
   .                                   ومنظمات مدنية هذه املمارسة يف بوروندي

ّ               من عدة رسائل موّجهة من رؤساء م ً  اً    ّ                  تلقّى اخلبري املستقل نسخ   قد  و  -   ٥١                                قاطعات خمتلفة رفضت فيها السلطات                
ّ                 على سبيل املثال وّجه رئيس بلد      ف  .                                                التصريح ألحزاب معارضة بتنظيم اجتماعات عادية                                   ة ماتونغو مبقاطعة كايانزا،     ي                

       فيها                              جل الدميقراطية يف بوروندي يعلمه                                          رسالة إىل رئيس الفرع احمللي جلبهة العمل من أ ،    ٢٠٠٨     مارس  /      آذار ٩  يف 
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          وال يقتضي    .     ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط   ٢٠                                            أن رئيس املقاطعة أصدر هذا القرار يف             أفاد     كما    .  ة                   حبظر اجتماعات اجلبه  
                              أي تصريح من السلطات؛ وليس                 احلصول على                     لقانون بوروندي،    ً  اً                                              عقد اجتماعات سياسية من هذا القبيل، وفق      

   .      بذلك                                              على منظمي تلك االجتماعات سوى إشعار اإلدارة احمللية

َ          ويساور اخلبَري املستقل    -   ٥٢       وتبدو   .                                                              قلق شديد بشأن انتهاكات احلق يف حرية تنظيم االجتماعات يف بوروندي          
                                                                          أي حزب سياسي ميكن أن ينافس احلزب احلاكم خالل االنتخابات املقبلة املقرر تنظيمها   جلم                 احلكومة عازمة على 

    وقد   .               دارة يف البلد                                             ألن احلزب احلاكم يسيطر على مجيع أجهزة اإل        ً  اً      شديد ً  اً                       ويثري هذا الوضع قلق     .     ٢٠١٠        يف عام   
  .                                                                                            أقالت احلكومة بعض املسؤولني اإلداريني املنتخبني من أحزاب سياسية أخرى ال سيما يف مقاطعة بومجبورا رورال

       أكدت          هذه األخرية                                                                             وميكن أن يؤدي استمرار هذا الوضع إىل مواجهات بني وكاالت إنفاذ القانون واملعارضة ألن 
   . ً اً                   نعت من تنظيمها سلمي   ُ ا ُم                                  عزمها على تنظيم اجتماعات بالقوة إذ

                                                                                                     ويناشد اخلبري املستقل احلكومة أن تكف عن تطبيق هذه السياسات التمييزية ألهنا ميكن أن تفـضي إىل                   -   ٥٣
 ً  اً                                                   ويف هذا الصدد، جيب أن يؤدي اجملتمع الـدويل دور           .                                                     مواجهات خطرية بينها وبني األحزاب السياسية املتضررة      

                        وجيب أن يكثف اجملتمع الدويل   .                                          ىل احلكومة بغية حتسني اإلعداد لالنتخابات املقبلة                        يف تقدمي املساعدة التقنية إ ً  اً    نشط
      عنـف    ّ        دّوامـة                                                            ُ                                         تعاونه يف سبيل ضمان بيئة أكثر مالءمة لسري هذه العملية، وإال فُيحتمل أن تسقط بوروندي يف                 

ّ                  جديدة ستهّدد استقرار املنطقة          .   

  العنف اجلنسي - ٤

             ومن كـانون     .     ٢٠٠٧                                            نسي يف بوروندي منذ الربع األخري من عام         ُ                                ُسجلت زيادة يف حاالت العنف اجل       -   ٥٤
                          كتب األمم املتحدة املتكامل يف  مل                العدالة التابع                   قسم حقوق اإلنسان و          ، سجل       ٢٠٠٧       سبتمرب   /                يناير إىل أيلول   /     الثاين

   . ً اً                                             وال يزال االعتداء اجلنسي على النساء واألطفال شائع  .                  مبا فيها االغتصاب ،               حاالت عنف جنسي   ٦٠٩         بوروندي
ُ                       وُسجل منذ بداية عام                                            وال تصل معظم احلاالت إىل احملـاكم ألن          .                                    ارتفاع يف حاالت االغتصاب اجلماعي         ٢٠٠٨ 

                               ويقال إن احلاالت اليت تـصل        .  ُ                                                                             ُيفرج عنهم أثناء التحقيقات األولية أو يفرون من احلبس يف خمافر الشرطة                 اجلناة
        وتفيـد    .                                                    الطول والتعقيد بالنسبة إىل الضحايا والـشهود          ُ                                 ما ُيفصل فيها ألن اإلجراءات مفرطة      ً  اً                 إىل احملاكم نادر  

      يناير  /               كانون الثاين    ١٧                                               الشرطة؛ فعلى سبيل املثال، قام شرطي، يف            افر                                    مصادر بأن بعض احلاالت حتدث داخل خم      
                                        يف زنزانة تقع يف بلدة موساغا مبقاطعة                  من العمر                                       باغتصاب فتاة يف السادسة عشرة        ،                  ً    ، حوايل العاشرة ليالً       ٢٠٠٨
  .                                             تدخل ملنعه عندما انتبه إىل صراخ الـضحية        ً  اً      ثالث ً  اً                                          كما حاول شرطي آخر اغتصاهبا لكن شرطي        .          بورا مريي    بومج

    ٢١                ّ                                غري أن الفاعلني فّرا من خمفر الشرطة ليلـة            .                   يناير على التوايل   /               كانون الثاين    ٢٠    و   ١٩                    وأوقف الشرطيان يف    
   .    ليلة              ُ                              يناير، قبل أن ُيلقى القبض على أحدمها يف تلك ال /           كانون الثاين

                            إذ ما زالت أسر اجلناة تقترح    .                                                                     وتستمر تسوية العديد من حاالت العنف اجلنسي بالتراضي خارج احملاكم           -   ٥٥
ّ                                      وُيّدعى أن بعض املسؤولني يف اإلدارة والشرطة   .         الضحية  اين                 تقترح أن يتزوج اجل    أهنا    أو  ً  اً                      على أسر الضحايا تعويض  ُ 

                                                       عنف اجلنسي مستشرية ومن غري املـرجح أن تتراجـع يف                                         ونتيجة لذلك، تبقى ظاهرة ال      .                     يدعمون هذه املمارسة  
    .               املستقبل القريب
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ّ                                                                               ولن تزول هذه الظاهرة حىت يتّم إصالح النظام القضائي وتتوافق القوانني مع املعايري الدوليـة حلقـوق                   -   ٥٦                           
          مات غـري               وتعتقد املنظ   .                                 من العقاب يف قضايا االغتصاب        ناة                                       فقد سامهت القوانني احلالية يف إفالت اجل        .       اإلنسان

                           ، ينبغي أن تكثف مشاركتها يف    يات                                                                     احلكومية أن مجيع مستويات السلطة، من الوزارات املختصة إىل مستوى البلد     
                                                                                          وال بد أن تلتزم بالتصدي هلذه املشكلة وأن تأمر وكاالت إنفاذ القانون املختصة مبعاقبة                .                     مكافحة العنف اجلنسي  

                                    وزارة التضامن الـوطين وحقـوق           فادت أ    قد   و  .        للقانون ً  اً   ق                                                 الضالعني يف قضايا العنف اجلنسي بصرامة قصوى طب       
                                                                                                             اإلنسان وشؤون املرأة أن زيادة حوادث العنف اجلنسي ميكن أن تعزى إىل زيادة حاالت إبالغ الشرطة بفـضل                  
                                                                                                                ما يضطلع به احلكومة واألمم املتحدة واجملتمع املدين من أنشطة توعية منذ الذكرى الـستني لإلعـالن العـاملي                   

   .    نسان       حلقوق اإل

 ُ              وُيناقش هـذا     .     ٢٠٠٦                                                                         بلغ املقرر اخلاص بأن احلكومة درست مشروع قانون األسرة واإلرث يف عام               ُ وأُ  -   ٥٧
   .                                                                                   القانون منذ ما يربو على مثاين سنوات، وينبغي أن تعرضه احلكومة على الربملان يف أقرب وقت ممكن

  اإلفالت من العقاب -  باء

  جمزرة غاتومبا - ١

                                                  كونغوليا، معظمهم من النـساء واألطفـال، يف            ١١٩                يف قضية تقتيل     ً  اً         ي تقدم                      مل حترز حكومة بوروند     -   ٥٨
  ،     ٢٠٠٤         أكتـوبر   /                                                 وأفادت السلطات بأن وزارة العدل قامت، يف تشرين األول  .              يف غاتومبا      ٢٠٠٤       سبتمرب   /     أيلول

   أن              احلكومـة         أفادت و  .                                     وأوقف شخصان فيما يتصل هبذه اجملزرة       .                                             بتشكيل جلنة حتقيق قضائي للعثور على اجلناة      
           وأكد املدعي   .                                                                                    اللجنة مل تستطع إعداد تقرير بسبب نقص التعاون من جانب حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية

      غري أن   .                                                                                           العام أنه سيتعني على اللجنة الذهاب إىل ذلك البلد الستجواب من قد تكون لديهم معلومات عن اجملزرة  
              وأفادت مصادر    .                                       الدميقراطية تعيني قاض لتلك اللجنة                                                           حكومة بوروندي مل تطلب من نظريهتا يف مجهورية الكونغو        

                                                                            احلزب الوطين لتحرير شعب اهلوتو ضالعة يف اجملزرة وأن احلكومة مل تنـشر              -                                     مدنية بأن قوات التحرير الوطنية      
   .                             على عملية السالم مع تلك القوات ً  اً                   من أن يؤثر ذلك سلب ً  اً            التقرير خوف

ّ                            روندي القبض على شخصني ُيّدعى ضلوعهما يف اجملزرة                         ألقت سلطات بو    ً  اً،                    وكما أشري إليه آنف     -   ٥٩        والتقى   .                      ُ 
       بأنه مل  ً  اً                                                                                        اخلبري املستقل بأحدمها خالل زيارتيه؛ ومل يكتف الرجل بنفي ضلوعه يف اجلرمية بل أعلم املقرر اخلاص أيض

ـ        .     ٢٠٠٤           يف عام                     لقاء القبض عليه                          ميثل أمام احملكمة منذ إ                    ة احملتجـز إىل                                              ويناشد اخلبري املستقل املدعي العام إحال
   .                         احملكمة كي يلقى حماكمة عادلة

َ                                                   ويساور اخلبَري املستقل قلق شديد بشأن عدم اهتمام احلكومة هبذه اجملزرة   -   ٦٠    )    ٢٠٠٤ (    ١٥٧٧                  رغم قرار جملس األمن           
                 ويرى اخلبري املستقل   .                                                                          الذي طلب فيه اجمللس إىل احلكومة أن حتقق يف القضية وتكفل مقاضاة املسؤولني عن اجملزرة

   .                                                                          احلكومة لن تقتنع بضرورة تسوية هذه القضية إال باستمرار ضغوط اجملتمع الدويل عليها   أن 
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  )١(جمزرة مويينغا - ٢

                                    عن قلقه العميق إزاء عدم تـوفر         ) A/62/213    و A/HRC/4/5 (                                         أعرب اخلبري املستقل يف تقريريه السابقني         -   ٦١
                                              يبدو أن احلكومة حتاول استخدام مجيع األساليب          ،                                                             اإلرادة السياسية ملقاضاة املتورطني يف جمزرة مويينغا؛ وبالفعل       

   ُ                                                                            ومل ُتنشر البتة استنتاجات خمتلف اللجان اليت أنشأهتا احلكومـة للتحقيـق يف               .                                  القانونية واإلدارية لطمس احلقيقة   
َ                                                             وأعلم املدعي العام اخلبَري املستقل بأن القضية أحيلت إىل احملكمة العسكرية يف نيسان            .       القضية       ، ألن    ٢٠٠٧      أبريل  /                     

                                            وأكدت احملكمة العسكرية أهنا استلمت القضية        .                                عدم ضلوع مدنيني يف هذه اجملزرة            إىل    ت       قد خلص                  اللجنة الثالثة   
                        ع املعلومات اليت مجعتها                 العام أن مجي                وأضاف املدعي     .                                         وأهنا ستنظر يف القضية يف غضون أشهر          ٍ جارٍ              وأن التحقيق   

                                                     قرير عن جمزرة مويينغا ألن مجيع اللجـان قـضائية                                    لكن من غري املقرر نشر ت       .                               اللجان أضيفت إىل ملف القضية    
   .                        للقانون اجلنائي يف بوروندي ً  اً                             اختذ قرار عدم نشر التقرير وفق   قد  و  .             وليست سياسية

         وقد كشفت   .                                                                أن حتقيقات قضائية عديدة أجريت بشأن جمزرة مويينغا يف السنتني املاضيتني            وجيب التذكري ب  -   ٦٢
  .                                                                                   د السابق للمنطقة العسكرية الرابعة العقيد فيتال بنجريميانا، والبعض من ضباطه                                        عن ضلوع بعض املدنيني، والقائ    

ّ                ، لكن العقيد بنجريميانا ُنقل إىل مقّر قوات الدفاع     ٢٠٠٦       سبتمرب   /  ُ                                 وأُلقي القبض على ضابطني يف أيلول                الوطنية يف                       ُ         
                               القضائية بأن العقيد بنجريميانا                                              وأفاد الضابطان املتهمان أمام أعضاء جلنة التحقيق  .     ٢٠٠٧                    بومجبورا يف منتصف عام 

     ويف   .                     ُ             إىل روفوبــو بــارك حيــث أُعــدمواُ         ُنقلــوا       ّ                  مــن املخــّيم العــسكري  ً  اً      فــرد    ٣١                  قــد أمــر بنقــل 
                                  العقيد باجنريميانا، لكن هذا األمر                        إلقاء القبض على     ب ً  اً                                        ، أصدر رئيس جلنة التحقيق األوىل أمر          ٢٠٠٦        أكتوبر   /    األول       تشرين  

     . ً اً     ّ     مل ينفّذ أبد

      ويقال   .                                                         العقيد باجنريميانا بوروندي إىل مجهورية ترتانيا املتحدة           غادر   ،      ٢٠٠٨       يناير   /         ون الثاين       كان   ٢١    ويف    -   ٦٣
ّ                                            ببيان عام اّدعى فيه تورط بعض األعضاء السامني يف احلكومة يف        مغادرته            إنه أدىل قبل              ّ   وزعم أنه تلقّى   .      اجملزرة    تلك             

                           احلزب الوطين لتحرير شـعب       -                 تحرير الوطنية                                                                من وزير الدفاع بإعدام كل املشتبه هبم من أعضاء قوات ال           ً  اً     أمر
ّ                   ونفى الوزير تلك االّدعاءات يف مؤمتر صحفي  .                       اهلوتو يف مقاطعة مويينغا                    .    

      ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط  ٦   ّ                                                                              وأكّدت حكومة بوروندي إرسال طلب تسليم إىل حكومة مجهورية ترتانيا املتحدة يف               -   ٦٤
        إلقـاء   ب ً  اً     رمسي ً  اً                              الشرطة واجليش تلقوا أمر         أفراد                    د مصادر بأن مجيع                          وعالوة على ذلك، تفي     .                               فيما يتعلق بالعقيد بنجريميانا   

   .                                      ّ           ُ  غري أن حكومة مجهورية ترتانيا املتحدة مل تنفّذ الطلب بعُد  .                              إذا ما شوهد يف إقليم بوروندي          القبض عليه

          نذ فراره                                                                                                والحظ اخلبري املستقل يف زيارته األخرية عدم اختاذ أي إجراء ملموس لتسليم العقيد بنجريميانا م                -   ٦٥
                          أهنا غري خمتصة للبت يف          ٢٠٠٨       يونيه   /         حزيران  ٣                                             وعالوة على ذلك، أعلنت احملكمة العسكرية يف          .            من بوروندي 

ّ                          القضية ألن املؤسسة كانت قد سّرحت الضابطني املتهمني                                                          ويأسف اخلبري املستقل ألن احملكمة العسكرية مل تأخذ          .                           
                                                طعن حمامي الدفاع يف قرار احملكمة العسكرية، لكن موعد    قد  و  .                                          بعني االعتبار وضع اجلانيني وقت ارتكاب اجلرمية  

   .                      البت يف القضية غري معروف
                                                      

     ً                     شخصاً أو اختفـوا أو        ٣٠                   القبض على حنو        ُ     ، أُلقي     ٢٠٠٦       يونيه   /             مايو وحزيران  /                       يف الفترة ما بني أيار      ) ١ (
  . ُ                          أُعدموا دون حماكمة يف مويينغا
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ّ                                             ُ                         ويأسف اخلبري املستقل ألن املّدعي العام قد أطلق سراح املوظفني املدنيني الذين اعُتقلوا فيما يتصل باجملزرة   -   ٦٦                        
ّ         خلـصت إىل تـوّرط                                                           وجتاهل النائب العام استنتاجات التحقيقني األولني اليت          .             دون حماكمتهم                    مـدير مكتـب               

ّ                                      ّ                        االستخبارات يف مويينغا وأعضاء آخرين يف اجمللس احمللي يّدعى أهنم اعتقلوا الضحايا ونقلـوهم إىل املخّيمـات                                                                 
                                                                                   ويعكس هذا القرار عدم توفر اإلرادة السياسية لدى احلكومـة ملقاضـاة املتـهمني                .                          العسكرية يف سيارة املدير   

    .                 باملشاركة يف اجملزرة

                                                                                                 ى انعدام الشفافية وعدم التزام حكومة بوروندي مبكافحة اإلفالت من العقاب مصدر قلـق كـبري                    ويبق  -   ٦٧
                                                                                                      بالنسبة إىل اخلبري املستقل الذي يعتقد أن احلكومة غري مهتمة مبقاضاة املتورطني يف هذه اجملزرة الشنيعة، بل تفضل      

   .                                              املماطلة إىل أن يتالشى اهتمام اجملتمع الدويل باملسألة

  صالح القضائياإل - جيم 

           فمن كانون    .            يف البلد       غوغاء                                                                           ال تزال إقامة العدل واهنة وتساهم يف تفشي ظاهرة خضوع القضاء حلكم ال              -   ٦٨
                      ومن بني ضحايا هـذه       .                           حالة يف معظم املقاطعات      ٢٣  ُ                      أُبلغ عن أكثر من       ،    ٢٠٠٨       يونيه   /                 يناير إىل حزيران   /     الثاين

                        ويشكل انعدام الثقة يف      .                                    أفراد يشتبه بأهنم ميارسون الشعوذة                                                         الظاهرة أناس مشتبه بارتكاهبم جرائم شىت مبن فيهم         
ُ     تساهم يف إضعاف اجلهاز القضائي اّدعاءاُت  ،             وإضافة إىل ذلك  .                                           الشرطة والقضاء السبب الرئيسي يف هذه الظاهرة      ّ                               

    .   ان                                                                  ّ                        تدخل اجلهازين السياسي والتنفيذي يف املهام القضائية حلماية املتورطني يف جلّ قضايا انتهاك حقوق اإلنس

                                              ويواجه النظام حتديات خطرة من حيـث نقـص           .                                               وتظل السجون يف بوروندي مكتظة على حنو مفرط         -   ٦٩
           وال وجـود     .                                                                        فأغلبية احملتجزين يف معظم السجون ينتظرون حماكمتهم منذ أكثر من سنة            .                    القدرات والتجهيزات 

           نقص قدرات                تظاظ السجون        يف اك         ويساهم    .                                                              إلجراء واضح يتيح للمحتجزين الطعن يف احتجازهم رهن احملاكمة        
ّ                                       ومل ينجح مكتب املّدعي العام يف املشاركة بنـشاط يف            .        القضايا       معاجلة                                         اجلهاز القضائي يف جمال التحقيق وسوء                       

                                         ظاهرة إحالة القضايا إىل احملكمة دون التحقيق  ً  اً                       ومن العوامل املسامهة أيض  .                          القضايا قبل جلسات االستماع      معاجلة 
ّ                    ما أّدى سوء مسك الـسّجالت وعـدم         ً  اً      وكثري  .                          ل احملاكمات على حنو متسق                                   فيها كما جيب وعدم تطبيق أصو                    ّ     

                           وعالوة على ذلك، أفادت مصادر   .                                                                            التنسيق يف التعامل مع الشهود واملشتبه هبم إىل عدم مثول املعنيني أمام احملاكم       
    .                            بأن اختفاء ملفات احملاكم شائع

                                             ز لفترة تفوق احلد القانوين واالحتجاز غري القانوين                                              ومن بني التجاوزات الرئيسية املالحظة ممارسة االحتجا  -   ٧٠
ّ                                             ويف معظم احلاالت، ُبّرر االحتجاز املطّول بعدم توفر وسائل لنقل احملتجزين             .              خمالفات بسيطة                 واالحتجاز بسبب                  ّ  ُ               

      ّ               كما تـسّببت عـدة       .           إىل السجون          االحتجاز                                           إىل احملاكم ألغراض اجللسات أو من أماكن                 االحتجاز             من أماكن   
   .                                                                      مها القضاة خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير يف زيادة تأخري النظر يف القضايا          ّ إضرابات نظّ

               من الوثيقة     ٦١        الفقرة      و A/HRC/4/5                من الوثيقة      ٩١        الفقرة   (                                          وناشد اخلبري املستقل يف تقريريه السابقني         -   ٧١
A/61/360 (            د الحظ خـالل      وق  .                                                                       اجملتمع الدويل دعم جهود حكومة بوروندي من أجل إصالح اجلهاز القضائي              

      تأهيل       إعادة                                                                                            زيارتيه أن االحتاد األورويب ووزارة التنمية الدولية للمملكة املتحدة واألمم املتحدة بصدد متويل عملية 
ّ            أُقّر مشروعان    قد  و  .                                    بعض البىن األساسية القضائية يف بوروندي                                         الن من صندوق بناء السلم وبدأ تنفيذمها هبدف  ّ ّو مم ُ 
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               عـدة حمـاكم           بتـرميم                                            وقام االحتاد األورويب ومنظمات دولية غري حكومية    .       راراهتا                       تأهيل احملاكم وإنفاذ ق          إعادة  
ّ                                                                                              وقّدمت منظمات دولية غري حكومية خمتلفة إىل جانب مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف بورونـدي                  .        وجتهيزها   

ّ                         وبالتعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان قُّدم مشروع قانون العقوبات  .                 للموظفني القضائيني ً  اً      تدريب      ّ              املنقّح إىل الربملان                                  ُ
   .                                                             ّ  ، يف حني ال تزال احلكومة تنظر يف مشروع قانون العقوبات اإلجرائي املنقّح    ٢٠٠٧                     يف النصف الثاين من عام 

                                                                                                 غري أن تلك الربامج واالستثمارات ال ميكن أن حتقق النتيجة املنشودة إذا مل يلتزم كـل مـن احلكومـة              -   ٧٢
                                                                     واحترام إجراءات احملاكمة العادلة فيما يتصل بالقضايا املعروضـة علـى                    إقامة العدل                              واملوظفني القضائيني بتعزيز  

ّ                                      وينبغي أن توفر احلكومة املزيد من املوارد للنظام القضائي، كما ينبغي أن يتحّمل القضاة مسؤولية أكرب                  .      احملاكم                                                                       
ّ            وال بد من التحقيق بالكامل يف اّدعاءا        .                                                   عن أفعاهلم أو أوجه تقصريهم خالل أنشطتهم املهنية                             ت الفساد وانعـدام                                

    .                                                        احلس املهين يف تناول القضايا اجلنائية بغية استعادة ثقة الناس

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية–دال 

                                                                                             تبقى احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مصدر قلق شديد على غرار ما جاء يف تقريـري اخلـبري        -   ٧٣
                        وحظي الربنامج بدعم اجملتمع   .                           برنامج تعليم ابتدائي جماين    ٢٠٠٦         يف عام              وضعت احلكومة     قد   و  .                املستقل السابقني 

ّ                                      وقّدمت بعض برامج التعاون اإلمنائي دعم       .                                                  الدويل عن طريق التعاون الثنائي ومتعدد األطراف                        طويل األمـد إىل     ً  اً    
                      ناء املزيد من قاعات                                               وتفيد املعلومات الواردة بأن من املقرر ب        .                                                  وزارة التعليم هبدف النهوض بالتعليم يف بوروندي      

ّ                       ّ    الدرس وتدريب املزيد من املدّرسني وتوفري املزيد من املعّدات                          .   

                                                                                                وبوشر برنامج لتوفري الرعاية الطبية اجملانية للنساء احلوامل واألطفـال دون سـن اخلامـسة، رغـم أن          -   ٧٤
    زال                    إىل ذلك، مـا          وإضافة  .                                                                                 املستشفيات واملراكز الصحية ما زالت تترقب اعتمادات من احلكومة طال انتظارها          

   .                                           يف املستشفيات بسبب عجزهم عن دفع الرسوم الطبية ً  اً           حتجزون قسر       ُ البعض ُي

      موقرة                  ، تديرها سيدة     "            ميزون شالوم  "     دعى                                                ُ          زار اخلبري املستقل منظمة غري حكومية يف منطقة روجيي تُ             قد   و  -   ٧٥
      ميزون  "             وفتحت مؤسسة    .    رهبم                                                      توفر املأوى ليتامى احلرب يف انتظار العثور على أقا            هي                         دعى ماجي باناكيست، و    ت

                                  واملستشفى مفتوح للجميع بواسـطة       .                                       يقدم الرعاية الصحية لألمهات واألطفال     ً  اً              مستشفى جديد  ً  اً         مؤخر  "     شالوم
                                                            وهذا املستشفى مثال لكيفية مسامهة املبادرات اجملتمعية يف ضـمان       .                                                برنامج متكامل قائم على مبدأ املعاملة باملثل      

                                                                               يف كفالة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة للمـستفيدين منـها مباشـرة                                             متتع الفئات الضعيفة باحلقوق و    
   .              وللمجتمع برمته

  أنشطة جمتمع حقوق اإلنسان -  ءها

                           كتب األمم املتحدة املتكامل                      العدالة التابع مل                      قسم حقوق اإلنسان و          اضطلع                               خالل الفترة قيد االستعراض،       -   ٧٦
              بأنشطة كثرية  ،                                     ق اإلنسان ووزارة حقوق اإلنسان يف بوروندي                                ، واملنظمات غري احلكومية املعنية حبقو         يف بوروندي

                                                               ووجهت هذه األنشطة إىل اجلهات املعنية يف اجلهاز القضائي واجليش ومؤسسات   .             بناء القدرات و   ،             يف جمال الترويج
                                                                      وقد تناولت جمموعة واسعة من القضايا، مثل قضاء األحـداث وأصـول              .                                     إنفاذ القانون ومنظمات اجملتمع املدين    

   .                                                                      اكمات وقانون األسرة والعنف اجلنسي ومسائل ملكية األراضي والعدالة االنتقالية  احمل
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   من  ً  اً                                                                         األمم املتحدة وجمتمع املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان عدد           ت                     وعالوة على ذلك، نظم     -   ٧٧
                  بالذكرى التاسـعة           ً واحتفاالً ً  اً      يوم  ١٦                                                                      التظاهرات التروجيية مبناسبة انتهاء محلة مكافحة العنف اجلنسي اليت دامت      

        فربايـر   /         شـباط   ٧    ويف    .     ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠                               إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف             صدور ا          واخلمسني ل 
                                                                                                      ، أطلق نائب وزير حقوق اإلنسان وقضايا املرأة وممثل مفوضية حقوق اإلنسان، بصفة رمسية، محلة تدوم                    ٢٠٠٨

              سنة علـى          ستني        ى مرور                                          قوق اإلنسان يف وسائط اإلعالم مبناسبة ذكر                                               سنة وترمي إىل الترويج لإلعالن العاملي حل      
ٌ                                                                      وأعقب االحتفال نقاٌش بشأن حمتويات اإلعالن شارك فيه صحفيون وممثلون لإلدارة املركزية               .      صدوره        ملنظمات  و                 

   .            وطنية ودولية

              ة مواضـيعية                  ُ                                                                          ويف هذا السياق، ُنظمت يف مناطق عديدة من البلد، خالل الفترة قيد االستعراض، أنـشط                -   ٧٨
  .                                                                                              خمتلفة مشلت مبادرات توعية ودورات تدريبية وحلقات عمل ونقاشات إعالمية وبرامج تثقيفية يف وسائط اإلعالم

                               األمـم املتحـدة املتكامـل يف                               والعدالة التابع ملكتب                       قسم حقوق اإلنسان            ، نظم       ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط   ١٩    و   ١٨    ويف  
      وشارك   .                                                    قة عمل بشأن متابعة توصيات جلنة مناهضة التعذيب                                                    ومفوضية حقوق اإلنسان، يف هذا الصدد، حل              بوروندي

                   للوزارات ومؤسـسات        ً  ممثالً  ١٥                                       نائب وزير حقوق اإلنسان وقضايا املرأة،     ً  اً                                         يف حلقة العمل هذه، اليت افتتحها رمسي      
       يات إىل                  وقدم املشاركون توص  .                                                                       إنفاذ القانون واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم والقضاء ورابطة احملامني وجهات أخرى

   .                                                                          احلكومة بشأن اإلصالح القانوين واستقالل القضاة واحملامني والعنف اجلنسي وظروف االحتجاز

      على                              األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي                     والعدالة التابع ملكتب                 قسم حقوق اإلنسان                      وباإلضافة إىل ذلك، دأب   -   ٧٩
                                           األمم املتحدة يف بوروندي، هبـدف إعالمهـا                   ووكاالت                  سلك الدبلوماسي                                        عقد اجتماعات إعالمية شهرية خاصة بال     

                                                                                    وتناولت هذه االجتماعات اإلعالمية قضايا كثرية تتعلق باحلالة الراهنة حلقوق اإلنسان، مثل        .                      بتطورات حقوق اإلنسان  
   .                                                                                               إنشاء آليات العدالة االنتقالية، وحالة اجلهاز القضائي والسجون، وإنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان

  االستنتاجات والتوصيات -       ًخامسا 
                  إىل حكومة بوروندي

                                                                                   حيث اخلبري املستقل احلكومة على أن تسمح جلميع األحزاب السياسية مبزاولة أنشطتها السياسية دون   -   ٨٠
   .              بأحكام الدستور                                                          ً كما حيث احلكومة على أن تسمح بتسجيل مجيع األحزاب السياسية عمالً  .               قيود ال لزوم هلا

                                               احلزب الوطين لتحرير شعب اهلوتـو مواصـلة         -                                    تقل احلكومة وقوات التحرير الوطين                       ويناشد اخلبري املس    -   ٨١
   .                                                                                  مجيع اآلليات املنصوص عليها يف اتفاق وقف إطالق النار الشامل هبدف تنفيذه بالكامل ودون تأخري     إطار         عملها يف 

               إىل تنظـيم                                                                                        ويرحب اخلبري املستقل بتوقيع احلكومة واألمم املتحدة مشروع بنـاء الـسلم الرامـي               -   ٨٢
                                                                                                   مشاورات وطنية بشأن إنشاء جلنة للحقيقة واملصاحلة، وحيث احلكومة على اإلسراع يف عملية إنشاء آليـات           

   .                            لتزاماهتا الدولية يف هذا الصدد    با                      ً العدالة االنتقالية وفاًء

                                                                                               ويناشد املقرر اخلاص السلطات البوروندية التحقيق بالكامل يف حوادث العنف اجلنـسي ومقاضـاة               -   ٨٣
   .              تكيب تلك اجلرائم  مر



A/HRC/9/14 
Page 21 

                                                                                                وينوه اخلبري املستقل حبكومة بوروندي وبصندوق بناء السلم ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق               -   ٨٤
                                                                                                        اإلنسان لدعمها عملية إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وحيث احلكومة والربملان على ضمان توافق القانون               

   .                          املؤسس للجنة مع مبادئ باريس

     إهناء      صوب                           تقريره األخري، أي تقدم         تقدمي                                               املستقل أن حكومة بوروندي مل حترز، منذ                  الحظ اخلبري  ي و  -   ٨٥
       قلقه  ن                              حلكومة بوروندي وللمجتمع الدويل ع              يعرب مرة أخرى    هو  و  .              ومقاضاة اجلناة        غاتومبا      مذحبة           حتقيقاهتا يف 

  .               إزاء هذه املسألة

                                   املتورطني يف مذحبة مويينغا وحيث السلطات                                                    ويأسف اخلبري املستقل لعدم قيام احلكومة مبالحقة األفراد      -   ٨٦
   .                       على مقاضاة املسؤولني عنها

    .                                                                           ويناشد اخلبري املستقل احلكومة التحقيق يف مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان ومقاضاة اجلناة  -   ٨٧

                إىل اجملتمع الدويل

ـ     -   ٨٨              سم العمليـة                                                                           حيث اخلبري املستقل اجملتمع الدويل على استخدام كل ما أويت من وسائل لضمان أن تت
   .                                واالنتخابات ذاهتا باحلرية والرتاهة    ٢٠١٠                       املفضية إىل انتخابات عام 

                                                                                                  ويثين اخلبري املستقل على اجملتمع الدويل، وخباصة جلنة بناء السالم، لدعمه إصالح النظام القضائي يف                 -   ٨٩
        دعـائم                د من إرساء                                                                           وحيث اخلبري املستقل اجملتمع الدويل على مضاعفة جهوده يف سبيل متكني البل             .        بوروندي

   .     متينة                                     نظام قضائي نزيه قائم على بنية أساسية 

        حكومـة                     مواصلة العمل مع                                                                           ويناشد اخلبري املستقل األمم املتحدة واملبادرة اإلقليمية بشأن بوروندي            -   ٩٠
   .    ٢٠١٠                                                                                   بوروندي من أجل حتسني الوضع وتقدمي املساعدة التقنية إىل احلكومة قبل تنظيم االنتخابات يف عام 

           يف جمزريت     ات       التحقيق      إلجناز                  حكومة بوروندي               الضغط على                                         وحيث اخلبري املستقل اجملتمع الدويل على         -   ٩١
   .     اجلناة                        غاتومبا ومويينغا وحماكمة 

      ما     صرف                                                                                        ويشجع اخلبري املستقل جلنة بناء السالم على مواصلة تقدمي الدعم إىل حكومة بوروندي يف                 -   ٩٢
                                ويناشـد حكومـة بورونـدي        .    ٢٠٠٨    و     ٢٠٠٧                   ما بني عـامي                                                 يلزم من أموال لتنفيذ خطة التنمية للفترة      

    .                                                                                          وشركاءها التنفيذيني، يف هذا الصدد، تعزيز التعاون والتنسيق لتاليف أي تأخري يف إعادة بناء بوروندي

     دفع     على       املاحنني      مجاعة     وحيث   .                            ملا آاله على نفسه من عهود            الدويل       اجملتمع     على        املستقل      اخلبري      ويثين  -   ٩٣
       الدعم       الدويل       اجملتمع      يقدم     بأن       ويوصي              وبومجبورا،           وبروكسل      وجنيف       باريس        مؤمترات   يف        هد هبا       املتع        األموال
   .        وتعزيزها        اإلنسان      حقوق        احترام     على         التشجيع    إىل         الرامية        جهودها   يف         بوروندي      كومة    إىل ح

 -  -  -  -  -  


