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  مقدمة    
قرار جملـس   مبوجب  عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ           -١

يف الفتـرة   ، دورته اخلامسة عـشرة      ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١نسان  حقوق اإل 
 بورونـدي   واسُتعرضت احلالـة يف   . ٢٠١٣اير  فرب/ شباط ١يناير إىل   / كانون الثاين  ٢١ من
ـ و. ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٤ يف   املعقودةاجللسة السابعة    يف  وفـد بورونـدي     رأست

واعتمد الفريق  . والشؤون اجلنسانية نرياغريا، وزيرة التضامن الوطين وحقوق اإلنسان        كلوتيلد
 / كـانون الثـاين    ٢٩ملعقـودة يف     الثالثة عشرة ا   تهوروندي يف جلس  بالتقرير املتعلق ب  العامل  
  .٢٠١٣ يناير
 املقـررين   فريـق ، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢

  . ومجهورية مولدوفا واهلندبنن: بوروندياحلالة يف استعراض تيسري ل )اجملموعة الثالثية (التايل
 مـن مرفـق القـرار       ٥  والفقرة ٥/١ من مرفق القرار     ١٥لفقرة  عمالً بأحكام ا  و  -٣

  :بوروندياحلالة يف ، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض ١٦/٢١
  ؛)A/HRC/WG.6/15/BDI/1() أ(١٥  للفقرةمقدم وفقاًرض خطي ع/تقرير وطين  )أ(  
 أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         جتميع للمعلومات   )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/15/BDI/2) (ب(١٥ للفقرة وفقاً
  ).A/HRC/WG.6/15/BDI/3) (ج(١٥للفقرة اً موجز أعدته املفوضية وفق  )ج(  

مـن  اً  قائمة من األسئلة معدة سلفاجملموعة الثالثيةوأحيلت إىل بوروندي عن طريق     -٤
جانب اجلمهورية التشيكية وسلوفينيا واملكسيك واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى             

وهذه األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية لالستعراض       .  وهولندا الشمالية والنرويج  يرلنداآو
  .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

   الدولة موضوع االستعراضاحلالة من جانبعرض   -ألف  
قدمت رئيسة الوفد تقرير الدورة الثانية لالستعراض الـدوري الـشامل املتعلـق               -٥

يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان   اً  هاماً  دي أحرزت تقدم  ببوروندي، مؤكدة أن بورون   
  .يف جمملها

وشكرت رئيسة الوفد اجملتمع الدويل بأسره، ال سيما مفوضية األمم املتحدة السامية              -٦
  .حلقوق اإلنسان، على وقوفهما إىل جانب الشعب البوروندي حىت يف أصعب حلظات األزمة
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عدة إجراءات ملموسة استجابة للتوصـيات الـيت        وقد بادرت بوروندي إىل اختاذ        -٧
وقد وضعت مشروع قانون خاص . )١(قدمت أثناء الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل

 منع العنف القائم على نوع اجلنس واحلماية منه وقمعه، وهـو مـشروع يف طـور                 بشأن
حايا العنف القائم علـى     لتقدمي الدعم التام لض     متكامالًاً  رائداً  كما أنشأت مركز  . االعتماد

ترمي إىل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية       اً  جهوداً  واستهلت أيض . نوع اجلنس 
الالإنـسانية أو املهينـة،       أو أو العقوبة القاسية  املعاملة  لتعذيب وغريه من ضروب     مناهضة ا 

. هبـا اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة والربوتوكـول االختيـاري امللحـق          وعلى
كذلك، جيـري   . وضعت بوروندي سياسة وطنية بشأن حقوق اإلنسان ومحاية الطفل         وقد
جلنة اً وقد أنشأت بوروندي أيض. مرأة ومنتدى للللطفلالعمل على إنشاء منتدى وطين     اً  حالي

. ٢٠١٥انتخابية وطنية مستقلة بغية اإلعداد على حنو جيـد للعمليـة االنتخابيـة لعـام                
للنمو ومكافحة الفقر، واستراتيجية وطنيـة إلعـادة إدمـاج          اً  تراتيجياساً  أعدت إطار  كما

عن استراتيجية وطنية ملكافحة      ، فضالً واقتصادياًاً  األشخاص املتضررين من الرتاعات اجتماعي    
  .انعدام األمن الغذائي

د الـيت تعيـق تنفيـذ    بأن بوروندي تواجه بعض التحديات والقيواً  وأقر الوفد أيض    -٨
  .ما يتعلق حبقوق اإلنسانفيالتزاماهتا 

إىل جنـب  اً منها أن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يسريان جنب    اً  وبوروندي، إدراك   -٩
مع التنمية، اعتمدت لتوها اجليل الثاين من اإلطار االستراتيجي للنمو ومكافحة الفقر، الذي             

  .يضع النمو االقتصادي وإجياد فرص العمل يف صميم أهدافه
خـربة وافـرة    بالفعـل   يد الدويل، أشار الوفد إىل أن لدى بوروندي         وعلى الصع   -١٠
 من حلول لصراعات بني األشقاء استمرت عدة عقـود وأعاقـت            املا لديه اً  شاطرها، نظر لت

، ٢٠٠٠ يف عـام     املصاحلة يف بوروندي الذي أبـرم     فبفضل اتفاق أروشا للسالم و    . التنمية
 تشكيل جـيش    من بوروندي   متكنتو. لعرقيةاستطاع البلد طرد شرور االنقسام والكراهية ا      

  .جديد وقوة شرطة وطنية حيظى أداؤمها بتقدير العامل أمجع
إىل أن بوروندي أنشأت عدة مؤسسات وطنية لتعزيـز حقـوق          اً  وأشار الوفد أيض    -١١

 واللجنة  ، أمني املظامل، واللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان       مكتباإلنسان ومحايتها، هي    
  .ة لألراضي وغريها من املمتلكاتالوطني
ما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، ينص القانون اجلنائي اجلديد، يف مجلة أمـور،             وفي  -١٢

 وجتـرمي    عاماً ١٥  إىل ١٣ املسؤولية اجلنائية من     عن رفع سن    على إلغاء عقوبة اإلعدام، فضالً    
رائم املرتكبة ضـد اإلنـسانية      ويعاقب القانون على جرائم احلرب، واجل     . االغتصاب والتعذيب 

  .وجرمية اإلبادة اجلماعية، ومجيعها جرائم غري خاضعة للتقادم وال ميكن أن يشملها العفو

__________ 

 .A/HRC/10/71نظر الوثيقة ا )١(
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عن ذلك، وضعت بوروندي وثيقة خاصة بالسياسة اجلنائية هتدف إىل إرشاد             فضالً  -١٣
ـ            ء القضا سلك عني ، لدى معاجلته للملفات، باجتاه ضمان احتـرام حقـوق األفـراد اخلاض

  .للمحاكمة هبدف تأمني عدالة جنائية إنسانية الطابع
ويف اجملال القضائي، اختذت بوروندي خطوات عدة هتـدف إىل حتـسني توزيـع                -١٤
تتـيح  وأشار الوفد إىل أنه مت وضع سياسة        .  وتعزيز إمكانية الوصول إليها    القضائيةدمات  اخل

واهليئات  سري عمل احملاكم لياً ولدوامألعضاء سلك القضاء التنقل لتقدمي اخلدمات القضائية حم  
 عن  فضالً.  من أجل التصدي على حنو سريع لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان          القضائية

 من القضاة مهمتهم متابعة امللفـات      "منسقني"ذلك، مت يف إطار واليات احملاكم املدنية تعيني         
  .اجلنسنوع املتصلة بالعنف القائم على 

 تصبو إىل إرساء نظـام      ىل أن تكون دولة قانون وأهنا     إي أهنا تسعى    وأكدت بوروند   -١٥
 ويضمن احترام حقوق    ،يراعي البعد اجلنساين  ومستقل وفاعل،   و،  يسهل اللجوء إليه  قضائي  
وقد مت تشكيل جلنة حتضريية مكونة من اهليئات العامة للقضاء هبدف حتديد السبل             . اإلنسان

  .زيز استقالل القضاءوالوسائل اليت ميكن أن تؤدي إىل تع
وواصلت بوروندي بذل اجلهود اهلادفة إىل احلد من اكتظاظ السجون عن طريـق               -١٦

 سـجني،   ٧ ٠٠٠وقد استفاد ما يزيـد علـى        . تدبريي اإلفراج املشروط والعفو الرئاسي    
  .هذينئة من نزالء السجون، من إجراءي العفو ا يف امل٤٥تفوق نسبته  ما أو
د لإلجراءات اجلنائية، وقد أقرت اجلمعية الوطنية هذا القانون         ومت وضع قانون جدي     -١٧

 يف اعتمـاد إجـراء العمـل    هابتكاراتويتمثل أحد  . ى جملس الشيوخ  علاً  وهو معروض حالي  
على حتسني ظـروف    اً  ونوه الوفد بأن احلكومة تعمل أيض     .  لعقوبة احلبس  االجتماعي بديالً 

 ١١ سجون من أصل     ٧متت إعادة تأهيل     السجون، إذ    مصلحةاحتجاز السجناء من خالل     
  .هبدف فصل األطفال عن البالغني والنساء عن الرجال

الكاملـة  ماية  توفري احل من حرصها على    اً  القطأعلن الوفد أن حكومة بوروندي، ان     و  -١٨
لحق يف حرية الرأي والتعبري، وضعت مشروع قانون يتعلق بالصحافة يتمثل ابتكاره الرئيسي        ل

  .ةفيالصحملخالفات ايف منع جترمي 
ما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أشار الوفد، يف مجلة أمور، إىل            وفي  -١٩

. ما مت إحرازه من تقدم يف جمال وصول الشعب البوروندي إىل اخلدمات االجتماعية األساسية             
خدمات الرعايـة    أنوأضاف  . فبوروندي تضمن جمانية التعليم جلميع أطفال املدارس االبتدائية       

وأشـار إىل   . الصحية املقدمة لألطفال دون اخلامسة وللنساء يف طور الوضع تـوفَّر باجملـان            
التحديات املتعلقة جبودة الرعاية الصحية، وارتفاع معدل الوفيات لدى األطفال ويف صـفوف             

  . والصرف الصحي والوصول إىل مياه الشرب، ومشاكل النظافةالقوى العاملة
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 الوفد بأن دستور بوروندي يضمن مبدأ املساواة بني مجيع مواطنيهـا وحيتـرم           ونوه  -٢٠
. ئـة ا يف امل٣٠حصة متثيل النساء يف الربملان واحلكومة يف إطار حد أدىن ال تقل نسبته عـن       

الزواج والوصية، باشرت احلكومة إجراء دراسة عن أثر غيـاب        أنظمة  اإلرث و ما يتعلق ب  وفي
  .ال وعن القيمة املضافة لوجود قانون من هذا القبيلقانون مكتوب يف هذا اجمل

ما يتعلق مبسألة االجتار باألشخاص، فقد صدقت بوروندي على بروتوكـول           أما في   -٢١
التفاقية األمم املتحدة  املكمل األشخاص، وخباصة النساء واألطفالمنع وقمع ومعاقبة االجتار ب

ن ذلك، حيظر القانون اجلنائي املنقح االجتـار        ع  فضالًو. ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    
  .غالهلن واستبالنساء والفتيات

ـ      وقد باشرت بوروندي إجراء دراسة عن أث        -٢٢ اإلرث ر غياب قانون مكتوب يتعلق ب
كذلك، جيري العمل   .  والقيمة املضافة لوجود قانون من هذا القبيل       ،الزواج والوصية أنظمة  و

  ).٢٠٠٠(١٣٢٥لقرار جملس األمن  امتثاالً، على وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية
عة البـاتوا اإلثنيـة حمفوظـة       مجاما يتعلق باألقليات العرقية، أكد الوفد أن حقوق         وفي  -٢٣
  .عة ممثلة يف جملسي الربملان ومؤسسات مجهورية أخرى وفق ما ينص عليه الدستوراجلماهذه  وأن
الفئـات  ائية لـضمان محايـة   وأشار الوفد إىل أن بوروندي اختذت إجراءات استثن        -٢٤

قد استعجلت بوروندي معاجلة ملفات انتهاك حقوق املهق وأنزلت ف. الضعيفة، ال سيما املهق 
  .أقصى العقوبات مبرتكيب تلك االنتهاكات

وإىل جانب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء              -٢٥
 التـصديق عليـه يف أعقـاب الـدورة األوىل           ، الذي مت  ) أعاله ٢١انظر الفقرة   (واألطفال  

صكوك قانونيـة   عدة  لالستعراض الدوري الشامل، أعلن الوفد أن بوروندي تنظر يف اعتماد           
  . أخرىدولية
وسلم الوفد بوجود بعض الصعوبات والتحديات، ال سيما النمو السكاين، وانعدام              -٢٦

وأشار إىل  . تحقيق النمو ومكافحة الفقر   إلطار االستراتيجي ل  الفعال ل تنفيذ  ال و ،األمن الغذائي 
استمرار بعض حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، ال سيما االغتياالت، والعنف القائم على            

  .نوع اجلنس، وغريها من االنتهاكات النامجة عن الرتاعات على األراضي
 اء على إلعادة البن وأشار الوفد إىل أن مثة عالمات تبّشر بأن البورونديني مستعدون             -٢٧

. لتالحم االجتماعي واملصاحلة الفعالة للشعب البورونـدي      احتقيق  هتدف إىل   قواعد جديدة   
مجهوريـة  (يال  متـاب ، وهو خميم    ى لالجئني قد عادت وأن آخر خمّيم      وأكد أن الغالبية العظم   

ويعود النـازحون   . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١ قد أغلقت أبوابه يف      ،)انيا املتحدة رتت
  . واملصاحلةلتقصي احلقائق تعيني جلنة وسيتم أيضاً. إىل تالهلم األصلية اًتدرجيي
وأعادت . ودعا الوفد مجيع الشركاء إىل مواكبة بوروندي عرب دعمها بأوجه متعددة            -٢٨

رئيسة الوفد تأكيد التزام حكومة بوروندي مبواصلة سياستها املتمثلـة يف تعزيـز العمليـة               
  .انون، وتوسيع حيز احلريات املدنية ومحاية حقوق اإلنسان القوإرساء دولةالدميقراطية، 
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   وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور  -باء  
جلسة وترد التوصيات املقدمة خالل     .  خالل جلسة التحاور   ببياناتاً   وفد ٧٤أدىل    -٢٩

  . الثاين من هذا التقريرالتحاور يف الفرع
وأثنت على اجلهود املبذولة من     . رها الوطين هنأت جيبويت بوروندي على جودة تقري       -٣٠

 يتعلق بإنشاء مؤسـسة     ٢٠١٠أجل النهوض حبقوق اإلنسان، ال سيما اعتماد قانون يف عام           
  .وقدمت جيبويت توصيات. وطنية حلقوق اإلنسان

ونوهت مصر باالستعراض الذي أجرته بوروندي بغرض مواءمة التـشريعات مـع              -٣١
 باألحكام اجلديدة الواردة يف القانون اجلنائي واليت تعـاجل          ورّحبت. مبادئ حقوق اإلنسان  

املسائل املتعلقة حبماية األطفال، وجرمية اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب واجلرائم املرتكبـة            
  .وقدمت مصر توصيات. ضد اإلنسانية، وجرمييت التعذيب واالغتصاب

 احلد من الفقر، ومحايـة النـساء        وأعربت إثيوبيا عن تقديرها للتقدم احملرز يف جمال         -٣٢
وطلبت معلومات إضافية عن اجلهود الرامية إىل تعزيز        .  وحتسني أوضاع السجون   ،واألطفال

  . ومتكني املرأة،الدميقراطية، واحلكم الرشيد، واحلد من الفقر
وشكرت فرنسا بوروندي على عرض تقريرها الوطين وهنأهتا على التقـدم الـذي               -٣٣

  .وقدمت توصيات. االت من ميدان حقوق اإلنسانأحرزته يف عدة جم
وأشارت أملانيا إىل أن حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي ال تزال، رغـم التقـدم                 -٣٤

  .وقدمت توصيات. احلاصل، مدعاة للقلق
 وبإنشاء املديريـة    ،ونوهت غواتيماال بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان         -٣٥

بعملية التصديق على عدة صكوك     اً  وأخذت علم . ة داخل إدارة الشرطة   العامة للحماية املدني  
  .وقدمت غواتيماال توصيات. خاصة حبقوق اإلنسان

وأقّر الكرسي الرسويل باجلهود املبذولة من أجل السالم واملصاحلة الوطنية، وبإنشاء             -٣٦
وإنتـاج  حداث  حلقوق اإلنسان، وبالتصديق على اتفاقية حظر اسـت       املستقلة  اللجنة الوطنية   

وتدمري تلك األسلحة، ومبشاركة املرأة وبإنشاء مديرية       األسلحة الكيميائية    وختزين واستعمال 
  .وقدم توصيات. شؤون الطفل واألسرة

 اللجنة الوطنية ورحبت هنغاريا باجلهود التشريعية اليت بذلتها بوروندي وكذلك بإنشاء            -٣٧
ظاهرة اإلفالت من العقاب املتـصل باالغتيـاالت        وأبدت قلقها إزاء    . حلقوق اإلنسان املستقلة  

  .توصيات وقدمت.  وجترمي العالقات اجلنسية املثلية،السياسية والتعذيب، والعنف اجلنسي
تدابري عدة، من بينها تلك املتعلقة بتمثيل املرأة يف هيئات صنع           وأشادت إندونيسيا ب    -٣٨

 الفتيات والقضاء على    تعليمإىل تعزيز   القرار ويف جمال التعليم، ال سيما وضع برنامج يهدف          
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. ونوهت باخلطة الوطنية للتنمية الصحية.  من الدراسةالتسرب



A/HRC/23/9 

GE.13-12563 8 

يرلندا بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنـسان وبإلغـاء عقوبـة            آورحبت    -٣٩
املصاحلة حبلـول    و تقصي احلقائق وأعربت عن أسفها لعدم التمكن من إنشاء جلنة         . اإلعدام

فيني ت إىل قلقهـا إزاء ترهيـب الـصح        وأشار.  إنشاء حمكمة خاصة   لتوقف و ٢٠١٢ عام
  .يرلندا توصياتآوقدمت . واملدافعني عن حقوق اإلنسان

 واحلكم الرشيد واملساواة     سيادة القانون  توأثنت اليابان على التقدم احملرز يف جماال        -٤٠
تفاع نسبة متثيل املرأة يف اجلمعية الوطنيـة وجملـس          وأعربت عن تقديرها الر   . بني اجلنسني 

وقدمت . الوزراء، مبدية يف الوقت نفسه قلقها إزاء العنف املمارس ضد الفتيات يف املدارس            
  .اليابان توصيات

ونوهت كينيا بتحديث قانون اإلجراءات اجلنائية وباملوافقة على صـكوك قانونيـة              -٤١
إىل إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقـوق       اً  بادرة مؤخر عن امل   دولية إضافية ذات صلة، فضالً    

  .وقدمت كينيا توصية. اإلنسان
إلجراءات يف إطار ا  واليات  ب عدداً من املكلفني  ونوهت التفيا بأن بوروندي دعت        -٤٢
من اً  بيد أهنا ذكرت أن عدد    . وأن أكثرهم قد زاروا بوروندي بالفعل     البلد   اصة إىل زيارة  اخل

  .وقدمت التفيا توصية. بعد ة مل يلق قبوالًطلبات الزيار
 عدد من الصكوك الدولية حلقوق      للتصديق على وأثنت ليبيا على اخلطوات املتخذة        -٤٣

ل عمل األطفال،   وإذ أشادت باعتماد خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكا         . اإلنسان
  .صيةوقدمت تو.  إزاء تنامي ظاهرة استغالل األطفالأبدت ليبيا قلقها

وأشادت مدغشقر بالتقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان منذ الفحص األول الـذي            -٤٤
وأتت علـى ذكـر     . ٢٠٠٨أجري لبوروندي يف إطار االستعراض الدوري الشامل يف عام          

حلقوق اإلنسان، وإلغاء عقوبة اإلعدام، والتجرمي الـصريح لإلبـادة          املستقلة  اللجنة الوطنية   
  .وقدمت مدغشقر توصيات. الفتيات والنساءاجلماعية ولالجتار ب

حلقوق اإلنسان، وعلى متثيل املرأة     املستقلة  وأثنت ماليزيا على إنشاء اللجنة الوطنية         -٤٥
، وبالتقدم احملرز يف جمـال محايـة         باملائة ٣٠صة ال تقل نسبتها عن      يف هيئات صنع القرار حب    

  .وقدمت ماليزيا توصيات. األطفال، وباإلنصاف يف الوصول إىل اخلدمات الصحية
 ومكتب أمـني    نية املستقلة حلقوق اإلنسان   وأشارت موريتانيا إىل إنشاء اللجنة الوط       -٤٦

وشجعت بوروندي على مواصلة جهودها     . املظامل والوكالة املتخصصة حلماية القّصر والنساء     
  .يف جمال حمو األمية

تاريخ املعاناة واالنتهاكات   وأقرت املكسيك باجلهود املبذولة من أجل التغلب على           -٤٧
وشجعت بوروندي على مواصلة تنفيذ     . اخلطرية اليت طالت حقوق اإلنسان يف اآلونة األخرية       

  .وقدمت املكسيك توصيات. املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
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وأبدى املغرب ارتياحه للتعاون مع اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان                -٤٨
ملـؤمتر   إنشاء حمكمة عدل عليا والتحضري       ل املغرب عن التقدم احملرز يف     وتساء. بوروندي يف
املعين بنظام العدالة، وكذلك عن التدابري املتخذة إلعادة إدمـاج املعـتقلني            ) اهليئات العامة (
  .واستعلم أيضاً عن الوضع احلايل لقانون الصحافة. اجملتمع يف
ى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار  وأشارت ناميبيا مع التقدير إىل التصديق عل   -٤٩

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة           
وأثنت على القانون اجلنائي اجلديد، لكنها أبدت قلقها إزاء      ). بروتوكول بالريمو (عرب الوطنية   

ؤهلني يف النظام القـضائي واخنفـاض      امل وظفنيامل ونقص إمكانية اللجوء إىل القضاء،      ضعف
  .وقدمت ناميبيا توصيات. متثيل املرأة يف الربملان

وأثنت هولندا على تنوع وسائل اإلعالم، وتساءلت كيف يتصل ذلـك بقـانون               -٥٠
وحثـت  .  الصحفية لوسائل اإلعالم اً  اإلعالم اجلديد الذي من املفترض أن يكون أكثر تقييد        

والحظت بقلق أن سياسة التعليم ترسـخ   . وار مع أحزاب املعارضة   احلكومة على مواصلة احل   
  .وقدمت هولندا توصيات. التمييز على أساس التوجه اجلنسي

نجاح املؤسسات اجلديـدة،    لسيكون ضرورياً   الكايف  والحظت النرويج أن التمويل       -٥١
الشرطة املعنيـة   ومكتب أمني املظامل ووحدة     الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان    من قبيل اللجنة  
وأعربت عن قلقها إزاء العدد الكبري لعمليات القتل اجلارية خـارج نطـاق             . باحلماية املدنية 

  .وقدمت النرويج توصيات. القضاء وعدم التحقيق يف معظم القضايا
ونوهت باكستان بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، ومكتـب أمـني              -٥٢

وأشارت إىل التحديات املتـصلة بتنفيـذ       . ماية النساء واألطفال  املظامل ووحدة متخصصة حل   
  .وقدمت باكستان توصيات. عالرتاالتزامات حقوق اإلنسان يف حاالت ما بعد انتهاء 

 من قبيل احلد مـن الفقـر        فلسطني باجلهود املبذولة يف مجلة ميادين     ورحبت دولة     -٥٣
 اليت أدخلت علـى القـانون اجلنـائي         وأثنت على التعديالت  . وتعزيز املساواة بني اجلنسني   

وحثت دولة فلسطني بوروندي على     . والتدابري اليت اختذت حلماية األطفال من العنف املرتيل       
  .وقدمت توصيات. اعتماد خطة وطنية حلقوق الطفل

ونوهت باراغواي بتنقيح التشريع اجلنائي املتعلق بالتعذيب، واإلبـادة اجلماعيـة،             -٥٤
ورحبـت بإنـشاء    . رائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وإلغاء عقوبة اإلعدام      وجرائم احلرب، واجل  

اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان ونوهت بالتعاون بني بوروندي ومفوضـية األمـم             
  .وقدمت باراغواي توصيات. املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

ورونـدي علـى    من جديد عزم ب   اً  وشكر الوفد البلدان اليت طرحت أسئلة، مؤكد        -٥٥
االستماع إىل نصائح الوفود واقتراحاهتا بغية التوصل إىل رؤية مـشتركة لكيفيـة مواجهـة       

  .ورتب املداخالت حسب املوضوع لإلجابة عليها. التحديات اليت تقلق بوروندي



A/HRC/23/9 

GE.13-12563 10 

ـ      تقصي احلقائق   ما يتعلق مبسألة إنشاء جلنة      وفي  -٥٦ اً واملصاحلة، أشار إىل أنه جيري حالي
 ٢٠١٢ء هذه اللجنة يف عـام       ومل تستطع بوروندي إنشا   .  القانون يف الربملان   اعتماد مشروع 

 يف  بإنشائهاخمتلفة، لكن رئيس اجلمهورية تعّهد       اجتماعية وتنظيمية    -بسبب عوائق سياسية    
ومل جتد احلكومة من احلصافة اجلمع بني األحكام القانونية اليت تـنظم آلـييت              . ٢٠١٣عام  

واألخرى )  واملصاحلةتقصي احلقائقجلنة (سمة إحدامها بصبغة غري قضائية     العدالة االنتقالية املت  
 فور تقدمي احملكمة اخلاصةز النص الذي ينظم ويرجح أن جيهَّ). احملكمة اخلاصة(بصبغة قضائية 
  .اللجنة لتقريرها

ما يتعلق بظاهريت اإلفالت من العقاب واإلعدام بدون حماكمة بوصفهما انتهاكني  وفي  -٥٧
أنه جيري تسليم ن حلقوق اإلنسان، أشري إىل أن االنتهاكات اخنفضت بشكل ملحوظ و    خطريي

على عدد كبري من العسكريني وأفراد      اً  ، على حنو ما يبينه إلقاء القبض مؤخر       ءاجلناة إىل القضا  
  .الشرطة
ما يتعلق باملخاوف املتصلة بترهيب الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنـسان،           وفي  -٥٨

. وندي إىل أن حرية التعبري مضمونة وأنه ال يوجـد أي ترهيـب للـصحفيني              أشارت بور 
عـن ذلـك،      فضالً. كانت مهنته اً  املقابل، يتعرض أي فرد خيالف القانون للمالحقة، أي        يف
، وقد تسىن لوسائط اإلعالم التعبري عـن        املخالفات الصحفية صياغة مشروع قانون يبطل      مت

  .هواجسها إزاء هذا املشروع
 موضع  ماإلجراءات اخلاصة ه  املكلفني بواليات يف إطار     شارت بوروندي إىل أن     وأ  -٥٩

 وأن بوروندي قد عملت بشكل وثيق مع اخلبري املستقل املعين ببوروندي طيلة مثاين              ،ترحيب
  .وأضاف الوفد أنه سيتحرى إمكانية توجيه دعوة دائمة. سنوات
 العنف املمارس ضد النساء، أشارت      ما يتعلق بالتوصية باعتماد قانون حمدد بشأن      وفي  -٦٠

ويهدف هذا  . بالشؤون اجلنسانية بوروندي إىل أن احلكومة تدرس مشروع قانون حمّدد يتعلق          
عن ذلك، خيضع ممارسـو       فضالً. املشروع إىل محاية النساء، والفتيات واألطفال يف املدرسة       

  .العنف ضد النساء واألطفال، يف حال إدانتهم، ألقصى العقوبات
 على مرسوم   ما يتعلق حبقوق األطفال، أشارت رئيسة الوفد إىل أنه مت التوقيع          أما في   -٦١

عن ذلك، تعكف احلكومـة       فضالً. يف طور التنفيذ  اً  ل، وهو حالي  بإنشاء منتدى وطين للطف   
منها لكون مستقبل البلـد يتمثـل       اً  على إعداد سياسة وطنية حلماية حقوق الطفل، إدراك       

بوروندي سياسة وطنية لتعليم الفتيات وهي توفر تكافؤ الفرص بني          وقد نفذت   . األطفال يف
  .الفتيات والفتيان يف الوصول إىل املدرسة

الزواج والوصية، أشارت بوروندي إىل أن الربملان       أنظمة  اإلرث و ما يتعلق ب  وأما في   -٦٢
عن طرح مشروع قانون هبذا الشأن، لكن احلكومة قررت يف هذه املرحلة الشروع يف دراسة               

  .أثر قانون من هذا القبيل وقيمته املضافة
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 إجراء  ومع ذلك سُينظر يف    إن استقاللية السلطة القضائية مكفولة يف الدستور،         توقال  -٦٣
أروشا  اتفاق   يف سياق إصالحات  إجراء  وقد سبق التأكيد على احلاجة إىل       .  ملموسة إصالحات

 من أجل تعزيز االستقالل     لقضاء العامة ل  اكفة على إعداد اهليئات   واحلكومة ع . لسالم واملصاحلة ل
  .٢٠١٣وسيجري تنظيم تلك اهليئات خالل النصف املقبل من سنة . التام للسلطة القضائية

 وبأعضاء املعارضة يف املنفى، أكدت     ٢٠١٥ما يتعلق باالستحقاق االنتخايب لعام      وفي  -٦٤
. ت يدها لتسهيل عودهتم   بوروندي أن بعض األعضاء قد عادوا بالفعل وأن احلكومة طاملا مد          

  .٢٠١٥وبوروندي حباجة إىل مشاركة شعبها بأسره يف انتخابات عام 
ما يتعلق باستقالل اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، شكرت بوروندي          أما في   -٦٥

وأشـارت بورونـدي إىل أن      . الشركاء على دعمهم وكررت مناشدهتا استمرار هذا الدعم       
  .يل تلك اللجنة مشمولة مبيزانية الدولةاألموال املتصلة بتشغ

 الباتوا اإلثنية معترف هبا مبوجب الدستور وهـي         مجاعةوأشارت بوروندي إىل إن       -٦٦
ما يتعلق حبماية املهق، أشار الوفد إىل أن القـانون يـرتل أقـصى              وفي. ختضع ألي متييز   ال

  .العقوبات مبرتكيب اجلرائم ضد املهق
اليت تبذهلا بوروندي يف سبيل حتـسني إطارهـا القـانوين           بني باجلهود   ونوهت الفل   -٦٧

ورحبت باملرحلة . واملؤسسي املتصل حبقوق اإلنسان وزيادة احلماية القانونية للنساء واألطفال
  .وقدمت الفلبني توصية. الثانية من اإلطار االستراتيجي لتحقيق النمو واحلد من الفقر

لجنة الوطنية املستقلة حلقـوق اإلنـسان،       بإنشاء ال اً  وأخذت مجهورية كوريا علم     -٦٨
وشجعت بوروندي علـى حتويـل   .  وبالتدابري املتخذة حلماية املهق  ،وبالقانون اجلنائي املنقح  

  .وقدمت مجهورية كوريا توصيات. اخلطط إىل أفعال
وأعربت مجهورية مولدوفا عن تقديرها لتعزيز اإلطار املؤسسي حلقـوق اإلنـسان،              -٦٩
ة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، منوهة باستعداد بوروندي ملكافحة اإلفالت          يف ذلك اللجن   مبا

  .وقدمت مجهورية مولدوفا توصيات. ورحبت بالعمل على حتسني حقوق الطفل. من العقاب
وأملـت يف أن تتواصـل      . بالتطورات اإلجيابية يف بوروندي   اً  وأخذت رومانيا علم    -٧٠

حديات الباقية، وشجعت على بذل املزيد من اجلهـود         مشاريع اإلصالح دون تأخري رغم الت     
  .وقدمت رومانيا توصيات. من أجل حتسني وضع املرأة

ورحبت رواندا باإلجراءات املتخذة يف سبيل املساواة بني اجلنسني، ال سيما نـسبة               -٧١
وأبرزت اإلصالحات اليت متـت     .  يف املائة اخلاصة حبصة النساء يف هيئات صنع القرار         ٣٠  لا
اء مكتب جديد  واحلد من الفقر وخلق فرص العمل؛ وإنش؛جماالت النهوض مبناخ األعمال يف

  .وقدمت رواندا توصية. صول على اخلدمات األساسية واحل؛ألمني املظامل
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. يف قطاعات التعليم والـصحة والقـضاء      اً  ونوهت السنغال باإلجنازات، وخصوص     -٧٢
ى العنف ضد املرأة وزيادة مـشاركتها يف صـنع          نوهت بالتدابري الرامية إىل القضاء عل      كما

  .وقدمت السنغال توصيات. القرار، وتوفري التعليم باجملان
املؤسسية الـيت أجرهتـا بورونـدي       ورحبت سنغافورة باإلصالحات التشريعية و      -٧٣
يتعلق بسيادة القانون، وبالتدابري التشريعية واإلدارية املتعلقة حبماية األطفال، ال سـيما             مافي

خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل األطفال واالستراتيجية الوطنية ملكافحة ظاهرة أطفال            
  .وقدمت توصيات. الشوارع

ونوهت بإنشاء إدارة الطفـل واألسـرة يف       . وأقرت سلوفاكيا بإلغاء عقوبة اإلعدام      -٧٤
  .وقدمت توصيات. والشؤون اجلنسانيةوزارة التضامن الوطين وحقوق اإلنسان 

إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، وخبطـة العمـل          رحبت سلوفينيا ب  و  -٧٥
وال يـزال   .  اجلنسني يف املدارس   وبالتوزيع املتساوي الرامية إىل القضاء على عمل األطفال،       

 ومحل املراهقات وجتـرمي العالقـات        من الدارسة  القلق يساور سلوفينيا إزاء تسرب الفتيات     
  .اتوقدمت توصي. املثلية
وأعربت جنوب أفريقيا عن تقديرها لتعزيز القدرة على محايـة حقـوق اإلنـسان                -٧٦

ورحبت باخلطـة   . السامية حلقوق اإلنسان  املتحدة  والتعاون بني بوروندي ومفوضية األمم      
وأشارت إىل أمهية   . االستراتيجية للعدالة ومبشروع القانون املتعلق بالعنف املمارس ضد املرأة        

  .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. تقدمي املساعدة التقنية لبوروندياالستمرار يف 
وأثنت إسبانيا على اجلهود املبذولة يف سبيل حتقيق االستقرار السياسي والنـهوض               -٧٧

ورحبت بإلغاء عقوبة . حبقوق اإلنسان، ال سيما إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان
بتجرمي اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، واجلرائم      اً  أحكاماإلعدام وبتضمن القانون اجلنائي     

  .وقدمت إسبانيا توصيات.  والتعذيب،املرتكبة ضد اإلنسانية
ق الطفـل واملـرأة؛     النكا باجلهود املبذولة يف جماالت محاية حقـو        ورحبت سري   -٧٨

ة؛ وإعـادة    واالستغالل والبغاء؛ وحتسني الوصول إىل خدمات الرعاية الصحي        االجتار وجترمي
. ترسيخ السالم، مبا يف ذلك إعادة إدماج اجلنود األطفال السابقني، ونزع سـالح املـدنيني              

  .توصيات وقدمت
وأقر السودان باجلهود املبذولة يف سبيل محاية حقوق اإلنسان، ال سيما التصديق علـى                -٧٩

. املـرأة  املمارس ضـد   إىل مكافحة العنف     الراميةمعاهدات عدة متعلقة حبقوق اإلنسان والتدابري       
  .وقدم السودان توصيات. اجلنساينوحث بوروندي على تسريع اعتماد قانون ملكافحة العنف 

 وبإنشاء اللجنة   ٢٠٠٩وأقرت سويسرا بإلغاء عقوبة اإلعدام يف القانون اجلنائي لعام            -٨٠
ملساواة وشجعت بوروندي على مواصلة جهودها املتعلقة با      . الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان   

  .وقدمت توصيات. بني اجلنسني وحقوق املرأة
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ند على اجلهود املبذولة يف سبيل محاية مجاعيت الباتوا واملهق، ومتكني املرأة            وأثنت تايل   -٨١
 واملهـق   د قلقها إزاء التمييز ضد الفتيـات      وأبدت تايلن .  وحتسني ظروف االحتجاز   ،الريفية

  .ند توصياتوقدمت تايل. زاء جترمي املثلية إوأطفال الباتوا يف جمال التعليم، وكذلك
بالقوانني املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ وبإلغـاء عقوبـة اإلعـدام؛     اً  وأخذت توغو علم    -٨٢

وبأحكام القانون اجلنائي اليت تعاقب على جرمييت التعذيب واإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب،    
نية املستقلة حلقوق اإلنسان؛ وبـاجلهود      واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية؛ وبإنشاء اللجنة الوط      

. ٢٠١٥-٢٠١١خلطة الصحية الوطنية للفتـرة   وبا؛املبذولة يف سبيل النهوض بتعليم الفتيات   
  .وقدمت توصيات

ونوهت تونس بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، وبالقانون اجلنـائي             -٨٣
بت باإلجراءات املتعلقـة باعتمـاد      ورح. نائيةاملنقح، وبالتنقيح الراهن لقانون اإلجراءات اجل     

  .وقدمت تونس توصيات. آليات العدالة االنتقالية
ورحبت تركيا بإلغاء عقوبة اإلعدام، وبتوفري الرعاية الصحية اجملانية لألطفال وللنساء   -٨٤

، وتـسجيل   آليات املراقبة وحثت على اختاذ مزيد من اإلجراءات بشأن        . خالل فترة األمومة  
  .وقدمت تركيا توصيات.  وقضاء األحداث،داتالوال
 يف املائة اخلاصـة  ٣٠  لونوهت أوغندا باإلجنازات اليت حتققت يف جمال تنفيذ حصة ا   -٨٥

جتار بالنساء والفتيات   حكام املتعلقة باملعاقبة على اال    بتمثيل املرأة يف هيئات صنع القرار، واأل      
  .مت أوغندا توصيةوقد. واستغالهلن وإكراههن على ممارسة البغاء

يرلندا الشمالية على عـدة تـدابري، لكنـها         آملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    وأثنت امل   -٨٦
وحثت على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة القـضاء   . اعترضت على جترمي املثلية   

 القـضاء الت اإلعدام خـارج إطـار       وأشارت إىل أن حا   . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. والتعذيب وانعدام املساءلة ال تزال تشكل مصدر قلق جدي

، لكنها أبدت قلقهـا إزاء العنـف      ت املتحدة األمريكية بتدابري عدة    ورحبت الواليا   -٨٧
السياسي، واإلفالت من العقاب، ومضايقة املبلغني عن الفساد وانتهاكات حقوق اإلنـسان،     

  .وقدمت توصيات. حقة مرتكيب جرمية االجتاروعدم مال
وقالـت إن   . ورحبت أوروغواي بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنـسان          -٨٨

وأشارت . استمرار جترمي املثلية يثري القلق رغم التغيريات اليت أدخلت على التشريعات اجلنائية           
.  ضد فئـات معينـة  ري يف الواقعض النظر عن التمييز الذي جي   ُيغ ال يزال أوروغواي إىل أنه    
  .وقدمت توصيات

وأبرزت مجهورية فرتويال البوليفارية أمهية إنشاء اللجنة الوطنية املـستقلة حلقـوق              -٨٩
اإلنسان، والقانون اجلنائي املعدل، وتدابري محاية األطفال، واالستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة        

  .وقدمت توصية. أمني الصحي وتوفري بطاقات الت،العنف القائم على نوع اجلنس
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وقد اختذت تدابري لتعزيـز     . نام باجلهود املبذولة إلعادة البناء الوطين      تيونوهت في   -٩٠
السالم، وسيادة القانون، والتماسك االجتماعي، والتمتع حبقوق اإلنسان األساسية، وخباصة          

  .نام توصيات تيوقدمت في .من جانب النساء واألطفال
 لتقـصي احلقـائق   الضوء على اجلهود الرامية إىل إنشاء جلنـة         مبابوي  وسلطت ز   -٩١

ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، وبإدخال تعديالت على          . واملصاحلة
وقدمت . أة يف هيئات صنع القرار    القانون اجلنائي، وبتنفيذ نظام احلصص لزيادة مشاركة املر       

  .مبابوي توصياتز
صص املرأة يف مراكز صنع القرار، وباإلجراءات املتخذة ملكافحة         ونوهت اجلزائر حب    -٩٢

 وخطة الصرف الـصحي     ،االجتار بالبشر والتمييز ضد املهق والباتوا، وبربامج تعليم الفتيات        
  .وقدمت اجلزائر توصيات. ةالوطني
قوق بالقانون اجلنائي اجلديد، وبإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حل       اً  وأخذت أنغوال علم    -٩٣

اإلنسان، والتصديق على بروتوكول بالريمو، واإلجراءات املتخذة بشأن نزع السالح، واملسائل           
  .وقدمت أنغوال توصية. املتعلقة بالعدالة االنتقالية، والنساء واألطفال، واحلد من الفقر

ورحبت األرجنتني بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان وبلجنـة ثالثيـة              -٩٤
وقدمت . اجملتمع املدين يف وضع آليات للعدالة االنتقالية      و فيها احلكومة واألمم املتحدة      كتشتر

  .األرجنتني توصيات
وطلبت املزيد  . ونوهت أرمينيا بالتحسينات التشريعية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان          -٩٥

 لتقصي احلقـائق نة من املعلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ آليات العدالة االنتقالية وإنشاء جل  
  .وقدمت أرمينيا توصيات. واملصاحلة

ورحبت أستراليا باخنفاض االغتياالت السياسية، لكنها ظلت تـشعر بـالقلق إزاء              -٩٦
 وأقرت بأمهية دور اجملتمع املدين. التقارير املستمرة عن التعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء

  .توصياتوقدمت أستراليا . والصحفيني وأحزاب املعارضة
جلنة إنشاء ورحبت النمسا ببدء عمل اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان وخبطط   -٩٧

وأعربت عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة حباالت اإلعـدام خـارج        .  واملصاحلة تقصي احلقائق 
.  ومضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان والـصحفيني       ،نطاق القضاء، واالعتقاالت التعسفية   

  .وقدمت النمسا توصيات. ءلت عن كيفية حتسني حالة الباتواوتسا
ورحبت بتعزيز األطر التشريعية واملؤسسية     . ودعمت أذربيجان جهود عملية السالم      -٩٨

لبوروندي، وبتدابري مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس وباخلطوات اإلجيابية الراميـة إىل             
  .ن توصياتوقدمت أذربيجا. محاية حقوق الطفل وتعزيزها

 بنغالديش إىل أن الفقر ال يزال ميثل مسألة خطرية تعرقل التمتع الكامـل              توأشار  -٩٩
بيد أن بورونـدي تبـذل   . حبقوق اإلنسان يف بلد يكافح من أجل التعايف من احلرب األهلية    
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ودعت بنغالديش إىل تقدمي    . كبرية يف سبيل حتسني حقوق اإلنسان، رغم قلة املوارد        اً  جهود
  .للمساعي اليت تبذهلا بورونديالكايف الدويل الدعم 
القلق إزاء حاالت اإلعدام خـارج نطـاق القـضاء واإلفـالت         عن   بلجيكا   أعربتو  -١٠٠
وهـي  . العقاب، وسألت عن التدابري اليت جيري اختاذها يف سبيل تعزيز املالحقات القـضائية             من

 إزاء القيود التشريعية املتعلقـة      وأعربت بلجيكا عن قلقها   . سوف تدعم التدريب يف جمال القضاء     
  .وقدمت بلجيكا توصيات.  واملنظمات اليت ال تستهدف الربح،واملظاهرات العامة حبرية التعبري،

ورحبت الربازيل باخلطوات اليت اختذت يف سبيل النهوض بالدميقراطيـة وحقـوق              -١٠١
عزيـز املـصاحلة الوطنيـة       ال سيما اجلهود الرامية إىل ت      ،نسان بعد احلرب األهلية الطويلة    اإل

وتعهدت الربازيل بالتعاون يف تنفيذ اإلطار      . واحلقوق املدنية والسياسية ومكافحة الفقر املدقع     
  .وقدمت توصيات. االستراتيجي لتحقيق النمو واحلد من الفقر

ونوهت بوركينا فاسو بالتغيريات التشريعية يف بوروندي، ال سيما ما يتعلق منـها               -١٠٢
وأثنت على اجلهود املبذولة مـن أجـل        .  العدالة وضمان وصول اجلميع إليها     بإصالح نظام 

وال تزال هنا حتديات كبرية يف جمـال        . مكافحة العنف ضد املرأة وضمان متتع املرأة حبقوقها       
  .وقدمت بوركينا فاسو توصية. ضمان حقوق اإلنسان يف بوروندي

  اليت تعهـدت هبـا، وخاصـة       اإلصالحونوهت كمبوديا بالتزام بوروندي بربامج        -١٠٣
وأقرت حباجة بوروندي إىل بناء قدراهتا من أجل ضمان التنمية املستدامة           . القضاءبيتعلق   فيما

  .وشجعت بوروندي على مواجهة التحديات املتبقية، بدعم من اجملتمع الدويل
. ميةرفع القيود املفروضة على املظاهرات السل     لواستفسرت كندا عن التدابري املتخذة        -١٠٤

 طالـت   موجزة الـيت  بإجراءات  اإلعدام  بعمليات  ورحبت بالتحقيق يف االدعاءات املتعلقة      
وقالت إن القيود املفروضـة علـى حريـة         .  حماكمة اجلناة  إىلنشطاء يف املعارضة ودعت     

وشجعت كندا على اعتماد مشروع قانون بشأن املساواة بني         . للقلقاً  الصحافة تشكل مصدر  
  .مت توصياتوقد. الرجل واملرأة

ورحب الرأس األخضر بالقانون اجلنائي املنقح، وباللجنة الوطنية املستقلة حلقـوق             -١٠٥
 وباخلطط املتعلقة بتـشريعات محايـة       ،اإلنسان، وبالتدابري املتخذة حلماية األقليات الضعيفة     

ية وشجع على اجلهود الرامية إىل التخفيف من حدة الفقر وضمان التنم          . حقوق املرأة والطفل  
  .وقدم الرأس األخضر توصية. االقتصادية واالجتماعية لشعب بوروندي

ورحبت تشاد باإلصالحات التشريعية واملؤسسية اليت قامت هبا بوروندي لتحسني            -١٠٦
، وكـذلك  والطفـل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وجهودها الرامية إىل ضمان حقوق املرأة          

  . توصيةوقدمت تشاد. حقوق مجاعيت الباتوا واملهق
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وأبدت شيلي تقديرها الستعداد بوروندي لتنفيذ التوصيات وااللتزامات الطوعية اليت    -١٠٧
ورحبت علـى حنـو خـاص       . ٢٠٠٨  عام تعهدت هبا يف أعقاب تقدمي التقرير الوطين يف       
  .وقدمت شيلي توصيات. ٢٠٠٩  عامبالتعديالت اليت أدخلت على القانون اجلنائي يف

هود اليت تبذهلا بوروندي يف سبيل تعزيز املساواة بني اجلنـسني           ونوهت الصني باجل    -١٠٨
.  مـن الدراسـة     واحلد من تسرب الفتيـات     ،واحترام حقوق املرأة، وتعزيز محاية األطفال     

 اليت من شأهنا أن تضمن حق       ٢٠١٥-٢٠١١للفترة  باخلطة الوطنية للتنمية الصحية     ورحبت  
  .وصيةوقدمت الصني ت. املواطنني يف الرعاية الصحية

وأشادت كولومبيا بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان وباإلجنازات الـيت          -١٠٩
واجه حتـديات يف    توقالت إن مجيع البلدان     . واملصاحلةلتقصي احلقائق   حتققت يف إنشاء جلنة     

جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وأن احلوار والتعاون واملساعدة تشكل عناصر أساسية            
  .وقدمت كولومبيا توصيات.  مشاطرة املمارسات السليمة وتعزيز اجلهود الوطنيةيف

ونوه الكونغو باخلطوات املتخذة لضمان الوصول إىل العدالة، وحتـسني ظـروف              -١١٠
وشجع بوروندي علـى ضـمان      . االعتقال، ومكافحة التعذيب والعنف املمارس ضد املرأة      

  .ملؤسسيةالتنفيذ الفعال لإلصالحات التشريعية وا
. ورحبت كوستاريكا باجلهود الرامية إىل ضمان قدر أكرب من التمتع حبقوق اإلنسان    -١١١

واإلعدام خارج نطـاق    من العقاب،   التعذيب  جرمية  وأعربت عن قلقها إزاء إفالت مرتكيب       
 وحمدودية فرص وصول األطفال ذوي اإلعاقة إىل النظـام          ،العنف السياسي املرتبط ب القضاء  
  . وقدمت كوستاريكا توصيات.التعليمي
  بوروندي على ضمان تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنـسان،         ديفوار كوتوحثت    -١١٢
وشددت على أن تطلب بوروندي الدعم من       . لنساء واألطفال والفئات الضعيفة   ليف ذلك    مبا

يتعلـق    فيمـا اجملتمع الدويل يف تنفيذ توصيات الدورة األوىل لالستعراض الدوري الـشامل   
  . توصيةديفوار كوتوقدمت . األمن الغذائي ومكافحة الفقربتحقيق 
ورحبت كوبا بالسياسات الرامية إىل حتسني مستوى املعيشة؛ ومكافحة الفقر والفقـر      -١١٣

، وتعزيز  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املدقع؛ ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     
 وحتسني فرص احلصول    ؛االقتصاد من أجل حتقيق النمو املستدام      وحتويل   ؛املساواة بني اجلنسني  

  .وقدمت كوبا توصية.  وتعزيز احلماية االجتماعية؛على اخلدمات األساسية ذات اجلودة
وأثنت قربص على احترام بوروندي اللتزامها بتجرمي التعذيب مبوجب قانوهنا اجلنائي        -١١٤
ير اليت تشري إىل استمرار ممارسات التعـذيب مـن          بيد أهنا شعرت بالقلق إزاء التقار     . اجلديد

  .وقدمت قربص توصيات. جانب مسؤولني حكوميني وأعضاء يف القوات املسلحة
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ورحبت اجلمهورية التشيكية باجلهود املبذولة من أجل التغلب علـى التحـديات يف               -١١٥
ذيب مبوجب القـانون    عملية املصاحلة وتعزيز سيادة القانون، وإلغاء عقوبة اإلعدام وجترمي التع         

  .وقدمت توصيات. اجلنائي اجلديد، لكنها شعرت بالقلق ألن القانون جيرم أيضاً العالقات املثلية
يتعلق بالسؤال املطروح بشأن حالة الباتوا، أكد الوفد أن الباتوا جمموعة إثنية             ماوفي  -١١٦

. تساوية بالكامـل  ها مواطنون بورونديون يتمتعون حبقوق م     ؤالدستور وأعضا يف  معترف هبا   
عن ذلك، اختذت بوروندي خطوات لضمان محاية املهق وهي تعاقب بـشدة علـى                فضالً

  .اجلرائم املرتكبة ضدهم
وعلى أثر االدعاءات املتعلقة حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، أنشأت بوروندي             -١١٧

وقـد  .  واجليش جلنة حتقيق أثبتت أن بعض جرائم القتل ارتكبت من جانب أفراد يف الشرطة            
وأصرت بوروندي على التأكيد أن ظاهرة اإلفالت من العقاب         . ألقي القبض على املسؤولني   

  من رجال الـشرطة    ٢٥٠على مستوى الشرطة واجليش واالستخبارات غري موجودة، وأن         
  . من العسكريني موجودون يف السجون الرتكاهبم انتهاكات حلقوق اإلنسان٣٠٠و

من شـروط   اً  أساسياً  رة االنتعاش االقتصادي بوصفه شرط    وأكدت بوروندي ضرو    -١١٨
من ميزانيـة الدولـة     املائة   يف   ٤٠وأشارت إىل أن نسبة     . القانونوإقامة دولة   احلكم الرشيد   

ملكافحـة  اً  مؤسسياً  خمصصة للقطاعات االجتماعية واالقتصادية وأن احلكومة وضعت إطار       
 يف عدد الطالب وأن عدد الصفوف       ائةامل يف   ٥٠وأشارت إىل حصول زيادة بنسبة      . الفساد

  .الدراسية قد تضاعف
وبغية حتسني صحة األم والطفل، وضعت بوروندي سياسة وطنية للتنمية الـصحية              -١١٩

. اجملانية للنساء أثناء فترة الوضع ولألطفال دون سن اخلامسة        الصحية  تقدمي الرعاية   فضالً عن   
  .الداتخطوات لتشجيع تسجيل الوكذلك اختذت الدولة و

وبالعودة إىل األسئلة املتعلقة حبرية الصحافة، أشارت بوروندي إىل أن حرية التعـبري        -١٢٠
يوجـد    وال .لدور اإلذاعة والتلفزة والصحافة اخلاصة    الكبري  العدد  ويشهد بذلك   موجودة،  

اً يوجد حالي   وال .واحد متهم باملشاركة يف عصابات مسلحة     صحفي  سوى  يف السجن    حالياً
 أن بوروندي تعمـل علـى       الوفد جمدداً وذكر  .  من املدافعني عن حقوق اإلنسان     أي سجني 

كذلك، جيري اعتمـاد مـشاريع قـوانني بـشأن          . مشروع قانون جديد للصحافة   إعداد  
ومت يف إطار مشروع القـانون      . االجتماعات العامة، واجلمعيات الالرحبية واملنظمات الدينية     

  .دل من قانون االجتماعات العامةاجلديد حذف بعض األحكام املثرية للج
 ٢٠٠٩  لعـام املثليني، أقرت بوروندي بأن القانون اجلنائيبالتمييز ضد   يتعلق   ماوفي  -١٢١
وهذا الوضع يتوافق مع عادات البلد وأخالقه، وقد طلب الوفـد مـن             . زال يقمع املثلية   ما

لكـن  . اجملتمع البورونـدي  بانتظار اعتمال التغيري يف عقلية      اً  اجملتمع الدويل أن يكون متفهم    
  .رئيسة الوفد أكدت أهنا ستثري هذه املسألة مع احلكومة
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 يف  ٣٠يتعلق باحلصة الدستورية لتمثيل املرأة يف الربملان واحلكومـة، البالغـة             ماوفي  -١٢٢
، أشارت بوروندي إىل أن هذه احلصة متثل احلد األدىن وأن بورونـدي تؤيـد نـسبة                 املائة
  .أوسع متثيل
واملصاحلة ومسألة محاية الضحايا والشهود، أكد      تقصي احلقائق   يتعلق بلجنة     فيما اأم  -١٢٣

ـ . الوفد أنه يعي ضرورة اعتماد قانون بشأن محاية الضحايا والشهود         اً واحلكومة عاكفة حالي
  .على إعداد مشروع يف هذا الصدد

ربوتوكـول  مسألة التصديق على ال   اً  وأشارت بوروندي إىل أن احلكومة تدرس حالي        -١٢٤
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص           

وقد مت تقدمي التقارير الدورية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب والعهـد            . ذوي اإلعاقة 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              

  .الجتماعية والثقافيةوا
 وشكر الوفد مجيع الوفود على مشاركتها وعلى األسئلة الـيت طرحتـها، مؤكـداً            -١٢٥

ودعا الشركاء إىل مواصلة    . استعداده، يف حال الضرورة، للرد على أسئلة أخرى بعد اجللسة         
  .دعم بوروندي

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -اًثاني  
ت املقدمة أثناء احلوار التفاعلي واملدرجة أدنـاه،  سوف تدرس بوروندي التوصيا    -١٢٦

يتجـاوز الـدورة الثالثـة        ال وسوف تقدم ردودها يف الوقت املناسب، ولكن يف موعد        
  : ٢٠١٣يونيو /والعشرين جمللس حقوق اإلنسان اليت ستعقد يف حزيران

تعزيز االلتزام مبناهضة عقوبة اإلعدام من خالل التصديق علـى            -١-١٢٦
ل االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            الربوتوكو

  ؛)فرنسا(والسياسية 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -٢-١٢٦

  ؛)بلجيكا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
ويل االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الد         -٣-١٢٦

  ؛)سويسرا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء           -٤-١٢٦

  ؛)الربازيل(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
__________ 

 .التوصياتاالستنتاجات وحترير مل يتم   **  



A/HRC/23/9 

19 GE.13-12563 

على االتفاقيات والربوتوكوالت   اجلاري بالفعل   تسريع التصديق     -٥-١٢٦
يف ذلك اتفاقيـة      مبا ،٢٠٠٨  لعام ستعراض الدوري الشامل  االأثناء  املوصى هبا   

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، والربوتوكول االختياري       
  ؛)رواندا(التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

استكمال التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           -٦-١٢٦
ربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  وعلى ال 

  ؛)مجهورية مولدوفا(
التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           -٧-١٢٦

والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة            
  ؛)تركيا(

ل االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      التصديق على الربوتوكو    -٨-١٢٦
املهينـة، وعلـى      أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو وغريه من ضروب املعاملة   

  ؛)فرنسا(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقيـة           -٩-١٢٦

يع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعـذيب         الدولية حلماية مج  
  ؛)تونس(املهينة   أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغريه من ضروب املعاملة

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -١٠-١٢٦
  ؛)تركيا(ودجمه يف التشريعات احمللية 

يق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة        تعزيز عملية التصد    -١١-١٢٦
  ؛)قربص(مناهضة التعذيب 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -١٢-١٢٦
  ؛)النمسا(املهينة   أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغريه من ضروب املعاملة

هضة التعـذيب   التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية منا       -١٣-١٢٦
املهينة، وإنـشاء     أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو وغريه من ضروب املعاملة   
  ؛)اجلمهورية التشيكية(لذلك اً اآللية الوقائية الوطنية وفق

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق           -١٤-١٢٦
  ؛)سلوفاكيا(املتعلِّق بإجراء تقدمي البالغات الطفل 
النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            -١٥-١٢٦

  ؛)الفلبني(املهاجرين وأفراد أسرهم 
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مواصلة اجلهود املستهلة من أجل التصديق على االتفاقية الدولية           -١٦-١٢٦
  ؛)األرجنتني(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

  ؛)تشاد(فيها بعد اً ت ليست طرفالتصديق على اتفاقيا  -١٧-١٢٦
مواصلة تعزيز إطارها القانوين احمللي لتعزيز سيادة القانون وزيادة           -١٨-١٢٦

  ؛)سنغافورة(قدرة وكاالت إنفاذ القانون 
اختتام مواءمة تشريعاهتا احمللية مع أحكام نظام رومـا األساسـي          -١٩-١٢٦

  ؛)تونس(
ئي وإزالة أي متييز على أساس       من القانون اجلنا   ٥٦٧إلغاء املادة     -٢٠-١٢٦

  ؛)هنغاريا(التوجه اجلنسي من مجيع القوانني والسياسات األخرى 
العالقـات    اليت جتـرم   ٢٠٠٩  لعام إلغاء أحكام القانون اجلنائي     -٢١-١٢٦

  ؛)سلوفينيا(اجلنسية املثلية املمارسة بالتراضي بني البالغني 
مارسة بالتراضي بني البالغني    منع جترمي العالقات اجلنسية املثلية امل       -٢٢-١٢٦

  ؛)إسبانيا(وإلغاء القواعد األخرى اليت تشجع التمييز على أساس التوجه اجلنسي 
يف العالقـات املمارسـة     اً  النظر يف منع جترمي املثلية، وخـصوص        -٢٣-١٢٦

  ؛)تايلند(بالتراضي بني البالغني 
ملنـع جتـرمي    اختاذ مجيع التدابري السياسية والتشريعية الالزمـة          -٢٤-١٢٦

العالقات املثلية املمارسة بالتراضي بني البالغني واختاذ تدابري لضمان التمتع باحلق           
  ؛)أوروغواي(يف الصحة دون متييز على أساس التوجه اجلنسي 

 اليت  ٥٦٧إجراء عملية تنقيح لقانوهنا اجلنائي هبدف تعديل املادة           -٢٥-١٢٦
  ؛)كندا(جترم العالقات بني املثليني 

يف منع جترمي سلوكيات معينة قائمة علـى التوجـه          اً  النظر جمدد   -٢٦-١٢٦
أوصت به املفوضة السامية حلقوق اإلنسان   ما، على حنواجلنسانيةوية اهلاجلنسي و

  ؛)شيلي(
أن تدرج يف تشريعاهتا تدابري التعاون الفوري والفعال مع احملكمة            -٢٧-١٢٦

ى أراضيها بـالتحقيق يف اجلـرائم       اجلنائية الدولية، وكذلك التزامات بالقيام عل     
تلـك اجلـرائم   مـرتكيب  املنصوص عليها يف نظام روما األساسـي ومقاضـاة     

  ؛)كوستاريكا(
املـنظم  قـانون   المواءمة قانون األحوال الشخصية واألسـرة و        -٢٨-١٢٦

الزواج والوصية مع مبدأ عدم التمييز املنصوص عليه يف اتفاقية          للمرياث وأنظمة   
  ؛)سويسرا(أشكال التمييز ضد املرأة القضاء على مجيع 
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  ؛)مدغشقر(الزواج وأنظمة اعتماد تشريع بشأن املرياث   -٢٩-١٢٦
 والعمـل يف    ،استكمال وسن تشريعات ملكافحة االجتار بالبـشر        -٣٠-١٢٦

 من أحكـام    ٢٠٠٩  لعام اجلنائي هو قائم يف القانون     ما غضون ذلك على إنفاذ   
  ؛)ألمريكيةالواليات املتحدة ا(تتعلق باالجتار 

تكثيف اجلهود من أجل جتريد تشريعاهتا وأعرافها من مجيع القـوانني             -٣١-١٢٦
 واعتماد استراتيجية شاملة بشأن محالت التوعية للقضاء على التمييز القائم           ،التمييزية

يتعلق حبقوق الفتيـات يف      على أي أساس وضد مجيع الفئات الضعيفة، وخاصة فيما        
فال الذين يولدون خارج إطار الزواج، واملهق وأقلية البـاتوا          املرياث والتعليم، واألط  

  ؛)أوروغواي(وأولئك الذين تتبناهم األسر يف ظل نظام الكفالة 
تعديل التشريعات اليت تقيد حرية التعـبري والتجمـع الـسلمي             -٣٢-١٢٦

  ؛)املكسيك(
  من مشروع القانون الذي يلغي املرسوم      ٩ و ٦املادتني  أحكام  تعديل    -٣٣-١٢٦
تيح اليت ت  بشأن تنظيم التظاهرات العامة واالجتماعات العامة،        ١٠٠/١٨٧/٩١رقم  

أكثر من املوظفني حبـضور أي اجتمـاع         تفويض واحد أو  "على األخص للسلطات    
  ؛)كندا" (يتعلق حبقوق اإلنسان وضمان االنسجام والتزاماهتا فيما عام

حلمايـة الفئـات    تعزيز املساواة بني اجلنسني واعتماد تشريعات         -٣٤-١٢٦
  ؛)مدغشقر(الضعيفة 

اعتماد وتنفيذ تدابري مناسبة وفعالة ملعاجلة ارتفاع معدالت العنف           -٣٥-١٢٦
مـن  يف ذلك التصدي حلاالت إفالت اجلنـاة        مبا اجلنسي ضد النساء والفتيات،   

  ؛)سلوفاكيا(على نطاق واسع العقاب، اليت تفيد التقارير بانتشارها 
مي مجيع األطفال املعوقني هبدف مكافحة املواقف       اعتماد تشريع حي    -٣٦-١٢٦

  ؛)جيبويت(التمييزية 
  ؛)اجلزائر(اعتماد مشروع السياسة الوطنية حلماية األطفال   -٣٧-١٢٦
اعتماد وتنفيذ تشريعات للقضاء على التمييز ضـد األشـخاص            -٣٨-١٢٦

  ؛)املكسيك(ذوي اإلعاقة 
نة الوطنية املستقلة حلقـوق     تعزيز القدرات التشغيلية واملالية للج      -٣٩-١٢٦

  ؛)فرنسا(اإلنسان، وضمان انسجام تشكيلها وأدائها مع مبادئ باريس 
مواصلة تعزيز اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان من خالل           -٤٠-١٢٦

  ؛)باكستان(توفري املوارد املطلوبة 
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ن يكفي من املوارد للجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسا        ما ضمان  -٤١-١٢٦
  ؛)مجهورية كوريا(لتتمكن من الوفاء بواليتها بشكل كامل 

مواصلة تقدمي األموال لعمل اللجنة الوطنية املـستقلة حلقـوق            -٤٢-١٢٦
  ؛)مجهورية مولدوفا(اإلنسان 
تقدمي املوارد الالزمة للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان للتأكد من أهنا          -٤٣-١٢٦

  ؛)قياجنوب أفري(تعمل بكامل طاقتها وبفعالية 
تعزيز ودعم استقاللية وأداء اللجنة الوطنية املـستقلة حلقـوق            -٤٤-١٢٦

  ؛)إسبانيا(اإلنسان والنظام القضائي، وتوفري املوارد الالزمة هلما للقيام بعملهما 
مواصلة جهودها لتمكني اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان          -٤٥-١٢٦

  ؛)أذربيجان(من العمل داخل البلد على حنو سلس ومنتج 
 تتيح  ،توصيات االستعراض الدوري الشامل   متابعة ل آليات  إعمال    -٤٦-١٢٦

التشريعات والتدابري املتخذة لتعزيز املـساواة بـني مجيـع          وأثر  التحقق من تنفيذ    
سيما الفئات الضعيفة مـن       وال املواطنني يف احلقوق وعدم التمييز ضد أي منهم،       

ـ  نيلعرقية، واملثليات واملثلي  قبيل النساء، واألطفال، واألقليات ا      امليـل   ي ومزدوج
  ؛)كولومبيا( ، واألشخاص ذوي اإلعاقة واخلناثى اهلوية اجلنسانيةياجلنسي ومغاير

اختاذ مزيد من اخلطوات من أجل حتسني حالة حقوق اإلنـسان             -٤٧-١٢٦
  ؛)اليابان(

اإلنـسان  مواصلة توطيد السالم والنهوض بثقافة عمادها حقوق          -٤٨-١٢٦
  ؛)ابويزمب(

احلفاظ على اجلهود اإلجيابية إلدماج هنج حقـوق اإلنـسان يف             -٤٩-١٢٦
  ؛)مصر(سياسات التعليم على خمتلف املستويات 

التعليم على    ويف مواصلة إدماج هنج حقوق اإلنسان يف سياساهتا        -٥٠-١٢٦
  ؛)أوغندا(خمتلف املستويات 

 اإلنـسان يف    مواصلة اجلهود املبذولة لتحقيق إدماج هنج حقوق        -٥١-١٢٦
  ؛)األرجنتني(السياسات العامة وعلى مستويات التعليم املختلفة 

اختتام وتنفيذ برنامج تدرييب لضباط الشرطة وسواهم من أجـل            -٥٢-١٢٦
  ؛)الكرسي الرسويل(منع التعذيب 

اختاذ تدابري ملموسة من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب ومنع            -٥٣-١٢٦
  ؛)رومانيا(ضاء والتعذيب ممارسات القتل خارج نطاق الق
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إعالم قوى األمن وأجهزة االستخبارات بصورة علنية وصـارمة           -٥٤-١٢٦
بعدم السكوت عن ممارسة اإلعدام خارج نطاق القضاء، وبذل اجلهود الالزمـة            

  ؛)كوستاريكا(يف ذلك مقاضاة املسؤولني   مباللقضاء على تلك املمارسة،
يذ الكامل للتوصـيات الـيت      بذل كل جهد ممكن من أجل التنف        -٥٥-١٢٦

 قدمت إىل بوروندي خالل الـدورة األوىل لالسـتعراض الـدوري الـشامل،            
يتعلق مبكافحة إفالت املسؤولني عن أعمال التعذيب من العقاب وبـإجراء            فيما

  ؛)قربص(حتقيق دقيق ومستقل وحمايد يف مجيع االدعاءات املتصلة بتلك اجلرائم 
ملكافحة إفالت املسؤولني عـن التعـذيب       اعتماد تدابري إضافية      -٥٦-١٢٦

والقتل خارج نطاق القضاء من العقاب وإجراء حتقيقات سريعة وشاملة ومستقلة           
  ؛)اجلمهورية التشيكية(وحيادية يف االدعاءات املتصلة بتلك اجلرائم 

تكثيف تدابري منع ممارسات العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات،           -٥٧-١٢٦
تصلة باإلعدام خارج نطاق القضاء معاجلة دقيقة وفعالـة         ومعاجلة االدعاءات امل  

  ؛)الرأس األخضر(
تعزيز تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وأفراد قوى األمن           -٥٨-١٢٦

 عن عمليات   ، حسب األصول  ،يف جمال حقوق اإلنسان وحماسبة مجيع املسؤولني      
فـرط للقـوة    القتل خارج نطاق القضاء وغريها من أسـاليب االسـتخدام امل          

  ؛)سلوفاكيا(
تسريع تنفيذ السياسة اجلنسانية الوطنية وإنشاء اجمللس الـوطين           -٥٩-١٢٦

  ؛)تونس(للشؤون اجلنسانية من خالل توفري املوارد املناسبة 
قـوق الطفـل وحتـديثها      املعنيـة حب  اعتماد خطة العمل الوطنية       -٦٠-١٢٦

  ؛)مجهورية مولدوفا(
محاية ورفاه األطفال بالتعاون    لتحسني  حمللي  مواصلة تعزيز إطارها ا     -٦١-١٢٦
 ووكاالت األمـم املتحـدة ذات    )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     مع  

  ؛)سنغافورة(الصلة 
تنفيذ تدابري مناسبة وشاملة ملكافحة العنف القائم علـى نـوع             -٦٢-١٢٦

  ؛)نام فييت(اجلنس والتمييز ضد الفئات الضعيفة 
اذ التدابري الالزمة لتعزيز حقـوق الطفـل واملـرأة          مواصلة اخت   -٦٣-١٢٦

  ؛)أرمينيا(
يتعلق بتدابري مكافحة العنف القـائم        فيما زيادة حتسني جهودها    -٦٤-١٢٦

  ؛)أذربيجان(على نوع اجلنس 
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التدابري الالزمة ملنع العنف اجلنسي واملعاقبة عليـه        وتعزيز  اختاذ    -٦٥-١٢٦
  ؛)كولومبيا(

  ؛)أذربيجان( جمال محاية وتعزيز حقوق الطفل مواصلة مساعيها يف  -٦٦-١٢٦
مواصلة بذل اجلهود لصياغة سياسـة وطنيـة بـشأن املـسائل             -٦٧-١٢٦

  ؛)شيلي(اجلنسانية 
ومحاية األشـخاص ذوي اإلعاقـة واملـسنني        أعمال دعم   تعزيز    -٦٨-١٢٦

  ؛)السنغال(
ة التركيز بشكل خاص على املساواة بني اجلنسني، واحلماية الفعال          -٦٩-١٢٦

  ؛)ديفوار كوت(لألطفال وضحايا املهق 
مواصلة تعزيز سياساهتا االجتماعية بغية حتسني الظروف املعيشية          -٧٠-١٢٦

مجهوريـة فرتويـال    ( بتضامن اجملتمع الـدويل      اً،سيما أكثرهم عوز    ال لسكاهنا،
  ؛)البوليفارية

 تنفيذ توصيات جلنة مناهضة التعـذيب يف مالحظاهتـا اخلتاميـة            -٧١-١٢٦
 املتعلقة ببوروندي، والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية        ٢٠٠٦ لعام

  ؛)أستراليا(مناهضة التعذيب 
مواصلة التعاون مع جملس حقوق اإلنسان وآلياته، وتوجيه دعوة           -٧٢-١٢٦

  ؛)غواتيماال(مفتوحة إىل آليات اإلجراءات اخلاصة 
  ؛)هنغاريا(ت توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليا  -٧٣-١٢٦
تعزيز التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة            -٧٤-١٢٦

والنظر يف هناية املطاف يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطـار   
  ؛)التفيا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 

ءات األمم املتحدة   توجيه دعوات إىل املكلفني بواليات يف إطار إجرا         -٧٥-١٢٦
 باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلـاص       ة املعني ة اخلاص ةاخلاصة، مبن فيهم املقرر   

الالإنـسانية   العقوبة القاسـية أو  املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو     
املهينة، وتوفري حرية التحرك هلم من أجل مساعدة بوروندي يف معرفة التحديات             أو
  ؛)أستراليا( تواجه حقوق اإلنسان والتصدي هلا اليت

 دعوة املقرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء             -٧٦-١٢٦
  ؛)النمسا(اً تعسف  أوبإجراءات موجزة أو

 القضاة واحملامني إىل زيـارة       باستقالل ة املعني ة اخلاص ةدعوة املقرر   -٧٧-١٢٦
  ؛)بلجيكا(بوروندي 
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يف   مبـا ة إىل اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة،    إصدار دعوة دائم    -٧٨-١٢٦
  ؛)شيلي( حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ة املعنية اخلاصةذلك املقرر

طلب املساعدة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تعزيـز            -٧٩-١٢٦
  ؛)ناميبيا(الوصول إىل خدمات العدالة، وكذلك يف تدريب املوظفني القضائيني 

واصلة التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجـل          م  -٨٠-١٢٦
وضع سياسات ومبادرات عامة ترمي إىل ضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان            

  ؛)باراغواي(
تسريع إصدار قوانني املساواة، وخاصة إعادة النظـر يف قـانون             -٨١-١٢٦

بـات  الـزواج واهل  وأنظمة  األحوال الشخصية واألسرة، وكذلك قانون اإلرث       
  ؛)بلجيكا(والوصايا 

إعادة النظر يف سياستها التعليمية اليت ترسخ املزيد من التمييـز             -٨٢-١٢٦
  ؛)هولندا(على أساس التوجه اجلنسي 

يف ذلك    مبا ضمان عدم التمييز ضد أي شخص على أي أساس،          -٨٣-١٢٦
  ؛)الربازيل(اجلنسانية وية اهلعلى أساس التوجه اجلنسي و

دستور بوروندي، مواصلة اختاذ تدابري ملكافحة التمييز       مع  اً  متشي  -٨٤-١٢٦
  ؛)النكا سري(والعنف ضد املهق 

جتديد اجلهود الرامية إىل التصديق على الربوتوكول االختيـاري           -٨٥-١٢٦
التفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية وقائية وطنية بشأن التعـذيب، وضـمان    

سيما تلك املنطوية     وال والتعذيب،القتل خارج نطاق القضاء     حاالت  التحقيق يف   
اململكـة املتحـدة لربيطانيـا     (ة مرتكبيها تورط عاملني يف الدولة، ومقاضا    على  

  ؛) الشماليةآيرلنداالعظمى و
مواصلة ضمان كفاية الظروف املعيشية يف السجون لنمو الطفل،           -٨٦-١٢٦

ت األطفال والتماس تدابري بديلة للحبس املؤسسي للنساء احلوامل واألمهات ذوا    
  ؛)دولة فلسطني(الصغار 
اختاذ مزيد من اخلطوات لـضمان وفـاء الظـروف يف مراكـز        -٨٧-١٢٦

االحتجاز والسجون باملعايري احمللية والدولية، وتنفيذ تدابري للحد من طول فترات    
  ؛)أستراليا(االحتجاز السابقة للمحاكمة 

 الـسجن،   اختاذ خطوات لتعزيز عالج األطفـال املولـودين يف          -٨٨-١٢٦
  ؛)تايلند(وكذلك احلوامل من السجينات 
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القـائم  والعنف  إصدار تشريع من أجل التصدي للعنف اجلنسي          -٨٩-١٢٦
على نوع اجلنس وضمان تطبيقه بالكامل عن طريق مجلة سبل، من بينها تـوفري              

  ؛)هنغاريا(خمصصات امليزانية الالزمة لتقدمي املساعدة القانونية والنفسية للضحايا 
املضي يف حماربة مجيع أشكال العنف ضـد األطفـال والنـساء              -٩٠-١٢٦

  ؛)جيبويت(
إنشاء اآلليات الالزمة لوضع حد للعنف ضد النساء واألطفـال            -٩١-١٢٦

  ؛)اليابان(
مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة العنف القائم علـى نـوع             -٩٢-١٢٦

لقائم على نـوع    يف ذلك اعتماد مشروع قانون حمدد بشأن العنف ا          مبا اجلنس،
  ؛)ماليزيا(اجلنس 
مضاعفة جهودها حملاربة العنف ضد املرأة واعتماد قانون بـشأن            -٩٣-١٢٦

القـائم علـى التمييـز اجلنـسي، وضـمان تنفيـذه            والعنف  العنف اجلنسي   
  ؛)مولدوفا مجهورية(

مواصلة تعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون للتـصدي لظـاهرة            -٩٤-١٢٦
التمييز اجلنسي من العقـاب     والعنف القائم على    جلنسي  إفالت مرتكيب العنف ا   

  ؛)مجهورية مولدوفا(وضمان محاية ضحايا االجتار 
إنشاء آليات لتلقي الشكاوى املتعلقة بإساءة معاملـة األطفـال            -٩٥-١٢٦

والتحقق منها والتحقيق فيها، وتقدمي الدعم النفسي وسواه من أشكال الـدعم            
  ؛)غواتيماال(لضحايا االنتهاكات 

إنشاء آليات حلماية األطفال من مجيـع أشـكال االسـتغالل،             -٩٦-١٢٦
لعدالة، ووضع بـرامج للعـالج      ل وتقدميهمومكافحة إفالت اجلناة من العقاب      

  ؛)ليبيا(النفسي لألطفال الذين تعرضوا النتهاكات 
تسريع استكمال صياغة القانون اخلاص مبنع جرائم العنف القائم           -٩٧-١٢٦

 واملعاقبة عليها بغية وضع حد للعنف ضد املـرأة ومكافحتـه            على نوع اجلنس  
  ؛)السودان(

استكمال قانون محاية األطفال وإنشاء جلنة حلماية األطفال، إضافة   -٩٨-١٢٦
  ؛)السودان(إىل بذل املزيد من اجلهود حلل ظاهرة أطفال الشوارع 

ـ           -٩٩-١٢٦ ن ضمان استقالل القضاة عن السلطة التنفيذية يف بوروندي، م
خالل تطبيق معايري قبول موضوعية ضمن عملية اختيار نزيهة وضمان التمويـل            

  ؛)أملانيا(الكايف للنظام القضائي 
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الكرسـي  (مواصلة التزامها بتحسني النظام القضائي والسجون         -١٠٠-١٢٦
  ؛)الرسويل
وضع استراتيجية وطنية ملموسة تتضمن تدابري فعالة هتـدف إىل            -١٠١-١٢٦

  ؛)كينيا( أداء السلطة القضائية تعزيز استقاللية
تعزيز سيادة القانون والتماسك االجتماعي بوصـفهما شـرطني           -١٠٢-١٢٦

  ؛)نام فييت(مسبقني للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها 
مواصلة اجلهود اجلارية لتعزيز اسـتقاللية الـسلطة القـضائية            -١٠٣-١٢٦

  ؛)السنغال(
  ؛)وغوت(مواصلة إصالح النظام القضائي   -١٠٤-١٢٦
اختاذ خطوات أكثر فعالية من أجل كسر حلقة اإلفـالت مـن              -١٠٥-١٢٦

  ؛)النرويج(العقاب 
ضمان إنشاء آلية يف إطار اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان            -١٠٦-١٢٦

  ؛)فرنسا(ملتابعة ممارسات اإلعدام خارج نطاق القضاء اآلنفة الذكر 
طـاق القـضاء ومقاضـاة      وضع حد لعمليات اإلعدام خارج ن       -١٠٧-١٢٦

  ؛)أملانيا(مرتكيب هذه األفعال عن طريق إخضاعهم حملاكمة عادلة 
قيام السلطات القضائية على الفور بإجراء حتقيق كامل يف مجيـع             -١٠٨-١٢٦

عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء وممارسات التعذيب املرتكبة على أيـدي           
ان أن تنشر احلكومـة تقـارير       األجهزة األمنية ومقاضاة املسؤولني عنها، وضم     

اللجان الوطنية لتقصي احلقائق اليت شكلت للتحقيق يف ممارسـة اإلعـدام             مجيع
  ؛)هنغاريا(التعسفي 

إجراء حتقيق سريع وشامل يف حاالت اإلعـدام خـارج نطـاق              -١٠٩-١٢٦
القضاء وعمليات القتل السياسي وضمان مقاضاة املسؤولني عنها وإخـضاعهم          

  ؛)أستراليا(ردة من التدخل السياسي حملاكمة عادلة جم
التحقيق يف مجيع حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب           -١١٠-١٢٦

وغريه من ضروب املعاملة الوحشية والالإنسانية واملهينة اليت ارتكبتـها قـوات            
األمن وحماكمة املسؤولني عنها، مع إيالء اهتمام خاص لتلك اجلرائم املرتكبة ضد         

  ؛)إسبانيا( عن حقوق اإلنسان املدافعني
 عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء      نإجراء التحقيقات بشـأ    -١١١-١٢٦

  ؛)النمسا(املزعومني ومالحقة مرتكبيها 
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يف ذلك تلك املرتكبـة       مبا التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان،      -١١٢-١٢٦
ـ  نيليضد فئات اجملتمع املدين، وأفراد وسائل اإلعالم، واملثليات واملث          ي ومزدوج

 اهلوية اجلنسانية، وحماكمة مـرتكيب تلـك االنتـهاكات          يامليل اجلنسي ومغاير  
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ومعاقبتهم يف حال إدانتهم 

مواصلة اجلهود للقضاء على اإلفالت من العقاب وضمان ممارسة           -١١٣-١٢٦
  ؛)أرمينيا(احلق يف معرفة احلقيقة 

التفاق أروشا  اً  واملصاحلة، وفق لتقصي احلقائق   جلنة  تشجيع إنشاء     -١١٤-١٢٦
 يضمن مكافحة اإلفالت من العقاب      مبا ،٢٠٢٧ و ١٦٠٦وقراري جملس األمن    

  ؛)فرنسا(ينطبق عليها قانون التقادم   اليتعلق باجلرائم اليت فيما
واملصاحلة تقصي احلقائق    بشفافية كاملة يف إنشاء جلنة       املضي قدماً   -١١٥-١٢٦

أوصـى بـه      ما كمة خاصة مستقلة للنظر يف جرائم احلرب، على حنو        وإنشاء حم 
  ؛)أملانيا(االستعراض الدوري الشامل األول 

 واملصاحلة وإنـشاء    جلنة لتقصي احلقائق  تسريع العمل على إنشاء       -١١٦-١٢٦
حمكمة خاصة مكلفة مبحاسبة املسؤولني عن جرائم احلرب، على أن تكون كلتا            

  ؛)آيرلندا(يري الدولية وأن تستفيد من املشاورات الوطنية املؤسستني مطابقة للمعا
واملـصاحلة مـن    جلنة تقصي احلقائق    ضمان استقاللية ومصداقية      -١١٧-١٢٦

  ؛)النرويج(خالل التشاور مع اجملموعات املتأثرة 
واملـصاحلة  جلنة تقصي احلقـائق     تسريع اجلهود من أجل إنشاء        -١١٨-١٢٦

  ؛)باكستان(
على حنـو   واملصاحلة  لتقصي احلقائق   جيابية يف إنشاء جلنة     النظر بإ   -١١٩-١٢٦

 لتسليط الضوء على االنتهاكات السابقة      ،تكون ذات مصداقية واستقاللية   فعَّال،  
  ؛)مجهورية كوريا(حلقوق اإلنسان 

  ؛)رومانيا(واملصاحلة لتقصي احلقائق تسريع إنشاء جلنة   -١٢٠-١٢٧
يتماشـى  حىت  واملصاحلة  احلقائق  تقصي  مراجعة قانون إنشاء جلنة       -١٢١-١٢٦

عفو عن األفعال املصنفة يف القانون الـدويل مبثابـة          يقر أي     وال واملعايري الدولية 
  ؛)إسبانيا(جرائم 
املاضي من خالل إنشاء حمكمـة      جتاوز  مواصلة جهودها يف جمال       -١٢٢-١٢٦

  ؛)سويسرا(واملعايري الدولية اً واملصاحلة انسجاملتقصي احلقائق خاصة وجلنة 
لتقـصي احلقـائق    هتدف إىل إنشاء جلنـة      اليت  عملية  المواصلة    -١٢٣-١٢٦

  ؛)توغو(واملصاحلة 
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تكثيف جهودها من أجل التوصل بسرعة إىل استكمال عمليـة            -١٢٤-١٢٦
تنفيذ آليات العدالة االنتقالية، ووضع حد إلفالت منفذي عمليـات اإلعـدام            

  ؛)تونس(ب اإلعدام السياسي من العقا  أوخارج نطاق القضاء
التعجيل يف حماسبة املسؤولني عن اجلرائم اخلطرية اليت ارتكبت بـني             -١٢٥-١٢٦
: يلـي  يضمن انطواء آليات العدالة االنتقالية على مـا        ، مبا ٢٠٠٨ و ١٩٦٢عامي  

جيدر أن يكون    وال. مستقل ومفوض دويل   محاية الشهود والضحايا ووجود مدع عام     
جرائم إبـادة    جرائم ضد اإلنسانية أو     أو هناك أي عفو عمن ارتكبوا جرائم حرب      

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(مجاعية 
 واملصاحلة من أجل معاجلة األسـباب       لتقصي احلقائق إنشاء جلنة     -١٢٦-١٢٦

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اجلذرية للعنف املنطلق من دوافع سياسية 
واملصاحلة يتماشى واملعايري   تقصي احلقائق   شأن جلنة   اعتماد قانون ب    -١٢٧-١٢٦

الدولية حلقوق اإلنسان وينص على استحالة تطبيق العفـو علـى االنتـهاكات             
  ؛)أوروغواي(اجلسيمة حلقوق اإلنسان واجلرائم الدولية 

إنشاء حمكمة خاصة ذات ادعاء مستقل فور انتهاء واليـة جلنـة           -١٢٨-١٢٦
  ؛)روغوايأو(املصاحلة تقصي احلقائق و

 باستقالل القـضاة    ة املعني ة اخلاص ةتوجيه دعوات دائمة إىل املقرر      -١٢٩-١٢٦
بـإجراءات    أو واحملامني، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء        

واملـصاحلة  تقصي احلقائق   اختاذ التدابري الالزمة إلنشاء جلنة      و،  تعسفاً  أو موجزة
  ؛)أوروغواي(

لتقـصي  أقرب وقت ممكن على استكمال إنشاء جلنـة   العمل يف     -١٣٠-١٢٦
 تعكس روح اتفاقات أروشا وتستجيب للتوصيات اليت قدمت ،املصاحلةاحلقائق و 

  ؛)كندا (٢٠١٠  عامأثناء املشاورات العامة يف
تقـصي احلقـائق    تأمني محاية الشهود الذين ميثلون أمام جلنـة           -١٣١-١٢٦
  ؛)النرويج(ذوي سلطة اً داهتم أفرادتتناول شهاقد املصاحلة، وأولئك الذين و

وضع تدابري حلماية ضحايا هـذه اجلـرائم والـشهود عليهـا              -١٣٢-١٢٦
  ؛)بلجيكا(

  ؛)الكرسي الرسويل(احلفاظ على مؤسسة األسرة الطبيعية   -١٣٣-١٢٦
اختاذ التدابري الالزمة لضمان حصول مجيع األشخاص املولودين يف          -١٣٤-١٢٦

  ؛)املكسيك(بصرف النظر عن مركز آبائهم ميالد بوروندي على شهادة 
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ـ             -١٣٥-١٢٦ اً تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان زيادة تـسجيل املواليـد جمان
  ؛)ناميبيا(الريفية   أولألطفال، سواء يف املناطق احلضرية

  ؛)تركيا(ضمان تسجيل مجيع املواليد باجملان   -١٣٦-١٢٦
ـ     الضمان الكامل للحق      -١٣٧-١٢٦ وين اجلمعيـات   يف حرية التجمـع وتك

  ؛)فرنسا(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اً والتعبري، وفق
هامش مناورة لدى الصحافة،     ضمان محاية حرية الرأي، ووجود      -١٣٨-١٢٦

  ؛)أملانيا(وكذلك للمجتمع املدين 
، لضحايا اهلجمات والتعـديات علـى       فعلياً اًتوفري احلماية، قانون    -١٣٩-١٢٦

  ؛)فرنسا(سان وحرياته، وللشهود على تلك اهلجمات والتعديات حقوق اإلن
اختاذ التدابري الالزمة لضمان محاية املدافعني عن حقوق اإلنـسان            -١٤٠-١٢٦

  ؛)فرنسا(املعرضني للخطر 
توسيع املبادرات لصاحل استقالل سلطة الدولة، وحرية التعـبري           -١٤١-١٢٦

  ؛)الكرسي الرسويل(وتكوين اجلمعيات 
اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان امتثال نظامها القانوين وسياسـاهتا           -١٤٢-١٢٦

يتعلق حبرية التعبري، وضمان حريـة الـصحفيني          فيما بالكامل اللتزاماهتا الدولية  
واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف ممارسة عملهم بشكل مستقل ودون خوف من            

  ؛)آيرلندا(الترهيب   أواملالحقة
ميكنهم مـن     مبا رفاه املدافعني عن حقوق اإلنسان    ضمان سالمة و    -١٤٣-١٢٦

  ؛)سلوفاكيا(تنفيذ واجباهتم املشروعة حبرية 
ليتمكنوا من  تعزيز محاية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان          -١٤٤-١٢٦

  ؛)كولومبيا(عملهم اهلام املتمثل يف رصد حالة حقوق اإلنسان ممارسة 
 االمتناع عن تنفيذ تدابري قانونيـة  ضمان حرية الصحافة، وبالتايل     -١٤٥-١٢٦

  ؛)هولندا(أكثر تقييداً وسياسات 
يف ذلـك لـدى     مباتعزيز وحتسني حرية الصحافة وحرية التعبري،    -١٤٦-١٢٦

سيما قـانون     ال على اجلمعية الوطنية،  اً  نظرها يف مشاريع القوانني املعروضة حالي     
  ؛)أستراليا(الصحافة املنقح وقانون التجمعات العامة 

اعتماد قانون الـصحافة يف     اً  توخي إصالحات تشريعية، وحتديد     -١٤٧-١٢٦
  ؛)بلجيكا(بوروندي هبدف االمتثال للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

  ؛)النمسا(ضمان سالمة الصحفيني من العنف واملضايقات   -١٤٨-١٢٦
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  ؛)توغو(اختاذ التدابري الالزمة لتهدئة املناخ السياسي   -١٤٩-١٢٦
العمل مع مؤسسات اجملتمع املدين والشركاء اآلخرين على ضمان           -١٥٠-١٢٦

  ؛)النرويج (٢٠١٥عملية دميقراطية تفضي إىل االنتخابات يف 
 يف املائة اليت    ٣٠  ل املرأة يف احلكومة إىل نسبة ا      رفع مستوى متثيل    -١٥١-١٢٦

  ؛)ناميبيا(يكفلها الدستور 
تيجي للنمو واحلد من الفقر     ضمان التنفيذ الكامل لإلطار االسترا      -١٥٢-١٢٦

  ؛)مدغشقر(
 تعزيز اجلهود الرامية إىل زيادة األمن الغذائي جلميـع الـسكان،            -١٥٣-١٢٦
سيما أولئك الذين يعيشون يف فقر مدقع يف املناطق الريفية، وزيادة ميزانيتـها              ال

يف ذلك الصحة،     مبا املخصصة للبنية التحتية االجتماعية واخلدمات االجتماعية،     
  ؛)ناميبيا(تعليم، واملياه والصرف الصحي وال

مواصلة إعطاء األولوية للمجاالت الواردة يف اإلطار االسـتراتيجي           -١٥٤-١٢٦
  ؛)جنوب أفريقيا(للنمو ومكافحة الفقر وختصيص املوارد الالزمة لتنفيذه 

حتديد أولويات ختطيط التنمية االجتماعية واالقتـصادية القائمـة      -١٥٥-١٢٦
 مـع رؤيـة بورونـدي     اً  نصر البشري والنتائج العملية، متـشي     على أساس الع  

  ؛)زمبابوي (٢٠٢٥ لعام
املعدالت لرفع  التماس املساعدة الالزمة، مع الشركاء املناسبني،         -١٥٦-١٢٦

وتنفيذ املعاهدات  املنخفضة لإلملام بالقراءة والكتابة، وتقدمي تقاريرها إىل هيئات         
  ؛)فاسو بوركينا(لفقر لنمو ومكافحة الاإلطار االستراتيجي 

مواصلة النهوض باستراتيجيتها الرامية إىل احلد من الفقـر عـن             -١٥٧-١٢٦
طريق التنفيذ الفعال إلطارها االستراتيجي الثاين لتحقيق النمو ومكافحة الفقـر،         

ميكن البلد من توفري محايـة أفـضل          مبا وتعزيز تنميتها االجتماعية واالقتصادية   
  ؛ )الصني(يز تلك احلقوق ملختلف حقوق شعبه وتعز

سيما تلك اهلادفة إىل     مواصلة تنفيذ خطط التنمية املتكاملة للبلد، ال        -١٥٨-١٢٦
  ؛)كوبا(حتقيق اإلنصاف يف الوصول إىل التعليم واخلدمات الصحية وحتسني نوعيتهما 

 يف سبيل ضـمان املـساواة يف   اً،وإجرائياً مواصلة اجلهود، قانوني   -١٥٩-١٢٦
  ؛)مصر(دمات صحية ذات جودة جلميع املواطنني الوصول إىل خ

ــصحية      -١٦٠-١٢٦ ــة ال ــة للتنمي ــة الوطني ــذ اخلط ــلة تنفي   مواص
 ونظام بطاقة التأمني الصحي لغـري مـوظفي اخلدمـة           ٢٠١٥-٢٠١١للفترة  
  ؛)إندونيسيا( املدنية
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 مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل حتـسني صـحة األم والطفـل             -١٦١-١٢٦
  ؛)ماليزيا (٢٠١٥ىل إ ٢٠١١ها الوطنية للتنمية الصحية للفترة يتفق مع خطت مبا

ــصحية     -١٦٢-١٢٦ ــة ال ــة للتنمي ــة الوطني ــذ اخلط ــلة تنفي   مواص
  ؛)اجلزائر (٢٠١٥-٢٠١١ للفترة
مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني وصول السكان إىل خـدمات        -١٦٣-١٢٦

  ؛)أنغوال(الصحة والرعاية األولية 
اإليـدز،  /لوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية     تعزيز الوعي وا    -١٦٤-١٢٦

 والوقـائي أليتـام اإليـدز       يطق الريفية، وحتسني الدعم احلمائ    وخاصة يف املنا  
  ؛)النكا سري(

أن تبذل قصارى جهدها لضمان أن تكون املدارس أماكن آمنـة             -١٦٥-١٢٦
  ؛)غواتيماال(لألطفال 

سيما الفتيات    وال ال،ضمان أن تكون املدارس أماكن آمنة لألطف        -١٦٦-١٢٦
  ؛)دولة فلسطني(

بذل كل جهد ممكن لضمان أن تكون املـدارس أمـاكن آمنـة               -١٦٧-١٢٦
أوصت به    ما لألطفال، وأن تكون خالية من العنف اجلنسي واجلسدي، على حنو         

  ؛)سلوفينيا(جلنة حقوق الطفل 
تنفيذ برامج شاملة لتوفري فرص منصفة للوصـول إىل التعلـيم،             -١٦٨-١٢٦

تعزيز تعليم الفتيات على مجيع املستويات، والقـضاء        لمع املعايري الدولية،    اً  شيمت
، ومواصلة اجلهود يف هذا الصدد بسبل عـدة          من الدراسة  على أسباب التسرب  

  ؛)إندونيسيا(من بينها التعجيل باعتماد مشروع السياسة املتعلقة بتعليم الفتيات 
وض بتعليم الفتيات على مجيـع      اعتماد وتنفيذ برنامج وطين للنه      -١٦٩-١٢٦

  ؛)سلوفينيا(من الدراسة املستويات والقضاء على األسباب اجلذرية للتسرب 
االستمرار يف ضمان وصول األطفال ذوي اإلعاقة بشكل كامل           -١٧٠-١٢٦

  ؛)مصر(إىل التعليم وخدمات الرعاية الصحية 
يتعلق   فيما صةتيسري الظروف املعيشية املقلقة لطائفة الباتوا، وخا        -١٧١-١٢٦

  ؛)جيبويت(باحلق يف احلصول على األرض 
مواصلة اجلهود املبذولة من أجل مكافحة التمييز ضد األقليـات            -١٧٢-١٢٦

  ؛)األرجنتني(
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اختاذ تدابري للتصدي للتمييز ضد األفراد املنتمني إىل أقلية الباتوا            -١٧٣-١٢٦
اركتهم بفعالية يف   وحتسني حالتهم االجتماعية واالقتصادية من خالل ضمان مش       

  ؛)النمسا(مجيع القرارات اليت متس أوضاعهم 
التماس قدر كبري من التضامن والتعاون مـن الـدول اجملـاورة              -١٧٤-١٢٦

للتصدي إلشكالية كون البلد غري ساحلي، وكذلك من حيث احلق يف التنميـة             
  ؛)باراغواي(للجميع 

الدولة ا التقرير تعكس موقف     أو التوصيات الواردة يف هذ    /مجيع االستنتاجات و    -١٢٧
أهنـا حتظـى    ينبغي أن ُيفهم      وال .أو الدولة موضوع االستعراض   /واليت قدَّمتها   ) الدول(

  .بكاملهبتأييد الفريق العامل 
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
[English/French only] 

The Delegation of Burundi was headed by Maître Clotilde NIRAGIRA, Ministre de 
la solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre and composed of the 
following members: 

• Monsieur Valentin BAGORIKUNDA, Procureur général de la République; 

• Monsieur Libérât MPFUMUKEKO, Conseiller principal au Bureau chargé des 
questions economiques, à la Présidence de la République; 

• Monsieur Jean Claude NDIHOKUBWAYO, Conseiller principal chargé des 
questions juridiques à la première vice-présidence; 

• Monsieur Célestin SINDIBUTUME, Assistant du Ministre au Ministère de la 
solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre; 

• Madame Imelde NZIRORERA, Directeur général des droits de la personne 
humaine, de l’éducation à la paix et à la réconciliation nationale; 

• Monsieur Pierre Claver NDAYIRAGIJE, Ambassadeur Représentant permanent du 
Burundi auprès de l’Office des Nations Unies à Genève; 

• Monsieur Léonard MINANI, Premier Conseiller à la Mission permanente du 
Burundi auprès de l’Office des Nations Unies à Genève; 

• Madame Elisa NKERABIRORI, Attaché juridique à la Mission permanente du 
Burundi auprès de l’Office des Nations Unies à Genève; 

• Madame Dorothée NDAYIZIGA, Deuxième Conseiller à la Mission permanente du 
Burundi auprès de l’Office des Nations Unies à Genève; 

• Joselyne MUKAMUSONI, Secrétaire administrative à la Mission du Burundi 
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. 

        

  
  


