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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٠١٨الثاين/يناير  كانون  ٢٦-١٥

 جتميع بشأن بوروندي  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١٦/٢١و ٥/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

ملضاهااادات هعئاااات ا وري الشااااموا والتقريااار لمعاااع للمضلوماااات الاااوارو     قااااريراالساااتضرال الاااد
مااوج   م   شاا وواإلجااراتات اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  املتةااد   ات ال اال ، وهااو مقااد  

  قعداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لماتا

حلقااوق نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة  -اثنياا  
  (٢( )١)اإلنسان

، أوقفا  ح وما  بورونادي كاو  ضااون ماع م تا  ٢٠١٦ شريأل ا ول/أكتوبر  ١١   -٢
ز واليتااا ، ع اااد   اااامفوضاااع  ا مااا  املتةاااد  الساااامع  حلقاااوق اإلنساااان   بورونااادي، ا مااار الاااذي ق

يع علاى  سار  و لك   وق  كان  فع  أوضاع حقوق اإلنساان  تفااق ا وشااع امل تا  بورونادي
 ا(3)املفاوضات بشأن مذكر  التفاه  املتضلق  ابستئناف التضاون سريضاً 

،  كاار مساابول بوروناادي أن ح وماا  بوروناادي رف اا  ٢٠١7أكتااوبر / شااريأل ا ولو   -3
جملااس حقااوق اإلنسااان    هاأنشااأ الااي قرياار ةناا  التةقعااح الدولعاا  بشااأن بوروناادي،  قاطضاااً  رف اااً 
الدولااا  ال ااارف هااادوت كماااا ووافاااع سعاساااع ا  يقاااوم علاااى متةعااا  و التقريااار  أن ، مضلنااااً 33/٢4قااارار  

ا وأبلاام مفااول  بورونديااالبسسااات واملسااااب ابملالتشااهم  بتهماا   ىل الضدالاا واضااضا التقرياار  ميتقاادب
شا لها أع ات ةن  أن يتضرل مأل  م املقبول  قوق اإلنسان احل وم  أبنا م  املتةد  الساما حل

ملهماا  الااي حاادوها ساا  ا لااسا ت ابسااب  أواملالحقاا  الق ااااع  للتهديااد ابحقااوق اإلنسااان جملااس 

 A/HRC/WG.6/29/BDI/2 ا م  املتةد  

 Distr.: General اجلمعية العامة 

13 November 2017 

Arabic 

Original: English/French 



A/HRC/WG.6/29/BDI/2 

GE.17-19916 2 

للمااو  الساوسا  ماأل ا فاقعاا   واضاةاً  ح وما  بورونادي يشا و انتهاكااً  املوجا  ماألوقاال  ن التهدياد 
 ي اا لضون اهااام، الااي  ن بااح علااى اصاانات الااذيأل ١94٦ا ماا  املتةااد  لضااام وح ااا ت امتعااازات 

ح وما  بورونادي علاى  عااو  الن ار   سعاساتها املتمثلا     املفول السااما ألم  املتةد ا وحث  ل
 ا(4)هتديد أع ااها ف عأل رفض التضاون مع ةن  التةقعح الدولع  املستقل  وال

وأسف  اللان  املضنع  ابلق ات على التمعع  ضد املارأ  علاى اعتا ام بورونادي االنساةا   -4
  الدولعاا و ورف ااها التةقعااح املسااتقو بشااأن بوروناادي مااأل ن ااام رومااا ا ساسااا للمة ماا  اةنااعاا

، ومااا  ر اا  علااى  لااك مااأل  عااالن ٢4/١-الااذي أجااري عماااًل بقاارار جملااس حقااوق اإلنسااان و 
ع ةنااا  التضااااون مااااً  ااام مر اااو  فاااعه    بوروناااديو ورف اااها أي ااااً اصااانات املساااتقلص أش ا ااا
و و عاااو   قععمهااا اةاااري لتضاومااا مااع مفوضااع  ا ماا  املتةااد  السااامع  التةقعااح املضنعاا  ببوروناادي

حلقااوق اإلنسااان ولوجووهااا   الدولاا ا ووعاا  اللاناا  بوروناادي  ىل  عساام و ااول كعااا ت ا ماا  
املتةاااد ، ااااا فعهاااا مفوضاااع  حقاااوق اإلنساااان وةنااا  التةقعاااح،  ىل  عاااع املنااااطح واالساااتمرار   

 ا(٥)املدعا الضام للمة م  اةنااع  الدولع  التضاون مع
الاا  املاادافضص عااأل حقااوق اإلنسااان أناا  ال ياا ال يتضااص علااى و كاار املقاارر اصااا  املضاا  ح -٥

بوروندي  وقعع اال فاقع  الدولع  حلماي  حقوق  عع الضمال املهاجريأل وأفاراو أساره و والنو وكاول 
االختعاري امللةح ابلضهد الدويل اصا  ابحلقوق املدنع  والسعاسع و والنو وكول االختعاري الثااين 

يل اصاااا  ابحلقاااوق املدنعااا  والسعاساااع ، اسااااوف  ىل  لماااات عقوبااا  اإلعااادامو امللةاااح ابلضهاااد الااادو 
والنو وكول االختعاري امللةح ابلضهد الادويل اصاا  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماععا  والثقافعا و 

 ا(٦)والنو وكول االختعاري ال فاقع  حقوق ال فو املتضلح إبجرات  قدمي البال ات
نفسااا  أبن حالااا  بورونااادي ُورسااا     طاااار االساااتضرال الااادوري  وأفااااو املقااارر اصاااا  -٦

 و ااااع  قبلاااا   ١74ا ففااااا أ نااااات االسااااتضرال، قُاااادم  ٢٠١3الشااااامو   كااااانون الثاين/يناااااير 
 و ااع   تضلااح حريااا   ١4منهاااا ورف اا  احل ومااا  التو ااعات املتبقعاا ، مااأل بعنهاااا  ١4٦احل وماا  

 ا(7)التضبم و  ويأل اةمضعات
املسااتقلون الااذيأل أجااروا التةقعااح املسااتقو بشااأن بوروناادي الااذي اضاا ُلع  وأو ااى اصاانات -7

)اصاانات املسااتقلون( أبن   ادق بوروناادي فااوراً  ١/٢4-بقارار جملااس حقااوق اإلنساان و  با  عمااالً 
 ا(٨)ووون حتف ات على اال فاقع  الدولع  حلماي   عع ا ش ا  مأل االختفات القسري

رتبعاااا  والضلاااا  والثقافاااا  )العونساااا و( بوروناااادي علااااى وشاااااض  من ماااا  ا ماااا  املتةااااد  لل -٨
 ا(9)اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليمالت ديح على 

وأفااااوت مفوضاااع  ا مااا  املتةاااد  الساااامع  لشااابون الالجئاااص أبن بورونااادي ان ااام     -9
 ا١9٦7 ىل برو وكوسا لضاام  ١97١ ىل اال فاقع  اصا   بوضع الالجئص، و  عام  ١9٦3 عام
 عااأل أعربا  الالجئاص،  عااع  شامو بسعاساات وأخااذها مار ً اً ماا   بعقهااا ر ا  بورونادي، ل األ

أبجر ومأل  عمو على ح وس  فر  مأل وحتد الالجئص حرك  حري   قعد اال فاقع  على حتف ات
 ا(٠١)حقه    التضلع 
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 (١١)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
ابلق اااات علاااى التمععااا  ضاااد املااارأ  أبن ا ااا  بورونااادي املاااوارو أو ااا  اللانااا  املضنعااا   -١٠

البشري  والتقنع  واملالعا  الالزما  ل امان  نفعاذ السعاسا  اةنساانع  الوطنعا ، و نشاات للعاهتاا للر اد، 
أبن  نفاذ بفضالعا  اص ا  الوطنعا  اً ا وأو اتها أي ا(٢١)اا    لك ا لس الوط  للشبون اةنسانع 

( ٢٠١٦-٢٠١٢اللانا  ط ا  الضماو الوطنعا  ) ا و رح (3١)(٢٠١٠اةنساين )مل افة  الضنف 
 ا(4١)( بشأن املرأ  والسالم وا مأل٢٠٠٠)١3٢٥لتنفعذ قرار جملس ا مأل 

وأسف م ت  املفوضع    بوروندي على خفض التةالف الضااملا للمبسساات الوطنعا   -١١
ألااف  ىل ابت، ووعااا الفئاا  اإلنسااان مااأل   اانعف اللاناا  الوطنعاا  املسااتقل  حلقااوق  حلقااوق اإلنسااان

 ا(٥١)هذ  اللان   ىل الضمو مع امل ت  لتةقعح استقالسا
اً وحث املقرر اصا  املضا  حالا  املادافضص عاأل حقاوق اإلنساان ا ع اات املضع ناص حاديث -١٢

  اللاناا  الوطنعاا  املسااتقل  حلقااوق اإلنسااان علااى بااذل ق ااارس جهااده  مااأل أجااو اسااتضاو   قاا  
املدافضص عأل حقوق اإلنساان والضماو علاى أن   اون اللانا  مبسسا  قويا  ومساتقل  وقااور  علاى 

ا وينبما استشار  اللان  (٦١) جرات فة  مو وق ون ي  اللت امات الدول    جمال حقوق اإلنسان
  الضملعاااات امل ااا لع ااااا إلنشاااات للعاااات حلمايااا  حقاااوق اإلنساااان، وال ساااعما    نفعاااذ بااار م  

 ا(7١)ي  املدافضص عأل حقوق اإلنسانحلما

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (٨١)املساواة و دم التمييا -١ 

لوماات الاي  تةادن عاأل  ضارل  ضر  اللان  املضنع  حقوق اإلنسان عاأل قلقهاا  زات املض -١3
 و ضار  املثلعص للتهديد ابلنعو مأل سالمته  اةسدي  والرتهع  والتمععا    جمااالت حعا عا  شا ا

 الااذيأل ال ااال  و ن جرمياا و أبمااا اةنسااع  املثلعاا  يضاار ف اةنااااا القااانون  ن خا اا ً  قلقهااا عااأل
عقبااات ي اا دم اااا املثلعااون الااذيأل يسااضون  ىل  هنااا و  مدارسااه و مااأل مُينضااون قااد مثلعااص يضتاانون

 ا(9١)أتسعس  ضعاتا وأو   اللان  أبن  ش   بوروندي املثلع  اةنسع  مأل قاام  اةراا 
وأعربااا  اللانااا  املضنعااا  ابلق اااات علاااى التمععااا  ضاااد املااارأ  عاااأل قلقهاااا ماااأل أن بورونااادي  -١4
 ن ااوي علااى  ععاا    حااح املاارأ ، ومنهااا   بااذل  ال جهااداً ضاائعاًل لتضااديو القااوانص املوجااوو  الااي مل

(، وقاااااااانون اةنساااااااع  ١٢٦و ١٢٢و ٨٨و 3٨مدونااااااا  ا حاااااااوال الش  اااااااع  وا سااااااار  )املاااااااواو 
 (ا٥39و 3٦3و 3٥7-3٥3(، والقااانون اةنااااا )املااواو 4(، وقااانون الضمااو )البااا  4 )املاااو 

زما  دادو، علاى اللان  بورونادي بتساريع عملعا    االق القاانون والضماو، ضامأل  طاار  وأو  
 لمات  عع ا ح ام التمعع ي  ومواتم   عع القوانص مع ا فاقع  الق ات على  عع أش ال التمععا  

 ا(٠٢)ضد املرأ  والتةقح مأل  نفعذها بفضالع 
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 التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
ب ون املساوا  بص اةنسص  ت د ر رحب  اللان  املضنع  ابلق ات على التمعع  ضد املرأ   -١٥

لتمويااو ا نشاا   اً أولااو ت اإلطااار االساارتا عاا مل افةاا  الفقاار، و ن هااذا اإلطااار أنشااأ  ااندوق
ال راععااا  للمااارأ  الريفعااا ا وأعربااا  عاااأل قلقهاااا ل اااون مض ااا  النساااات ال يااا لأل ياااواجهأل عقباااات أماااام 

القت ااوي ، والقوالا  النم عا  املتضلقا  ابلن ر  ىل ضضف حالتهأل االجتماعع  وا   عنهأل اقت او ً 
وعااادم  ااااأل، وقلااا  فااار  ح اااوسأل علاااى قااارول بساااب  عااادم اساااتعفااهأل مت لباااات امل اااارف،

 ا(١٢)املساوا    حقوق اإلرن فعما خي  احلح   حعاز  ا راضا

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (٢٢)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -١ 

أشار م ت  مفوضع  ا م  املتةد  السامع  حلقوق اإلنسان   بورونادي  ىل أن مرحلا   -١٦
ا و كاار اصاانات (3٢) تساا  ابشااتداو الضنااف ان لقاا  مااع فااوز بعاام ن ااورون ي ا   انت اااابت الر ساا 

         نعسااااااان/ ٢٥املسااااااتقلون أن م تاااااا  املاااااادعا الضااااااام لاااااادس ا  ماااااا  اةنااعاااااا  الدولعاااااا  باااااادأ،   
، حتااار ت أولعاا    اةاااراا  امل عومااا  الااي  نااادرك    طاااار والياا  ا  مااا  املر  بااا    ٢٠١٦أبريااو 

وركاا ت التةاار ت ا ولعاا  علااى االوعاااتات املتضلقاا  ابلقتااو  ا٢٠١٥بوروناادي منااذ نعسااان/أبريو 
والسااااااأل والتضاااااذي  واال ت اااااا  و ااااام  ماااااأل أشااااا ال الضناااااف اةنساااااا، وكاااااذلك االختفاااااات 

 ا(4٢)القسري
الاااي شااانتها  ٢٠١٥كاااانون ا ول/ويسااامن   ١١وأفااااو اصااانات املساااتقلون أبن هاماااات  -١7

 اعات مسلة  ضد أربضا  مضسا رات عسا ري ،  ال ا    بوجنباور  وواحاداً   ال ااحع  الريفعا  
لبوجنبور ،  لتها عملعات ار  ب  أ ناتها قوات ا مأل، حسابما قعاو، انتهاكاات جساعم  حلقاوق 

ا وأو اى اصانات (٥٢)نها اب خ   عدام عدو كبم مأل الشبا  خارك ن ااق القاانوناإلنسان، وم
عاااأل اسااات دام أجهااا   امل اااابرات وقاااوات الشااارط ، خا اااً ، اً املساااتقلون بورونااادي أبن   اااف فاااور 

، وأبن   ااون ياياا  املاادنعص وال ااف عااأل (٦٢)أووات مساالة  للاادفاع عااأل مشااروع سعاسااا حاا ي
 ا(7٢)ولو ت  عع اةهات الفاعل  مأل  م الدول انتها  حقوق اإلنسان ضمأل أ

ح ، و   ٢٠١٦ ىل  شريأل ا ول/أكتوبر  ٢٠١٥نعسان/أبريو  ٢٦ففا الفرت  املمتد  مأل  -١٨
حالاا  قتااو مر ب اا  اب زماا ، ماادنعون، وأع ااات   املضارضاا ،  ٥٨٠م تاا  املفوضااع    بوروناادي 

، (Imbonerakureي ) مبونماكااور راب اا   أع ااات  وأع ااات   ا تمااع املاادين، وعنا اار شاارط ، و 
(، CNDD-FDDقاوات الادفاع عاأل الدميقراطعا  ) - وأع ات   ا لاس الاوط  للادفاع عاأل الدميقراطعا 

ا و  بضاااض احلااااالت، سااابح اإلعااادامات خاااارك ن ااااق القاااانون الاااي و قهاااا م تااا  وعسااا ريون
ةا  قبااااو قااااتله    فقااااد اخُت ااااف ال ااااا اختفااااات قسااااريوقااااوع حاااااالت املفوضااااع    بوروناااادي 

ل اا ا وأو ى امل ت  االحق  ا ش ا  الذيأل ار  بوا انتهاكات حلقاوق اإلنساان (٨٢)اكُتشفوا
 ا(9٢)يوضع حد لإلفالت مأل الضقا 

، و ااااح م تاااا  ٢٠١٦ ىل  شااااريأل ا ول/أكتااااوبر  ٢٠١٥و  الفاااارت  مااااأل نعسااااان/أبريو  -١9
واحتااااازه    ساااعاق ا زمااا ا اً ش  ااا 9 ٥٦٨املفوضاااع    بورونااادي اعتقاااال ماااا ال يقاااو عاااأل 

علااى ا قااوا و نفااذ هااذ  االعتقاااالت واالحتاااازات أساساااً الشاارط  اً دتااا   ٥ 3٢١وأفاارك عااأل 
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وجهاااز امل ااابرات الااوط  اساااعد  اإلمبونماكااوريا وكااان ال ااةا  أع ااات   املضارضاا  وا تمااع 
 ا(٠3)املدين املضارضص لوالي  الراعس اةديد ، و ةفعص

حظ املقرر اصا  املض  حال  املدافضص عأل حقوق اإلنسان الضديد مأل احلاالت الي وال -٢٠
قُتااو فعهااا ماادافضون عااأل حقااوق اإلنسااان و ااةفعون أو اعتُاادي علااعه  أو ُأكرهااوا علااى احلعااا    

أو احتاا وا أو هادووا أو ضاع ح علاعه  أو و اموا ابلضاار أو شاه ر اا    اً املنفى أو اعتقلوا  ضساف
ط اإلعالما وأو ى ح وم  بوروندي أبن  ضأل الن ار   االوعااتات والتقاارير الاي  تةادن وساا

عأل الضنف ابملدافضص عأل حقوق اإلنسان واويفه  وم ايقته  ومراقبته ، ولري حتقعقات فوري  
ون يهاا  وفااح  لااك، ومساااتل  اةنااا ، اااا    لااك عااأل ا فضااال الااي اقرتفاا  أ نااات ماارحلي مااا قبااو 

 ا(١3)٢٠١٥ت اابت وما بضدها   عام االن
حالااا   ضااذي  و قهاااا م تااا   ٦٥١وأعرباا  ةنااا  مناه اا  التضاااذي  عاااأل قلقهااا بشاااأن  -٢١

ا ٢٠١٦ونعساان/أبريو  ٢٠١٥مفوضع  حقوق اإلنسان   بوروندي   الفارت  باص نعساان/أبريو 
، وفااح مااا أفاااو باا  مااأل   ايااد أعمااال التضااذي  املر ب اا  اب زماا  السعاسااع اً وأعرباا  عااأل قلقهااا أي اا

ا مص الضام واصنات املستقلون بضد ز رهت  الثانع   ىل بورونديا وال  ا ال اللانا   شاضر بقلاح ابلام 
 زات التناقض بص املضلومات الي   درها احل وم  والضديد ماأل حااالت التضاذي  املو قا     قريار 

نااا  مل ققيفاااح    عاااع االوعااااتات (، الاااي يبااادو أماااا  شااام  ىل أA/HRC/32/30املفاااول السااااما )
ا وأو ى اصنات املستقلون أبن  نشئ احل وم  على سبعو ا ولويا  للعا  ملناع (٢3)املتضلق  ابلتضذي 

اللت اماهتا اقت اى ا فاقعا  مناه ا  التضاذي  و ام  ماأل ضارو  املضاملا  أو الضقوبا  اً التضذي  وفق
 ا(33)القاسع  أو الال نسانع  أو املهعن 

وكااااان م تاااا  املفوضااااع    بوروناااادي قااااد زار الساااااون ا حااااد عشاااار وزناااا ا ت شاااارط   -٢٢
بوروندي والحظ اكت اظها عق  موجات اعتقاال مت ااهريأل مضارضاص للواليا  اةدياد  للاراعس، 
وأع ااات   املضارضاا  و  ا تمااع املاادين، وأشاا ا  مشااتب    ان اامامه   ىل حركااات متماارو    

عاد  اً أن ا تاا يأل مل يُ ضمماوا أ مااً  انعا املتةد ا وقد الحظ امل ت  أي ارواندا أو    هوري   ن
  بضاااض احلااااالت، وأن ا طفاااال قل ماااا كاااانوا يف ااالون عاااأل الباااالمص   زنااا ا ت مراكااا  الشااارط  

 ا(43)وجهاز امل ابرات الوط 
  الضنف ابلنساات ويساور اللان  املضنع  ابلق ات على التمعع  ضد املرأ  قلح ابلم مأل  فاق -٢3

فقد  لق   قارير م عا   فعد ا ٢٠١٥  بوروندي منذ نشو  الن اع الداخلا   نعسان/أبريو 
أبن أع ات راب   الشبا  التابض  للة   احلاك ، الي  سامى اإلمبونماكاوري، كثام اً ماا ا ت ابوا 

و  لقاا  اللاناا  أي اااً   اععااً نساااًت مااأل أسار ا شاا ا  الااذيأل يُضتقاد أماا  مضارضااون للة وما ا
 قاااارير و  قااا  ابساااتمرار لتلاااف أشااا ال الضناااف املمااااراب علاااى املااارأ ، ااااا فعهاااا االعتااادات البااادين 
واال ت ااا  و اام  مااأل أشاا ال الضنااف اةنسااا والتشااوي  والتضااذي ، ار  بتهااا قااوات ا مااأل   

 وأو اا  مناساابات، منهااا أ نااات  فتااع  املنااازل واالعتقاااالت اةماععاا  وخااالل اساارو  مااأل البلاادا
أبن   ادر بوروناادي أواماار فورياا   ىل أفااراو الشارط  واةااع  واإلمبونماكااوري حت اار  عااع أشاا ال 

  ساااوي  عناااد مب ااار  مرحلااا  و  ابساااتمرار اةنساااا الضناااف ق اااا    ر   تاااوىل   وأن الضناااف ابملااارأ و
و وا او رفاض أشا ال الضفاو   تناول    مايا  امل ااف ابلقادر ال اا    ا فااق الساالموو  الن اع،

 ا(٥3)عأل مر  يب اةراا  اةنسانع ، وال سعما الضنف اةنسا
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ا اكما ،    املاا  مأل الساعنات دتاا ات رهاأل 4٥والح   اللان  نفسها بقلح أن  -٢4
ظاروف بشاأن اً ا مار الاذي يشام  ىل عادم كفاات  ن اام الضدالا  اةنااعا ا وأعربا  عاأل قلقهاا أي ا

النساااات ا تاااا ات، ااااا    لاااك االكت اااام   السااااون، وعااادم ف ااالهأل   كاااو ا حاااوال عاااأل 
ا تاااا يأل الاااذكور والساااانات املااادانص،  ضااااف   ىل  اااضوب  احل اااول علاااى الماااذات ال اااا  والرعايااا  
ال ةع ا ويساورها القلح  زات عدو النسات ا تاا ات ماع رض اع وأطفاال  امار، وعادم وجاوو أي 

 ا(٦3)اجتماعع  و دابم حلماي  أطفال النسات ا تا ات املنف لص عأل أمهاهت  رعاي 

 (73)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
مل يالحاااح اةناااا  الاااذيأل ار  باااوا مض ااا  انتهاكاااات حقاااوق اإلنساااان الاااي و قهاااا م تااا   -٢٥

ات إبجاااراتات ماااوج  ، واالختفاااات القساااري، والتضاااذي ، املفوضاااع    بورونااادي، خا ااا  اإلعااادام
والضنااااف اةنسااااا الااااذي ُيشااااتب    أن وقااااع علااااى أياااادي عنا اااار مااااأل قااااوات الاااادفاع وا مااااأل أو 
اإلمبونماكاااوريا وكاااان مئاااات ا شااا ا  الاااذيأل اعتقلاااوا أ ناااات امل ااااهرات أو عقااا  املضاااار  باااص 

و ااى م تاا  املفوضااع    بوروناادي ا وأ(٨3)قااوات ا مااأل وعنا اار مساالة  دتااا يأل وون داكماا 
  قانونعاا  االحتااازات، و طااالق ساراق املضتقلااص  ضس افاً، وضاامان احلااح   اً احل وما  ابلن اار فاور 

 ا(93)داكم  عاول  ةمعع مأل اعُتقلوا واحتا وا    طار ا زم  الراهن 
وجاا  اصلااو و ضاار  اللاناا  املضنعاا  حقااوق اإلنسااان عااأل قلقهااا بشااأن الضاادو ال باام مااأل أ -٢٦

والق ااور الااي  ضاارتي الن ااام الق ااااا   الدولاا  ال اارف، ومااأل  لااك ب ااف  خا اا  قل اا  الق ااا ، 
وشح  املوارو، وار فاع عدو احلاالت املضلق    الن ام الق ااا، وعدم استقاللع  السل   الق ااع  

 اسااتقالل يبورونااد   فااو أبن اللاناا  وأو اا  بساب   اادخو الساال   التنفعذياا     قاماا  الضادلا
 ا(٠4)الق ات

وأعرب  اللانا  املضنعا  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماععا  والثقافعا  عاأل قلقهاا ماأل انضادام  -٢7
ال ااما ت ال افعاا  بضاادم عاا ل الق ااا  مااأل منا اابه ، وهااو وضااع مااأل شااأن  أن ينااتق  كثااماً مااأل 

الق ا  و ضععنه  ب ريقا  استقالس ا وأو   بوروندي ابعتماو التدابم املالام  الي   فو اختعار 
 ا(١4)مفتوح  وشفاف ، على أسااب ن اه  املرتشةص وكفاتهت ، و دعع  ما ي مأل استقاللعته 

وأفاااو املقااارر اصااا  املضااا  بتض ياا  احلقعقااا  والضدالاا  واةااان وضااما ت عااادم الت ااارار أبن  -٢٨
ا (٢4)٢٠١٥نعساااان/أبريو  فاقمااا  حلاااول مايااا   ٢٠١٥امل ااااوف ماااأل الضملعااا  االنت ابعااا  لضاااام 

وأعر  عأل قلق  مأل  وقف املناقشات   جمال الضدال  اةنااع  بشأن االنتهاكات اةسعم ا وكان 
أتجعو املناقش  ط و   نشات للعات ق ااع  ح  اختتاام عماو ةنا  احلقعقا  وامل ااحل  يضا  أن 

ا  بورونادي أبن  سااتأنف ا وأو ااى املقارر اصاا(34)الضدالا  سات ون منضدماا    كثام مااأل احلااالت
املناقشات على الفور وون انت ار  كمال ةن  احلقعق  وامل احل  عملها، واشارك  ا تمع املادين، 
اااا فعاا  ال ااةا ، بشااأن النمااا ك امللموساا  املقرتحاا  إلنشااات للعاا  ق ااااع  ملالحقاا  مقاارت  اإلابو  

م  لك مأل االنتهاكات ال ارخ  حلقاوق اةماعع  أو اةراا  ضد اإلنسانع  أو جراا  احلر  أو  
اإلنسااااان أو االنتهاكااااات اص اااام  للقااااانون الاااادويل اإلنساااااينو وأن  ضمااااد حااااااًل  ىل االضاااا الع 

 ا(44)اب عمال التة مي  للتةقعقات واملالحقات الق ااع 
حا  انن علاى  عااو  اً و كر املقرر اصا   ا   أن مبااورات جان ا ضارار ركا ت أساسا -٢9
ا (٥4) عااااو  أتهعاااو ال اااةا  ال ساااعماراضاااا،   حاااص اساااُتبضدت أشااا ال أخااارس ماااأل اةااان، ا 
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وأو اااى بوروناااادي أبن  شاااارع     ااااالق واسااااع الن ااااق لألراضااااا للتملاااا  علااااى أ ااااا  التمععاااا  
املوجوو  مسب قاً، وز و  فر  ح اول النساات علاى ا راضاا   هاذا ال ادو، ماأل خاالل مراجضا  

ع  القاامااا  املتضلقااا  حقاااوق اإلرن و سااااعل  و  ااادار ساااندات مل عتااا ا شاااامل  لألح اااام التشاااريض
وفعما خي  ةن  احلقعق  وامل احل ، أو ى املقارر اصاا  بورونادي أبن  بادأ املناقشاات، اشاارك  

 ا(٦4)ا تمع املدين، اا فع  ال ةا ، بشأن بر م  شامو ةن ا ضرار قابو للتنفعذ
 فشاااا للعاااات املسااااتل  و  ىل ال اااضف الشاااديد الاااذي يضااارتي ن اصااانات املساااتقلو أشاااار و  -3٠

اً  قريبا شاات ال  نا    اإلفالت مأل الضقا ، ا مر الذي  ستمر مض  وورات الضنف وون انق اعا
ث  وفم سابو انت ااف فضالا  لل اةا ، ااا    لاك  قادمي اةناا  حع مأل الواقع أرل على جيري

 ا(74)االنتهاكات ىل الضدال ، أو منع   رار 
وأشار م ت  املفوضع    بوروندي  ىل أن أع ات عد  من مات  ام ح ومعا   ضرضاوا  -3١

للت وياااف أو االعتقاااال واالحتااااااز التضسااافعص أو انتهااااا  حااارمته  اةساااادي  أو اإلعااادام خااااارك 
حلار ت االرامعا   ىل  ححا  بورونادي اوا ال  اةهاوو امل تا  ا وأو اى (٨4)ن اق القانون أو القتاو

الضاماا  عااأل طريااح الرفااع الفااوري لتاادابم  ضلعااح عمااو املن مااات  اام احل ومعاا  املضنعاا  ابلاادفاع عااأل 
و م  مأل الضقوابت، و ساهعو عماو هاذ  اً حقوق اإلنسان ووسااط اإلعالم وا تمع املدين عموم

 ا(94)املن مات

 (٠٥)السياسية احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة -٣ 
أعاار  املقاارر اصااا  املضاا  حالاا  املاادافضص عااأل حقااوق اإلنسااان عااأل قلقاا   زات التقااارير  -3٢

الوارو  عأل هتديد الشرط  واإلمبونماكوري لل ةفعص واملدافضص عاأل حقاوق اإلنساان وم اايقته  
أكثااره  واااويفه ا وأو ااى أبن  ُر ااد ابسااتمرار أوضاااع املاادافضص عااأل حقااوق اإلنسااان، خا اا  

 ا(١٥)وأبن يُدع  عمله  حعث يتسىن للماتمع املدين أن يضمو أبماناً، وأشده  ضضفاً استهداف
و رحاا  اللاناا  املضنعاا  ابلق ااات علااى التمععاا  ضااد املاارأ  باان  الدسااتور علااى ا ااع   -33

  املاا  مأل املنا     احل وم  والنملان وجملاس الشاعول للنساات وماا نات  عاأل  لاك  3٠ح   
ا وشاضرت اللانا  املضنعا  حقاوق اإلنساان ابلقلاح (٢٥)ز و    مشارك  املرأ    احلعا  السعاسع  مأل

 ن عاااادو النسااااات املمااااثيفالت   الشااااأن الضااااام علااااى مسااااتوس املقاطضااااات واملسااااتوس ا لااااا قلعااااو 
بسعاساات ا و و ا اللان  املضنع  ابلق اات علاى التمععا  ضاد املارأ  أبن أتخاذ بورونادي (3٥)للماي 

مستدام  هتدف  ىل  ض ي  مشارك  املرأ  ب ور  حم  وعلى قدم املساوا  ماع الرجاو    انع القارار 
 ا(4٥)وطنعاً ودلعاً 

والحااظ املقاارر اصااا  املضاا  حالاا  املاادافضص عااأل حقااوق اإلنسااان بقلااح منااع ا حاا ا   -34
ت اااااهريأل وم ااااايقته ا السعاسااااع  و مهااااا مااااأل اةماعااااات مااااأل الت اااااهر   بوروناااادي واويااااف امل

اافاً اً أن الساال ات، اسااتناواً والحااظ بقلااح أي اا  ىل مباادأ احلفااام علااى الن ااام الضااام، ح اارت  ضس 
 عااع امل اااهرات الضاماا  الااي ن متهااا بضااض من مااات ا تمااع املاادين الااي مااا فتئاا   ناادو ابنت ااام 

 ا(٥٥)٢٠٠9ابنتهاكات حقوق اإلنسان منذ عام 
مااأل الدسااتور  اان  علااى وجااو  ضاامان حرياا   3١ساا  أبن املاااو  وأفاااو املقاارر اصااا  نف -3٥

التضبم وعلاى ضارور  أن حتارتم الدولا  حريا  الاديأل واملضتقاد وال امم والارأيا بعاد أن قاانون ال اةاف  
عااد   تضااارل مااع الضهااد اً ي اابح حرياا  التضباام ويت اامأل أح اماا ٢٠١3ح يران/يونعاا   4ال اااور   
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السعاساااع  و ااا و  وولعااا  أخااارسا ويااان  القاااانون املاااذكور علاااى الااادويل اصاااا  ابحلقاااوق املدنعااا  و 
فعما يتضلح حح ال ةفعص   عدم ال شف عاأل م ااوره    الق اا  املتضلقا  اب ماأل  عام استثنات

 ا(٦٥)القوما أو الن ام الضام أو أسرار الدفاع أو السالم  اةسدي  أو الضقلع  لش   أو أكثر
مقعد ا فا نش   اإلعالمع  الي  نتقد احل وما  علقا ،    و  و حري  التضبم واإلعالم -3٦

حاااص  ضااارل  عالمعاااون مساااتقلون لالعتقاااال التضسااافا والتضاااذي  واالختفاااات القساااريا وأو اااى 
 ا(7٥)م ت  املفوضع    بوروندي احل وم  بدع  حري  التضبم

قاااوات و ضااارل املااادافضون عاااأل حقاااوق اإلنساااان للت وياااف و ساااات  املضاملااا  علاااى أيااادي  -37
 ا(٨٥)وأو ى امل ت  إبنشات للع  وطنع  حلماي  املدافضص عأل حقوق اإلنسان و فضعلهاا ا مأل

 (9٥)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
املتضلااح انااع  ٢٠١4رحباا  اللاناا  املضنعاا  ابلق ااات علااى التمععاا  ضااد املاارأ  بقااانون عااام  -3٨

خااالل خ اا  عمااو متضاادو  االلااار اب شاا ا  وقمضاا  وياياا  ضااةا  ، والح اا   نفعااذ  مااأل 
وأو ا  اللانا  ا ، و نشات ةن  وطنعا  ساذا المارل٢٠١7-٢٠١4الق اعات على مدس الفرت  

بوروندي أبن  ستمر   بنات قدرات موظفا  نفا  القاانون علاى حتدياد ضاةا  االلاار   مرحلا  
وماااار  يب  مب اااار  و حااااالته  و عاااااو  أتهااااعله ، وأن  نااااع االلااااار اب شاااا ا  و الحااااح املت اااااريأل

انتهاكاااات حقاااوق اإلنساااان املتضلقااا  باااذلك و الحقهااا  و ضااااقبه  ااااا يساااتةق ون، و ضتماااد  ااادابم 
 ا(٦٠)احلماي  املراعع  للنسات والفتعات ال ةا 

 (١٦)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -٥ 
علااى أعرباا  اللاناا  املضنعاا  حقااوق اإلنسااان عااأل قلقهااا  ن الرجااال والنسااات ال يضاااملون  -39

ماااأل مشاااروع  ٨٨قااادم املسااااوا    ق اااا  اإلرن وأن مااا  الااا واك والرت كااااتا والح ااا  أن املااااو  
مدوناا  ا حااوال الش  ااع  وا ساار  ال  اا ال  اان  علااى  فاااوت احلااد ا وة لسااأل الاا واك ابلنسااب  
للرجال والنساتا وأو   بوروندي بتضديو مدون  ا حاوال الش  اع  وا سار  حعاث  وحاد احلاد 

 ا(٢٦) لسأل زواك الرجال والنسات، وفقاً للمضايم الدولع ا وة

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

رحب  اللان  املضنع  ابلق ات على التمعع  ضاد املارأ  بتنقاعح قاانون الضماو لتض يا  حقاوق  -4٠
و  املسااتمر    ا جااورا والح اا  وجااوو مسااوو  أولعاا  ملشااروع قااانون املاارأ    الضمااو وسااد الفااا

قما حح  وي اإلعاقات   الضموا وأو   بوروندي أبن  ضا او بتنقاعح قاانون الضماو و تأكاد 
مااأل أناا  ي فااو املساااوا  الفضلعاا  بااص املاارأ  والرجااو، وق اار التمععاا    الضمااو، وي ااراب مباادأ ا جاار 

ا وقاااااادم  اللاناااااا  املضنعاااااا  ابحلقااااااوق االقت اااااااوي  (3٦)وي القعماااااا املتساااااااوي لقااااااات الضمااااااو املتسااااااا
 ا(4٦)واالجتماعع  والثقافع   و عات مما ل 

وأعرب  اللان  املضنع  ابلق ات على التمعع  ضد املرأ  عأل قلقها  زات عادم يايا  الضماال  -4١
الفتعااات ال ياا لأل املناا لعص مااأل االسااتمالل واالعتاادات اةنسااعص، و ن عمااو ا طفااال مل ق اار بضااد و 
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اً يتضرضأل لالستمالل، وال سعما   الضمو املنا يلا وأو ا  بورونادي أبن  ناع عماو ا طفاال منضا
 ا(٥٦)و رفع احلد ا وة لسأل الضمو ابحً 
و كر اصنات املستقلون أن التقديرات  شم  ىل أن ن ف الشبا    بورونادي عااطلون  -4٢

وكان  البعا  املت ااهريأل ضاد الواليا  الر ساع  الثالثا  ماأل الشابا ، وقاد ي اون مضادل عأل الضموا 
 ق ااااع وأت ااار الب الااا  املر فاااع م ااادراً   كباااماً للتانعاااد   حركاااات التمااارو الناشااائ  واإلمبونماكاااوريا

 بتشاريد الناااب وماا نات  عنا  ماأل،   ساأل الضماو السا ان ماأل املااا    9٠ يشام لو الاذي ال راع ،
 ا(٦٦)ن اع على ا راضا

 احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 
ماااأل  الح اا  اللانااا  املضنعاا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماععاا  والثقافعااا  بقلااح أن كثاااماً  -43

سااا ان بورونااادي ال ينضماااون أبي شااا و ماااأل أشااا ال احلمايااا  االجتماععااا  ر ااا  اعتمااااو سعاسااا  
 ا(7٦)وطنع  للةماي  االجتماعع  و نشات  ندوق لدع  احلماي  االجتماعع 

 (٨٦)احلق يف مستوى معيشي الئق -٣ 
يساور اللان  املضنع  ابحلقوق االقت اوي  واالجتماعع  والثقافع  القلح مأل عدم  تع عدو   -44

 وكانا  كبم مأل الس ان استوس مضعشا الاح ر   ان الق ا طر االسرتا عاع  مل افةا  الفقارا
 والباااا وا النساااات فعهاااا ااااا بوروناادي،   وهتمعشااااً  حرماااا ً  الفئاااات أشااد باااص أعلاااى الفقااار مضاادالت

 ا(9٦)روون واخلعاً واملش
مأل الس ان يضانون انضدام ا مأل المذااا، ر ا  ان االق اً والح   اللان  بقلح أن كثم  -4٥

بشااااأن  قلقهااااا عااااأل وأعرباااا  االساااارتا عاع  ال راععاااا  الوطنعاااا  واص اااا  الوطنعاااا  لالسااااتثمار ال راعاااااا
املساااتو ت املر فضااا  لساااوت التمذيااا  املااا مأل لااادس ا طفاااالا وأو ااا  بورونااادي ا ااااعف  جهووهاااا 
إلعمااااال احلااااح   المااااذات ال ااااا  وم افةاااا  اةااااوع وسااااوت التمذياااا  لاااادس ا طفااااال، خا اااا    

 ا(٠7)ا ر ف

 (١7)احلق يف الصحة -٤ 
الثقافعااااا  عاااااأل قلقهاااااا  ن أعربااااا  اللانااااا  املضنعااااا  ابحلقاااااوق االقت ااااااوي  واالجتماععااااا  و  -4٦

اً، ا شااا ا  أو فئاااات ا شااا ا  ا ااارومص أو املهمشاااص، وخ و ااااً الباااا وا واملشاااروون واخلعااا
ي الاون يواجهاون  اضوابت   احل اول علاى خادمات الرعايا  ال اةع  ر ا  اةهاوو الاي  باذسا  ال

  التاااأمص بورونااادي ماااأل أجاااو ز و  فااار  االساااتفاو  ماااأل اصااادمات ال اااةع  بوساااااو منهاااا ب اقااا
ال ااةاا وأو اا  بوروناادي بت  ااع  مااوارو كافعاا  لق اااع ال ااة  وموا اال  جهووهااا ال فعلاا  

 ا(٢7)  املناطح الريفع  النااع  ال سعمابتعسم احل ول على اصدمات ال ةع  اةعد ، 
وأعرب  اللان  املضنع  ابلق ات على التمععا  ضاد املارأ  عاأل قلقهاا  زات اساتمرار مضادالت  -47
ات النفاسع  ووفعات الرضع املر فض ، وانتشار فمواب نق  املناع  البشري /اإليدز بص النساات الوفع

اللوايت يشتملأل ابلبمات و  املناطح الريفع ، وسوت التمذي  احلاو بص النساتا وأو   بوروندي أبن 
و  وبضادها، حتد  مأل الوفعات النفاسع  عأل طريح  سهعو احل ول على الرعاي  ا ساساع  قباو الاوال

وخاادمات التولعااد   احلاااالت ال اراااا ، والقااابالت املاااهرات، والرعايااا  بضااد اإلجهااال، والرعايااا  
 ا(37)املت    ،    عع أحنات البلد
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و وسااعع ن اااق ا ساابا  الااي  اإلجهااال وأو اا  اللاناا  نفسااها بوروناادي بضاادم لاارمي -4٨
وجوو خ ر علاى حعاا  ا م و اةتها لع  اإلجهال حعث  شمو اال ت ا ، وسفاق ا ارم، و 

أو التشااو  الشااديد للانااص، و عااداو مباااوب  وجعهعاا  بشااأن الرعاياا  بضااد اإلجهااال حعااث يتسااىن 
للنسااااات احلوامااااو مااااأل جاااارات اال ت ااااا  أو ساااافاق ا ااااارم احل ااااول علااااى خاااادمات اإلجهااااال 

 ا(47)جما ً  املأمون
 (٥7)احلق يف التعليم -٥ 

لااااا  و  مضااااادل التةااااااق الفتعاااااات اً بورونااااادي باااااذل  جهاااااووأشاااااارت العونسااااا و  ىل أن  -49
ابملاادارابا  اام أناا  ال  اا ال  وجااد  اادابم ال   اا    م االة  الفتعااات مثااو ضاارور  انت ااار ساان  
بضااد الااوالو  قبااو الضااوو   ىل املدرساا ، ا ماار الااذي ي اار بتضلااعمهألا أضااف  ىل  لااك أن الفتعااات 

،   ال ريااااح  ىل املدرساااا  وكااااذلك   املباااااين ياااا لأل يتضرضااااأل للضنااااف، اااااا فعاااا  الضنااااف اةنسااااا ال
املدرسااااااع ا وأو اااااا  العونساااااا و أبن  وا ااااااو بوروناااااادي عملهااااااا مااااااأل أجااااااو التةاااااااق الفتعااااااات 

ق اااد حتقعاااح املسااااوا    احل اااول علاااى التضلاااع  والق اااات علاااى التمععااا  والضناااف اللاااذيأل  ابملاااداراب
 ا(٦7)يتضرضأل سما

ي ين  علعا  الدساتور ال ي باح ااا ي فاا والح   العونس و أن مبدأ عدم التمعع  الذ -٥٠
والالجئاص، وأطفاال أقلعا  اً، مأل فضالع   ن ا طفال  وي االحتعاجات اصا  ، واملشارويأل واخلعا

الباااا وا، وا طفاااال امل اااابص ابلااااممهمح يواجهاااون  اااضوابت   ااا    احل اااول علاااى التضلاااع ، خا ااا  
العونسااااا و أبن  ت اااااذ بورونااااادي  بساااااب  التمععااااا  و اااااضوابت أوات   اااااالعف الدراسااااا ا وأو ااااا 

 جراتات    أل ماأل الق اات علاى التمععا    حاح ا طفاال  وي االحتعاجاات اصا ا ، واملشارويأل 
، و وا او جهووهاا لا  و  (77)والالجئص، وأطفال أقلع  البا وا، وا طفاال امل اابص ابملهاحاً، واخلع

 ا(٨7)ععمها   هذا االلا مضدل االلتةاق ابملدرس ، خا   عأل طريح  قام  شراكات و د

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (97)النساء -١ 

أفاوت مفوضع  شبون الالجئص أبن خ ر الضنف اةنساين، اا فع  الضنف اةنساا، قاد  -٥١
 فاااااق ا وأف ااااح الساااا ان ا لعااااون عااااأل اإلحسااااااب بضاااادم ا مااااأل، خا اااا  الضااااازابت، وا رامااااو، 

ت  ا ساااار، املضر ضااااات أكثاااار مااااأل  اااامهأل لالسااااتمالل اةنسااااا بسااااب  ضااااضف واملراهقااااات، وراب 
اسعاكااااو ا سااااري  وا تمضعاااا  الااااي  ااااوفر احلماياااا ، وضااااعح ساااابو الضااااع ، وخلااااو الن ااااام الق ااااااا 
واإلواري، ا مااار الاااذي يااابوي   المالااا   ىل اإلفاااالت ماااأل الضقاااا ا زو علاااى  لاااك أن احتماااال 

ا وأو ا  املفوضاع  (٨٠)بام بساب  الو ا  السعاساا ضرل الالجئات الضاادات للضنف اةنسا ك
أبن  وط ااااد بوروناااادي قاااادرات الق ااااات اةنااااااا و  يااااد فاااار  احل ااااول علااااى املساااااعد  القانونعاااا  
للناجعااات مااأل الضنااف اةنساااين، وون أي  ععاا ، مااأل أجااو  رسااعل ن ااام الضدالاا  الفضالاا ، والوقاياا  

 ا(١٨)مأل الضنف اةنساين والت دي ل 
ات املساتقلون أن ا زما  أوت  ىل  فااق  مشا ل  الضناف اةنساا واةنسااين   و كر اصان  -٥٢

بوروندي املنتشر  أ اًلا وح و اصنات املستقلون على مضلومات مو وق ااا  شام  ىل أن الضدياد 
مااأل النسااات والفتعااات البورونااد ت املر ب ااات برجااال مضارضااص لتااويل الااراعس والياا   لثاا  أو يضتقااد 

ون سعاسااعون أ اابةأل مضرضااات للضنااف اةساادي واةنسااا علااى أياادي عنا اار مااأل أماا  مضارضاا
 ا(٢٨)قوات ا مأل
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واملتضلااح انااع الضنااف  ٢٠١٦أيلول/ساابتمن  ٢٢املاابرل  ١/٠١3وكااان سااأل القااانون رقاا   -٥3
للمةااامص والضنا اار الفاعلاا    الن ااام  ال سااعمااةنساااين وياياا  ضااةا   وقمااع مقرتفعاا  حتااد  ً، 

بتنفعااذ  بفضالعااا ا وحتاااد   املضلومااات املو قااا  عاااأل فتعااات )ونساااات( ضاااةا   عماااا يتضلاااحاةنااااا، ف
كاأل  و  اال ت ا  كأل  يتضرضأل ل مو  أسرهأل أو السل ات اإلواريا  ا لعا  لقباول  ساو ت وو يا ،

ااويفهأل ماأل قباو مار  يب هاذ  االنتهاكااتا وظاو اللااوت  يت ل ص عأل حقهاأل   الضدالا  بساب 
 ا(3٨)بسب  نق  املضلومات واصوف مأل الو   أو االنتقاماً ي  ددوو ىل خدمات الرعا

وأو ااا  اللانااا  املضنعااا  ابلق اااات علاااى التمععااا  ضاااد املااارأ  بورونااادي أبن  اااوفر احلماياااا   -٥4
للضااااامالت الريفعااااات، وال سااااعما الالاااااا يضملااااأل   الق اااااع  اااام الر ااااا،   سعاسااااات احلماياااا  

ا، وا مومااا  والتقاعاااد    طاااار اص ااا  الوطنعااا  للةمايااا  االجتماععااا ، خا ااا  ال ااامان االجتمااااع
قانونعااا  أو  واريااا    ممارسااا  حقهاااأل   ي عقباااات االجتماععااا ، وأن   فاااو عااادم  ضااارل النساااات

 ا(4٨)الدستوري   مل ع  ا راضا

 (٥٨)األطفال -٢ 
أفاوت مفوضع  ا م  املتةاد  لشابون الالجئاص بتضارل عادو كبام ماأل ا طفاال للضناف  -٥٥

 - واإلياااذات واالساااتمالل، ااااا    لاااك االساااتمالل اةنساااا وااللاااار، بساااب  احلالااا  االجتماععااا 
االقت اوي  ومضدل التسر  املر فعا وأُعر  عاأل لااوف  زات ممارسا  الشارط  املمنهاا  املتمثلا    

ا مااار الاااذي يااابوي  ىل احتاااااز أطفاااال قا اااريأل  -املااادا ات الاااي  ساااتهدف أطفاااال الشاااوارع 
و زات  فتع  املنازلا وأو   املفوضاع  بورونادي  - هت  قسراً  ىل مناطقه  ا  لع  املفرتض و عاو

أبن حتاااو ل ممارساااات الشااارط  احلالعااا  املتمثلااا    الرقابااا  علاااى أطفاااال الشاااوارع وقمضهااا   ىل ن اااام 
و م  لك  و قدمي املساعد  س  ومل  مشو أسره اً مناسب لوقايته  ويايته  ق د استقباس  استقباالً 

 ا(٦٨)مأل احللول املستدام 
والح ااا  اللانااا  املضنعااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماععااا  والثقافعااا  بقلاااح أن الضقوبااا   -٥٦

ااا   اً، البدنع   ام د اور   اراح    املنا ل وأن ا تماع البورونادي ميارساها ويتسااهو مضهاا كثام 
 ا(7٨)ن لك   املدرس  ومبسسات الرعاي  البديل  والساو 

 (٨٨)األقليات والشعوب األصلية -٣ 
 كر م ت  مفوضع  حقوق اإلنسان   بوروندي أن البا وا ال ي الون يضانون مأل التمعع   -٥7

  احل اااول علاااى ا راضاااا والتضلاااع  واصااادمات ال اااةع  علاااى قااادم املسااااوا  ماااع  ااامه ا وحاااث 
شاااضو  ا  ااالع  ماااأل أجاااو امل تااا  بورونااادي علاااى وعااا   عاااالن ا مااا  املتةاااد  بشاااأن حقاااوق ال

 ا(9٨)حتسص ياي  حقوق ا قلعات

 املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -٤ 
بوجاااااوو اً أفااااااوت مفوضاااااع  شااااابون الالجئاااااص أبن السااااال ات البورونديااااا  مل  ضااااارتف  امااااا -٥٨

ا مااأل السعاسااع  ومااا ا  ااو ااا - االجتماععاا  ٢٠١٥بسااب  أزماا  عااام اً أشاا ا  مشاارويأل واخلعاا
ابعتقاااااالت  ضساااافع  واحتاااااازات  اااام قانونعاااا  للضااااااديأل عنااااد و ااااوس   ىل اً عناااافا وأفعااااد أي اااا

بورونااااديا وي اااااف  ىل  لااااك حاااااالت التشااااريد اةديااااد  بسااااب  اإلخااااالت والضملعااااات ا منعاااا ا 
وأو اا  املفوضاااع  بوروناادي أبن  وقاااف ممارسااا  االعتقااال واالحتاااااز املمنهاااص للضاااااديأل علاااى 

 ا(٠9)ضما ت  جرااع   ي ممارسات مراقب  أمنع  ماواحلدوو، واعت
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والح ااا  اللانااا  املضنعااا  ابلق اااات علاااى التمععااا  ضاااد املااارأ  أن عااادم االساااتقرار السعاساااا  -٥9
شا    ٥٠ ٠٠٠أو    ىل  شاريد أكثار ماأل  ٢٠١٥والوضع ا م    بوروندي منذ نعساان/أبريو 

البلاااد، مض مهااا  ماااأل النساااات وا طفاااالا شااا   اللااااوت خاااارك  3٢٠ ٠٠٠و ىل التماااااب اً واخلعااا
 ا(١9)الجئ مأل بلدان جماور  يقعمون   بوروندي ٥٠ ٠٠٠أن أكثر مأل اً والح   أي 

واخلعااً أو  و لق  اللانا  نفساها  قاارير متاوا ر   شام  ىل أن النساات والفتعاات املشاروات -٦٠
لفضاوا وأعربا  عاأل قلقهاا خارجعاً مضرضات بشد  للضنف واالساتمالل اةنساعص أو  ضر ضاأل لا  اب

بشااأن عااادم ااااا  بورونااادي أي  اادابم وقااعااا  للةمايااا  مااأل التشاااريد القسااري،  ضااااف   ىل  ححااا  
 ا(٢9)اصدمات ا ساسع  للمشروات

  دميو اجلنسية -٥ 
أو   مفوضع  ا م  املتةد  لشبون الالجئص أبن  ست مو بوروندي عملع  الت اديح  -٦١

 شا ا  عاادميا اةنساع  وا فاقعاا  خفاض حاااالت انضادام اةنسااع ، علاى اال فاقعاا  بشاأن وضااع ا
وأن  ضاااد ل قاااانون اةنساااع  بمعااا   ض يااا  أح اااام قاااانون املولاااد، و  ياااو أي  ععااا  باااص الرجاااو واملااارأ  

 ا(39)حح الدمح   بنقو اةنسع   يتضلح فعما
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