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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٧٢البند 

حقوق  حاالت: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
   واملمثلني اخلاصني اإلنسان وتقارير املقررين

 حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي  
 

 *مذكرة من األمني العام  
 

معيـة العامـة التقريـر املؤقـت الـذي أعـده اخلـبري              يتشرف األمني العـام بـأن حييـل إىل اجل          
 .كيش أوكوالأاملستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي، 
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كوال، اخلبري املـستقبل املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان            أو شيكأتقرير أعده     
 بوروندي يف
 

 موجز 
بورونـدي يف الفتـرة مـن       يتناول التقرير الزيارة الثامنـة الـيت قـام هبـا اخلـبري املـستقل إىل                  

اإلنــسان حقــوق اخلــبري املــستقل إىل أن حالــة يالحــظ و. ٢٠٠٧مــايو /أيــار ٢٦إىل مــايو /أيــار
عــن حــاالت انتــهاكات ال يــزال مــستمرا اإلبــالغ إهنــا قــد حتــسنت، وإن كــان بــدو وعمومــا ي

وتتــصل معظــم االنتــهاكات املــسجلة حبــاالت ســوء    .حلقــوق اإلنــسان مــن أفــراد عــسكريني  
، و أحيانا حباالت تعـذيب، ملتـهمني علـى يـد مـوظفي الـشرطة وانتـهاكات اإلجـراءات                 معاملة

موظفـو حقـوق اإلنـسان يف    يتنـاول  و . الـشرطة واملـوظفني القـضائيني    موظفيالقانونية على يد
يف املــسؤولني بــشكل مباشــر مــع هــذه املــسائل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي  

املكتـب  يقـدمها   دورات تدريبيـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان           دعمها  اليت تـ   ،سياق أنشطة الرصد  
 .وغريه من منظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية

اجمللـس الـوطين للـدفاع عـن     احلـاكم،  زب  احلـ التوترات بـني احلكومـة و     وقد تصاعدت    
 فوصـلت إىل نقطـة حرجـة      ٢٠٠٧يف مطلع عـام     ،   قوات الدفاع عن الدميقراطية    - الدميقراطية
القـبض عليـه يف     وإلقـاء   فرباير  / شباط ٧يف  رئيس احلزب احلاكم    حسني رجبو،   تبدال  عقب اس 

وقـدرهتا  صداقية احلكومـة    ما يتعلق مب  وقد أثّر الوضع تأثريا سلبيا يف       . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧
حدوث انقسامات داخـل اجملتمـع البورونـدي ميكـن أن           وأدى إىل   تعزيز حقوق اإلنسان،    على  

 .ة السالم والستقرار املؤسسات الوطنيةهتديدا لعمليتشكِّل 
ملـــستقل حكومـــة بورونـــدي إىل ، دعـــا اخلـــبري ااملـــسائلوبغيـــة معاجلـــة خمتلـــف هـــذه  
اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة يف قــضية الــرئيس الــسابق للمجلــس الــوطين للــدفاع عــن  احتــرام

ري املتــورطني يف قـوات الـدفاع عـن الدميقراطيـة، واإلفــراج عـن مجيـع مؤيديـه غـ         - الدميقراطيـة 
 الـدعم إىل احلكومـة يف جهودهـا    وأوصى أيضا بأن يقدم اجملتمـع الـدويل   .أنشطة غري مشروعة

 .لمساعدة اإلنسانية واإلمنائيةزيادة دعمه ل، من أجل عمإلصالح نظام العدالة ، وبشكل أ
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 مقدمة - أوال 
 الزيـارة  (A/61/360)ناقش اخلبري املـستقل يف تقريـره الـسابق املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة          - ١

 إىل ٧الـسادسة إىل هـذا البلـد يف الفتـرة مـن      وقـام بزيارتـه   . اخلامسة اليت قام هبـا إىل بورونـدي       
 / كـانون الثـاين  ٢٧ إىل ١٤ وبزيارتـه الـسابعة يف الفتـرة مـن         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٤

 .(A/HRC/4/5)، وقدم تقريره عنهما إىل جملس حقوق اإلنـسان يف دورتـه الرابعـة     ٢٠٠٧يناير  
 ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران  ١٨ملؤرخ  ا ٥/١ر جملس حقوق اإلنسان     اقربعمال  مقدم  هذا التقرير   و

، الذي قـرر فيـه اجمللـس جتديـد          بناء القدرات : ألمم املتحدة يف ا جملس حقوق اإلنسان    ”املعنون  
وعليه، فقد طُلـب مـن    .لس فيها وفقا لربنامج عمله السنويحىت تاريخ نظر اجملمجيع الواليات 

واملـسؤول عـن تنفيـذ    رونـدي،  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بو، كوالأويش  آك
، أن يقــدم تقريــرا إىل ٢٠٠٤عــام يف إليــه جلنــة حقــوق اإلنــسان هـذه الواليــة منــذ أن أوكلتــها  

 .اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والستني
يتناول هذا التقرير الزيارة الثامنة اليت قـام هبـا اخلـبري املـستقل إىل بورونـدي يف الفتـرة             و - ٢

 بورونـدي مـع التركيـز    يفالتقريـر احلالـة العامـة     سـيتناول   و. ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢٦ إىل   ٢٠من  
 :بشكل خاص على ما يلي

املـربم  االتفـاق الـشامل لوقـف إطـالق النـار      تنفيذ احلالة السياسية، مبا يف ذلك      )أ( 
 احلـزب الـوطين لتحريـر شـعب         -قوات التحرير الوطنية    (بني احلكومة وقوات التحرير الوطنية      

 ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٧ يف) اهلوتو

س الوطين للـدفاع عـن      اجمللاحلاكم،  لحزب  لإلقاء القبض على الرئيس السابق       )ب( 
 ؛واعتقاله مع بعض مؤيديه ،قوات الدفاع عن الدميقراطية، الدميقراطية

علـى  املـشتبه فـيهم     من املتمـردين     ٣٠مقتل حوايل   يف  تقدم يف التحقيق    إحراز   )ج( 
 ؛٢٠٠٦أغسطس /آبشهر مايو و/يينغا بني شهر أياريد أفراد عسكريني يف مو

علـى حيـاة    أثرهـا   احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، و       املتعلقة ب الة  احل )د( 
 .الناس يف بوروندي واإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة للتغلب على التحديات الراهنة

ــستقل   - ٣ ــود اخلــبري امل ــدي أن يوجــه وي ــة بورون ــشكر إىل حكوم ــا خــالل  ال ــى تعاوهن  عل
الـذي رغـب يف االلتقـاء      املـسؤولني   لـسماح لـه االلتقـاء جبميـع         علـى ا  زيارته، وبـشكل خـاص،      

ويــود أيــضا  .هبــم، والــدخول إىل مجيــع املؤســسات واألمــاكن الــضرورية لالضــطالع بواليتــه  
 . مهمتهتوجيه الشكر إىل مجيع حماوريه ونظرائه على مسامهتهم يف جناح
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 املستقل، خالل زيارته الثامنة، بوزير اخلارجية والتعـاون الـدويل، ووزيـر             والتقى اخلبري  - ٤
ــر التخطــيط      ــسانية، والنائــب العــام، ووزي ــوطين، وحقــوق اإلنــسان والــشؤون اجلن التــضامن ال

تــصادي، وممثــل مرصــد والتقــى أيــضا مبمثــل منظمــة مكافحــة االخــتالس االق .وإعــادة اإلعمــار
وممثـل مكتـب مفوضـية األمـم     يف بورونـدي،   لألمـني العـام   املمثـل التنفيـذي  ، و العمل احلكومي 

مكتـب األمـم املتحـدة    يف (وإقامـة العـدل   حقوق اإلنـسان    قسم  املتحدة حلقوق اإلنسان ومدير     
وفــد املفوضــية  ، وســفري بلجيكــا، وســفري االحتــاد األفريقــي، ورئــيس    )املتكامــل يف بورونــدي 

 .ةاألوروبي
 الـشرطة القـضائية يف بوجومبـورا وأجـرى مقـابالت            وقام اخلبري املستقل بزيـارة مركـز       - ٥

 - مــع عــدد مــن املعــتقلني املؤيــدين للــرئيس الــسابق للمجلــس الــوطين للــدفاع عــن الدميقراطيــة
 تعـرض للتعـذيب علـى يـد عناصـر مـن دائـرة        هوادعى أحدهم أن .قوات الدفاع عن الدميقراطية

مجيــع املعــتقلني  القــبض علــى قــد ألقــيو .االســتخبارات الوطنيــة عنــدما كــان رهــن االعتقــال 
 .يف اجتماعات لزعزعة استقرار املؤسسات يف بورونديمشاركتهم عم عن ُز ملا

خـالل الفتـرة    وقعـت   ويربز اخلبري املـستقل بإجيـاز يف هـذا التقريـر أهـم األحـداث الـيت                   - ٦
ان ويوضح أيـضا اجتاهـات حقـوق اإلنـس    . ٢٠٠٧مايو  /يناير إىل أيار  /، من كانون الثاين   املمتدة

 ، ويقـدم للجمعيـة العامـة توصـياته لتحـسني حالـة حقـوق اإلنـسان يف                  يف بوروندي  وانتهاكاهتا
 .البلد

 
 السياق السياسي -ثانيا  

اجتماع املائـدة املـستديرة الـدويل لـدعم تنفيـذ           أثناء انعقاد   اخلبري املستقل   جاءت زيارة    - ٧
الـسياسي غـري مـستقر بـسبب        ووقـت زيارتـه، كـان الوضـع         . ورقة استراتيجية احلـد مـن الفقـر       

 حقــوق اإلنــسان يف ةعلــى حالــ كــان لــه تــأثرياألمــر الــذي احلــزب احلــاكم، االنــشقاق داخــل 
إطــالق النــار الــذي مت توقيعــه يف وباإلضــافة إىل ذلــك، تعطــل تنفيــذ اتفــاق وقــف   .بورونــدي

ــول ٧ ــسلح احلــزب     ٢٠٠٦ســبتمرب /أيل ــة وجناحهــا امل ــر الوطني ــوات التحري ــة وق  بــني احلكوم
 اتاآلليــولكــن . ٢٠٠٧وطين لتحريــر شــعب اهلوتــو خــالل األشــهر الثالثــة األوىل مــن عــام الــ

، ٢٠٠٧أبريـل   /يف نيـسان   تاسـتأنف املشتركة للتحقق والرصـد مـن اتفـاق وقـف إطـالق النـار               
ــاد األفريقــي،     ــن االحت ــاطة م ــها بوس ــق تنفيــذ   عمل ــشأن طرائ ــا ب ــة باحلــصانات  أحكامه املتعلق

 الـيت  “الـسجناء الـسياسيني  ”غري أن  مسألة القائمـة بأمسـاء    .اسينيواإلفراج عن  السجناء السي
 . اخلبري املستقلنشرها احلكومة بقيت دون حل وقت زيارةيتعني أن ت
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الوضــع األمــين يف املقاطعــات الــيت يتمركــز فيهــا مقــاتلو  تــدهور وعــالوة علــى ذلــك،  - ٨
تقـــارير متزايـــدة يف  وتـــرددت. سريحقـــوات التحريـــر الوطنيـــة بـــسبب التـــأخر يف عمليـــة التـــ 

جتاوزات ارتكبها مقاتلون حمبطون تـابعون لقـوات التحريـر الوطنيـة،            حدوث  أبريل عن   /نيسان
بسط القـانون والنظـام مثـل       ل األغذية وابتزاز األموال، والقيام بأنشطة غري مشروعة         هنبمشلت  

 علــى جمــواأحومت اإلبــالغ عــن أن مــسؤولني يف الــشرطة ومــوظفني إداريــني  .معاقبــة املــدنيني
، الوقـت نفـسه  ويف  . يف التجـاوزات لتدخل أو كانوا، يف بعض احلـاالت، شـركاء  يبدو عن ا ما

الـوطين  زب   احلـ  - مت اإلبالغ عن عمليات جتنيد جديدة يقوم هبا فصيال قوات التحرير الوطنيـة            
  .اليافعني يف أغلب األحيانتستهدف تحرير شعب اهلوتو يف عدة مقاطعات، ل
ــيري  - ٩ ــو  وأدى تغـ ــيم حـــسني رجبـ ــزعـ ــن   كم، ااحلـــزب احلـ ــدفاع عـ ــوطين للـ اجمللـــس الـ

، إىل حدوث انقسامات داخـل احلـزب نفـسه وأثّـر      قوات الدفاع عن الدميقراطية   - الدميقراطية
من كبار املسؤولني املقـربني  عددا وأقال رئيس بوروندي  .يف استقرار املؤسسات يف بوروندي

 .السلطات، وتعرض بعض مؤيديه لالضطهاد من  رجبومن
رفيعـة املـستوى    الوخالل الفترة قيد االسـتعراض، قـام عـدد مـن الشخـصيات والوفـود                 - ١٠

 املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال       زارت راديكا كوماراسواميو .بزيارة بوروندي
وأثـارت إعجاهبـا    . ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٣ إىل   ١٠والصراع املسلح، بوروندي يف الفترة مـن        

 أعربـت عـن قلقهـا إزاء ارتفـاع عـدد حـاالت العنـف         ا إال أهن  ؛ املشجعة لألطفال يف البلد    احلالة
اجلنسي ضـد القـّصر، وعـن أسـفها لتـورط مـسؤولني يف الـشرطة واجلـيش يف الكـثري مـن هـذه                         

وأعربـت أيـضا عـن     .وأحلت علـى ضـرورة القـضاء علـى حالـة اإلفـالت مـن العقـاب         .احلاالت
وكانت احلكومة قد أفرجت، قبل هـذه   .نب اجلماعات املسلحةأسفها لتجنيد األطفال من جا

  . قاصرا اهتموا باالرتباط باجلماعات املسلحة٥٠الزيارة، عن 
 لـدعم   ة املـساعد  ة العامـ  ةاألمينزارت  ،  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣١ إىل   ٢٨ويف الفترة من     - ١١

ندوق بنـاء الـسالم مـع       لجنة بناء الـسالم وصـ     املتعلقة ب بناء السالم، بوروندي الستعراض احلالة      
وأشــارت، خــالل زيارهتــا، إىل أنــه ينبغــي اســتخدام صــندوق بنــاء   .األطــراف املعنيــة الرئيــسية

 .السالم من أجل تعزيز قدرة احلكومة، وأيضا من أجل تأكيد التشديد على ضرورة الشفافية

يــل أبر/ نيــسان١٤ إىل ١١وزار وفــد مــن جلنــة بنــاء الــسالم بورونــدي يف الفتــرة مــن   - ١٢
وعقـد   .الغايـة يف بلـوغ   احلكومـة  مـشاركة  حنـو توطيـد الـسالم و   احملـرز   ملناقشة التقدم ٢٠٠٧

. لحكومـة واألمـم املتحـدة والـسلك الدبلوماسـي واجملتمـع املـدين             ممـثلني ل  الوفد اجتماعات مـع     
وعقــدت اللجنــة اجتماعــا  .وفيمــا بعــد تعهــدت جلنــة بنــاء الــسالم مبواصــلة دعمهــا لبورونــدي

أبريل ملناقشة اإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم يف بورونـدي، الـذي       / نيسان٢٧ رمسي يف  غري
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االجتمـاع،  شاركت يف و .أعدته احلكومة بدعم من مكتب األم املتحدة املتكامل يف بوروندي
 مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل، ابورونــدي مبــا فيهــاألطــراف املعنيــة يف الــذي نقــل بالفيــديو 
وُنقل عن املشاركني ترحيبـهم بالعمليـة الـشاملة     . وعدد من الدبلوماسينيووزير احلكم الرشيد

حتـسينات  إلدخـال   الوثيقـة، وتقـدميهم توصـيات       صياغة  والواسعة واالستشارية اليت أفضت إىل      
وشـدد املمثـل التنفيـذي لألمـني العـام       .عليها قبل تقدميها بصيغتها النهائية إىل جلنة بنـاء الـسالم  

املـربم  ت توطيد السالم تتجلى يف التنفيذ الفعال التفاق وقـف إطـالق النـار               على أن أهم أولويا   
راء بــشأن يف اآلبــني احلكومــة وقــوات التحريــر الوطنيــة، واحلاجــة العاجلــة للتوصــل إىل توافــق  

 .ةتقدم حنو املصاحلة الوطنيحتقق آليات العدالة يف املرحلة االنتقالية وكفالة 
حلقـوق  األمـم املتحـدة     ، قامـت مفوضـة      ٢٠٠٧ ومـاي /أيـار  ٢٣ إىل   ١٩ويف الفترة من     - ١٣

وأعربت عن ارتياحها لالجتماعـات اإلجيابيـة    .اإلنسان، بزيارة لبوروندي استغرقت مخسة أيام
اآلراء الذي مت التوصل إليـه مـع احلكومـة بـشأن            توافق  سيما   ، ال النظراءاليت عقدهتا مع خمتلف     

 غيــاب اإلرادةولكنــها شــجبت املرحلــة االنتقاليــة، مــسائل رئيــسية متعلقــة بآليــات العدالــة يف  
 يف جمـزرة غاتومبـا وحـاالت        اتنتائج التحقيقات البارزة مثل التحقيق    الالزمة إلعالن   السياسية  

 .اإلعدام بإجراءات موجزة يف مويينغا واختفاء األشخاص
 

 آليات إقامة العدل يف املرحلة االنتقالية -ثالثا  
، مـسألة إقامـة العـدل    ٢٠٠٧مايو / أثناء زيارته اليت قام هبا يف أيار      ناقش اخلبري املستقل   - ١٤

يف املرحلة االنتقاليـة مـع املـسؤولني باحلكومـة، الـذين أبلغـوه أن وفـدا مـن مقـر األمـم املتحـدة                         
مــارس / آذار٩ إىل ٥ املتحــدة حلقــوق اإلنــسان زار بورونــدي يف الفتــرة مــن  ألمــمومفوضــية ا

ورات الوطنية؛ ومبدأي عـدم اإلفـالت مـن العقوبـة أو إصـدار        شرح طابع عملية املشا   ل ٢٠٠٧
عفو يف حاالت جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، فـضال              

 .عن مبدأي حياد واستقالل آلييت إقامة العدل يف املرحلة االنتقالية
ة بورونـدي مل تتوصـال إىل اتفـاق    ومت إبالغ اخلبري املستقل بأن األمم املتحـدة وحكومـ       - ١٥

ومع ذلـك، يبـدو أنـه قـد مت التوصـل علـى              . كامل بشأن املسائل املعلّقة الثالث املذكورة أعاله      
وستنـشئ احلكومـة واجملتمـع املـدين واألمـم         . األقل إىل تفاهم مشترك بشأن املشاورات الوطنيـة       

م مجيعا فيهـا، وتـؤدي إىل عمليـة       املتحدة هيئة مستقلة وغري متحيزة وشاملة للجميع، يتم متثيله        
وستراعي هـذه اهليئـة آراء مجيـع األطـراف املعنيـة يف جمـال إقامـة العـدل يف           . املشاورات الوطنية 

املرحلــة االنتقاليــة، وال ســيما الــضحايا والنــاجني وغريهــم مــن اجلماعــات الــضعيفة فــضال عــن  
 .اجملتمع املدين عموما
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 التقـارير إىل أن احلكومـة قـد ألزمـت نفـسها هبـذا               وفيما يتعلـق مبـسألة العفـو، أشـارت         - ١٦
غري أهنـا رفـضت يف النهايـة أن تقبـل بـشكل جلـي فكـرة أن أي عفـو ممنـوح يف الـسابق                          . املبدأ

. ينبغي أالّ يقـف عائقـا أمـام املقاضـاة، متذّرعـة بـأن احلكومـة مل متـنح أي عفـو علـى اإلطـالق                         
املـصطلح  (حـسب    “انة مؤقتـة  حـص ”ولكن احلقيقة ستظل هي أن حكومة بورونـدي منحـت           

 مفعول العفو لكافة اجلماعات املسلحة اليت انضمت إىل عمليـة           ، قد يكون هلا نفس    )بوروندي
 .٢٠٠٣السالم منذ عام 

جلنـة  (وعالوة على ذلك ترى األمم املتحدة أن آلييت إقامة العدل يف املرحلـة االنتقاليـة              - ١٧
تكونا مستقلتني عن بعضهما، غري أهنما جيـب أن         جيب أن   ) احلقيقة واملصاحلة واحملكمة اخلاصة   
ا القــانوين واليــة كــل منــهما ومركزهــ  األخــرى ويف احتــرام اتعمــال حبيــث تكمــل كــل منــهم  

ويتمثل مفهوم احلكومة للعالقة بينهما يف مبدأ الترابط، حيـث ال ميكـن          . وسلطاهتا وصالحياهتا 
قاضـاة إالّ بنـاء علـى تقـارير جلنـة           للمدعي العام للمحكمة اخلاصة أن يشرع يف التحقيقات وامل        

وال تقبـل احلكومـة فكـرة متتـع املـدعي العـام حبريـة الـشروع يف اإلجـراءات                    . احلقيقة واملصاحلة 
 .القانونية على أساس املعلومات الواردة من مصادر أخرى أو من تلقاء نفسه

مــع ومــع ذلــك فقــد توصــلت املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسان، إىل اتفــاق شــفوي     - ١٨
مة بـأن ُتـسند قيـادة عمليـة املـشاورات الوطنيـة إىل جلنـة توجيهيـة مـشكلة مـن ممثـل عـن                    واحلك

وأكّــد رئــيس بورونــدي أيــضا . احلكومــة وممثــل عــن األمــم املتحــدة وممثــل عــن اجملتمــع املــدين  
وسـتتمثل  . للمفوضة السامية أنه لن يتم منح عفو عن اجلـرائم اجلـسيمة املرتكبـة أثنـاء الـصراع                 

. ار زمــين لتنفيــذ هــذا االتفــاق املقبلــة بالنــسبة للحكومــة واألمــم املتحــدة يف وضــع إطــ اخلطــوة
 . يزال يتعني حل مسألة العالقة بني جلنة احلقيقة واملصاحلة واحملكمة اخلاصة وال

 
 حالة حقوق اإلنسان -رابعا  

يمة، يبدو أن حالة حقوق اإلنسان قد حتّسنت عموما رغم استمرار االنتهاكات اجلـس             - ١٩
ــراد عــسكري   ــسان   ووارتكــب أف ــوق اإلن ــة حلق ــهاكات قليل ــهاكات   . ن انت ــصل معظــم االنت وتت

املسجلة حباالت قامت فيها الشرطة بإساءة معاملة املشتبه فيهم، وتعذيبـهم يف بعـض األحيـان،             
ــة      ــشرطة واملــسؤولني جبهــاز القــضاء لإلجــراءات القانوني ــهاكات مــن جانــب ال ــاول . وبانت وتن

سان مبكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي هــذه املــسائل بــشكل   موظفــو حقــوق اإلنــ
مباشر مع املسؤولني املعنيني يف إطـار أنـشطة الرصـد والتـدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان الـيت                      

 .يقوم هبا املكتب املتكامل وغريه من املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان
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ر الــرئيس الــسابق للمجلــس الــوطين للــدفاع عــن      والحــظ اخلــبري املــستقل أن أنــصا    - ٢٠
 قوات الدفاع عن الدميقراطية كانوا األهداف الرئيسية النتهاكات حرية التعـبري،            -الدميقراطية  

ويـتعني تنـاول هـذه احلالـة     . إىل حد ما، حلرية احلركة وللتعذيب أثناء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           
 .قانونعلى النحو املناسب من أجل ضمان احترام ال

ــة يف ســلوك احلكومــة،     - ٢١ ــتغريات اإلجيابي يف البيانــات جتلَّــت وعمومــا، حــدثت بعــض ال
، اختــذ الــرئيس خطــوات لالتــصال ٢٠٠٧ومنــذ بدايــة عــام .  اإلنــسانالعامــة الداعمــة حلقــوق

مبختلــف قطاعــات اجملتمــع املــدين، مبــا فيهــا وســائط اإلعــالم واملنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة  
ان، وأقـّر بأمهيـة الـدور الـذي تقـوم بـه مـن أجـل تـشجيع احتـرام سـيادة القـانون                         حبقوق اإلنـس  
وذُكر أن الرئيس قد أجرى زيارات مفاجئة ملقار ثالث منظمات وطنيـة حلقـوق              . والدميقراطية

واجتمــع بــاملوظفني وأشــاد بأعمــاهلم، الــيت أقــّر بأهنــا ُنفــذت باســتخدام  . اإلنــسان يف بومجبــورا
 .أكيدات بتوفري دعم من احلكومة تمموارد حمدودة وقد

 
 االنتهاكات والتجاوزات اخلطرية حلقوق اإلنسان -ألف  

 انتهاكات احلق يف احلياة - ١ 
حتقق حتسن فيما يتعلق باحترام احلق يف احلياة منذ توقيع اتفـاق وقـف إطـالق النـار يف             - ٢٢
 الوطين لتحرير شـعب      احلزب - بني احلكومة وقوات التحرير الوطنية       ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٧

وشـــهدت الفتـــرة قيـــد . ورغـــم ذلـــك اســـتمر حـــدوث حـــاالت انتـــهاكات متفرقـــة  . اهلوتـــو
 .االستعراض وقوع بعض حاالت القتل اليت ارتكبتها الشرطة والقوات العسكرية

 اهلـــرب مـــن ســـجن اء، حاولـــت جمموعـــة مـــن الـــسجن ٢٠٠٧فربايـــر / شـــباط٦ويف  - ٢٣
ني بالعمـل يف ذلـك احلـني، النـار          لفـ ط الـشرطة، املك   وأطلـق ضـبا   . رومنجي، مبقاطعـة بـورودي    

ــسجناء  ــى ال ــصرعهما بعــدما        . عل ــي ســجينان م ــشهود، لق ــيت قــدمها ال ــات ال ووفقــا للمعلوم
ومــع ذلــك، مل يــتمكن اخلــبري املــستقل مــن التحقــق مــن املعلومــات أثنــاء    . اعتقلتــهما الــشرطة

 .زيارته
قوة ضـد مخـسة رجـال قتلـوا رميـا      وتتصل حالة أخرى باالستخدام املفرط والواضح لل  - ٢٤

ل هنم كانوا حياولون سرقة مصنع، يف مديريـة بوينيــزي يف بومجبـورا مـساء                يبالرصاص عندما ق  
ــارس / آذار٢٧ ــدي       . ٢٠٠٧م ــى أي ــصرعهم عل ــي الرجــال م ــواردة، لق ــات ال ــا للمعلوم ووفق

 وجـدت   وبعـد إجـراء التحقيقـات     . جمموعة من رجال الشرطة الذين أُرسلوا ملنع عملية السطو        
املنظمــات غــري احلكوميــة وقــسم حقــوق اإلنــسان وإقامــة العــدل يف مكتــب األمــم املتحــدة يف   
بورونـــدي دالئـــل تـــشري إىل أن الـــشرطة قـــد اســـتخدمت القـــوة املفرطـــة إليقـــاف اللـــصوص  
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ويعتقد اخلبري املـستقل أنـه   . وذُكر أنه مل جير أي حتقيق رمسي لتوضيح ظروف القتل        . املزعومني
ات إجراء حتقيق للتثبت مما إذا كانـت الـشرطة قـد اسـتخدمت القـوة املفرطـة                  جيب على السلط  
 .أثناء هذا التدخل

 
 انتهاكات احلق يف السالمة اجلسدية - ٢ 

. حتسن احتـرام احلـق يف الـسالمة اجلـسدية حتـسنا طفيفـا أثنـاء الفتـرة قيـد االسـتعراض                      - ٢٥
 نظمتـها املنظمـات غـري احلكوميـة     وقد يعـزى ذلـك إىل أعمـال الـدعوة املكثفـة والتـدريب الـيت           

وأبلغ اخلبري املـستقل أثنـاء   . املعنية حبقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي        
زيارته بأن عمليات التدريب هذه موجهة ألفراد إنفاذ القانون فـضال عـن املـسؤولني اإلداريـني              

ومــع ذلــك، اســتمر ورود مــزاعم . همالــذين ُيــزعم أهنــم اشــتركوا يف األذى البــدين للمــشتبه فــي
وتـرد أدنـاه أمثلـة      . بارتكاب قوات األمن وعناصر االستخبارات سوء معاملـة يف بعـض املواقـع            

 .عن احلالة
، اعتقـــل رجـــل شـــرطة مـــن خمـــيم ســـوكاريت، مبديريـــة ٢٠٠٧فربايـــر / شـــباط١٣يف  - ٢٦

رطة الـصيب إىل  وأحـضر ضـابط الـش   . كامنجي، ببومجبورا، صـبيا اشـتبه يف تعاطيـه للمخـدرات        
ويف نفس اليوم حضرت جمموعة مـن الـصبية لرؤيـة           . مركز الشرطة بيهوشا، يف بلدية بومجبورا     

ووفقـا للتقـارير، زعمـوا أن الـصيب املعتقـل           . ة ومناقـشة مـسألة اعتقـال صـديقهم        طضابط الـشر  
وهربـت  . وانتـاب رجـل الـشرطة الغـضب، وشـحن بندقيتـه وأطلـق الرصـاص يف اهلـواء            . بريء

وأثنــاء زيــارة اخلــبري . وأُفيــد أن رجــل الــشرطة طــاردهم وأصــاب اثــنني منــهم. الــصبيةجمموعــة 
 .املستقل، كانت السلطات يف بومجبورا قد اعتقلت رجل الشرطة

ــداخلي    ٢٠٠٧فربايــر / شــباط١١ويف  - ٢٧ ، قــام ســتة رجــال شــرطة مــن شــرطة األمــن ال
حــا يف جبــهتيهما ويف وأبلــغ عــن أن الــضحيتني جر. بــضرب مالــك حانــة وأخيــه ضــربا مربحــا

وقــام الــضحيتان، مبــساعدة مــن منظمــة غــري حكوميــة معنيــة حبقــوق اإلنــسان برفــع . ذراعيهمــا
بـدأت التحقيـق    قد  وأُفيد أن السلطات القضائية     . احلالة إىل مكتب املدعي العام مبقاطعة جيتيغا      

 . يف هذا األمر
 املنظمـة غـري احلكوميـة       وهناك حالة أخرى بشأن معلـم يف مدرسـة ابتدائيـة وعـضو يف              - ٢٨

 ، يف مقاطعــة مــوارو، ضــربه رئــيس الــشرطة احملليــة يف “رابطــة ايتيكــا”املعنيــة حبقــوق اإلنــسان 
وفقــا للمعلومــات و. ، وأُبقــي يف مركــز الــشرطة يف بلــدة كيوكــوي ٢٠٠٧فربايــر /شــباط ٢٣

ليـة مـن االعتـداء    املقدمة إىل اخلبري املستقل، مت اعتقال املعلم بعد تدخله ملنـع رئـيس الـشرطة احمل    
. وقام رئيس الشرطة احمللية، الذي مل يكن سعيدا هبـذا العمـل، باعتقالـه             . على مالك حانة حملية   

 .للبلدةاحمللي وأُفرج عنه بعد تدخل املسؤول اإلداري 
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 عمليات االحتجاز واالعتقال التعسفي وغري القانونية - ٣ 
ومشلـت حـاالت   . ة املـشمولة بـالتقرير   ازدادت عمليات االحتجاز التعسفي طيلة الفتر      - ٢٩

ــل        ــال املطــول قب ــة واالعتق ــاكن غــري قانوني ــال يف أم ــشرطة واالعتق ــدى ال االحتجــاز املطــول ل
ومشلت بعض احلـاالت الـيت الحظهـا مراقبـو حقـوق اإلنـسان حـاالت أفـراد اعتقلـوا                    . احملاكمة

ــب         ــشكل يف أغل ــيت تت ــة ال ــسلطات اإلداري ــى تعليمــات ال ــاء عل ــسيطة بن ــهم ب ــن  بت ــان م األحي
وازدادت هـذه االنتـهاكات   . )١(مسؤولني إداريني يف البلديات ورؤساء املناطق وزعمـاء الـتالل         

 بعد إلقاء القبض على حسني رجبو، رئيس احلزب الـسابق           ٢٠٠٧مايو  /أبريل وأيار /يف نيسان 
ديـد   جبهة الدفاع عن الدميقراطية، واعتقاله بتـهم هت        -للمجلس الوطين للدفاع عن الدميقراطية      

قتيـد إىل سـجن مبينمبـا يف    به بشكل مقتـضب مـسؤولون قـضائيون وا     ولقد استجو . أمن الدولة 
يزال معـتقال، يف سـجن منفـرد، يف هنايـة            ، حيث كان ال   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧العاصمة يف   

ويف أعقاب اعتقاله، اسـتهدفت الـشرطة وهيئـة االسـتخبارات العديـد             . الفترة املشمولة بالتقرير  
 . تعرضوا للتحرش وسوء املعاملة وتفتيش البيوت واالعتقال التعسفينيه الذيمن مناصر

 جبهــة - وبعــد اســتبدال الــرئيس الــسابق للمجلــس الــوطين للــدفاع عــن الدميقراطيــة    - ٣٠
ويف هــذا . الــدفاع عــن الدميقراطيــة، اعتقلــت الــسلطات بعــض أعــضاء هــذا احلــزب الــسياسي  

 جبهة الـدفاع عـن الدميقراطيـة يف         -لدفاع عن الدميقراطية    السياق، أُعتقل ممثل اجمللس الوطين ل     
م بتحــريض األهــايل واجلنــود  ولقــد اهتــ. ٢٠٠٧مــارس / آذار٢١جن يف مقاطعــة مويينغــا وسـُـ 

املسرحني وضباط اجليش على دعم الرئيس الـسابق للمجلـس الـوطين للـدفاع عـن الدميقراطيـة                  
يـشارك يف    واردة، فقـد أُعتقـل ألنـه مل       ووفقـا للمعلومـات الـ     .  جبهة الـدفاع عـن الدميقراطيـة       -

وعـالوة علـى ذلـك، أُفيـد        . ٢٠٠٧فربايـر   / شباط ٧املؤمتر االستثنائي الذي عقد يف نغوزي يف        
أن السلطات قد حترشـت خبمـسة مـن أعـضاء الربملـان التـابعني للمجلـس الـوطين للـدفاع عـن                       ب

 .نغوزي ائج مؤمتر جبهة الدفاع عن الدميقراطية لعدم موافقتهم على نت-الدميقراطية 
 شخـصا بتهمـة   ٢٥أن الـسلطات اعتقلـت أكثـر مـن     بـ ، أُفيد   ٢٠٠٧أبريل  /ويف نيسان  - ٣١

 جبهــة -وهــم مجيعــا مــن أعــضاء اجمللــس الــوطين للــدفاع عــن الدميقراطيــة . هتديــد أمــن الدولــة
وُيـزعم أن بعـضهم تعـرض للتعـذيب أثنـاء           . الدفاع عن الدميقراطية ومـن أنـصار حـسني رجبـو          

ــتجو ــورا    االس ــة يف بومجب ــتخبارات الوطني ــرة االس ــر دائ ــة   . اب مبق ــستقل جمموع وزار اخلــبري امل
حمتجزة يف مركز شرطة يف بومجبورا، وأجرى مقابلة مـع رجـل زعـم أنـه قـد تعـرض للتعـذيب                      

وذكــر أنــه تعــرض . وقــدم الرجــل أدلــة ماديــة علــى ســوء املعاملــة القاســية  . أثنــاء االســتجواب
 .الستخبارات الوطنية يف بومجبوراللضرب بعصا يف مكتب دائرة ا

__________ 
 .هذه هي أصغر التقسيمات اإلدارية يف بوروندي )١( 
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، قابــل مراقبــو حقــوق اإلنــسان مــن  ٢٠٠٧أبريــل /وعــالوة علــى ذلــك، ففــي نيــسان  - ٣٢
ن املـدير العـام لالسـتخبارات       إمكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي عدة أشخاص قـالوا           

هنـا جـرت     بـشأن أنـشطة ُزعـم أ       اسـتجوبوا ويف كـل حالـة ذكـروا أهنـم          . الوطنية قد اسـتدعاهم   
نـها،  عويف ثالث حـاالت مت اإلبـالغ   . لدعم حسني رجبو، أو من أجل مهامجة من ال يؤيدونه   

ومـن  . زعم أن األفراد تعرضوا لسوء معاملة شديدة حبضور املدير العام أو بناء على أوامـر منـه                
يد اجلــدير بالــذكر أن املــدير العــام لــدائرة االســتخبارات الوطنيــة معــروف بعدائــه املتزايــد للــس   

ومشلــت اجلهــات املــستهدفة املقــاتلني الــسابقني الــذين مت تــسرحيهم والتــابعني للمجلــس . رجبــو
 جبهة الدفاع عن الدميقراطية، الذين عملوا كمخـربين عنـدما    -الوطين للدفاع عن الدميقراطية     

ونقـل قـسم حقـوق اإلنـسان وإقامـة          . كان السيد رجبو يشن محلة ضد قوات التحرير الوطنيـة         
 مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي قلقه إزاء التقارير املتعلقـة حبـاالت إسـاءة                العدل يف 

 .املعاملة إىل كبار أعضاء هذه املؤسسة وإىل مسؤولني قضائيني
ويف تطــــور آخــــر، اعتقــــل عمــــالء االســــتخبارات بــــدائرة االســــتخبارات الوطنيــــة    - ٣٣
 وأحـد املتعـاونني معـه يف بومجبـورا يف     بوسكو سـندايغايا، زعـيم قـوات التحريـر الوطنيـة،          جان
. ، وجــرى اســتجواهبما مــرارا وتكــرارا بــشأن عالقتــهما بالــسيد رجبــو  ٢٠٠٧مــايو /أيــار ٣١

ــات          ــشاركة يف اجتماع ــهم امل ــصلتني بت ــتني منف ــراد يف عملي ــن األف ــنني م ــشرطة اث ــت ال واعتقل
 جبهــة -راطيــة للتخطــيط لتمــرد مــع الــرئيس الــسابق حلــزب اجمللــس الــوطين للــدفاع عــن الدميق

ــة  ــدفاع عــن الدميقراطي ــوطين    إويقــال . ال ــار أعــضاء حــزب اجمللــس ال ن االهتامــات نــسجها كب
 جبهة الدفاع عن الدميقراطية بغية مجع األدلة يف القضية ضد الـرئيس             -للدفاع عن الدميقراطية    

الــسابق املعتقــل للحــزب ولتخويــف مجيــع أولئــك الــذين مل ينــصاعوا للجنــاح املؤيــد للحكومــة 
 . جبهة الدفاع عن الدميقراطية-باجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية 

وينتاب اخلبري املستقل شديد القلق بشأن تزايد حـدوث اعتقـاالت غـري قانونيـة وعـدم                  - ٣٤
احترام القانون أثناء إلقـاء القـبض واالعتقـال خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير ومـزاعم تعـذيب                     

ــة األشــخاص  أو ــة” املتــهمني بتأييــد الــسيد رجبــو أو بعقــد اجتماعــات   إســاءة معامل . “ختريبي
ويشري إىل أن الكثريين مـن أنـصار الـرئيس الـسابق للحـزب احلـاكم الـذين اعتقلتـهم الـشرطة،                       

 .أمضوا باملعتقل وقتا أطول مما يقتضيه القانون قبل املثول أمام احملكمة
 

 السخرة  - ٤ 
خبري املستقل املقـدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان يف            حسب ما ورد يف التقرير األخري لل       - ٣٥
، الحــظ اخلــبري املــستقل اســتمرار الــسخرة يف مقاطعــات      (A/HRC/4/5) ٢٠٠٧مــارس /آذار

ــورا  ــا وبــوروري وأريــاف بومجب وميكــن تفــسري ذلــك بــسبب تواجــد مواقــع للــشرطة    . ماكامب
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وأُبلـغ عـن أن الـشرطة       . واجليش حملاربة حركة قوات التحرير الوطنية املتمـردة يف هـذه املنـاطق            
ت وجلبـها   اواجليش جيربان أهايل هذه املقاطعات على البحث عن احلطـب أو امليـاه أو اإلمـداد               

ويف بعـض   . وتواصل بعـض الـسلطات احملليـة االدعـاء بـأن تلـك املهـام هـي مهـام جمتمعيـة                    . هلم
ن يـرفض هـذه     ووفقا للتقارير يتعرض مـ    . األحيان، تستخدم الشرطة القوة املفرطة ضد األهايل      

 .الطلبات للتهديد وسوء املعاملة
 

 العنف اجلنسي - ٥ 
ــر مــن    - ٣٦ ــد حبــدوث أكث ــع مقاطعــات    ٣٠٠أُفي ــصر يف مجي ــساء والقُ ــصاب للن ــة اغت  حال

، وذلــك وفقــا لتقــارير منظمــات     ٢٠٠٧بورونــدي أثنــاء األشــهر اخلمــسة األوىل مــن عــام       
ــة العــدل يف مكتــب     غــري ــسان وإقام ــة وقــسم حقــوق اإلن األمــم املتحــدة املتكامــل يف  حكومي

وتعرضت املقاطعات الغربية أكثر من غريها هلذه الظاهرة نظرا لتواجـد أفـراد إنفـاذ               . بوروندي
وتعكــس هــذه األرقــام زيــادة مطــردة يف عــدد   . القــانون وأعــضاء قــوات التحريــر الوطنيــة هبــا  

 ورغـم إحـراز تقـدم       .٢٠٠٦القضايا املبلغ عنها باملقارنة مع األشـهر اخلمـسة األخـرية يف عـام               
متواضع نتيجة محالت إذكاء الـوعي الـيت تقـوم هبـا احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة                   

يـزال   حبقوق اإلنسان وموظفو حقوق اإلنسان مبكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، ال           
ــصمت   ــون ال ــضحايا يلتزم ــة     . بعــض ال ــسلطات اإلداري ــك، تواصــل بعــض ال ــى ذل وعــالوة عل

التوصية بتـسوية هـذه القـضايا بعيـدا عـن احملـاكم باعتبـار ذلـك          ) هيجانتاباشي(يوخ اجملتمع   وش
وإذا كــان الــضحايا قــد تلقــوا يف معظــم احلــاالت الرعايــة الطبيــة الالزمــة يف    . اخليــار األفــضل

الوقت املناسب، وغالبا مبساعدة من املنظمات غري احلكومية املتخصـصة، فـإن إفـالت مـرتكيب                
 . ئم من العقاب يظل هو القاعدةهذه اجلرا

 
 اإلفالت من العقاب -باء  

أحرزت احلكومة تقدما بسيطا فيما يتعلـق مبقاضـاة املـدنيني وأفـراد إنفـاذ القـانون مـن                    - ٣٧
ومـع ذلـك، فلـم يعاقـب حـىت اآلن           . ذوي الرتب الدنيا الـذين شـاركوا يف أنـشطة غـري قانونيـة             

ــزعم ارتكــاهبم ملذحبــة مويين   ــاأولئــك الــذي ي ــضائية يف   . )٢(غ ــق ق ــة حتقي وشــكلت احلكومــة جلن
وعلـم اخلـبري املـستقل أنـه        .  للـشروع يف التحقيـق يف هـذه املذحبـة          ٢٠٠٦أكتوبر  /األول تشرين

ويبـدو أن  . ٢٠٠٦ديـسمرب  /مت رفـع تقريـر اللجنـة األوىل إىل وزيـر العـدل يف كـانون األول                قد
ية الرابعـة ورئـيس دائـرة االسـتخبارات         التقرير يشري إىل أنـه جيـب حتميـل قائـد املنطقـة العـسكر              

__________ 
 شخصا إللقاء القبض عليهم أو االختفـاء أو         ٣٠، تعرض حنو    ٢٠٠٦مايو وآب أغسطس    /يف الفترة بني أيار    )٢( 

 .اإلعدام بإجراءات موجزة يف مويينغا
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ــة أن أعــضاء    . الوطنيــة باملقاطعــة املــسؤولية  وعلــم اخلــبري املــستقل مــن املنظمــات غــري احلكومي
 .باحلكومة عارضوا تنفيذ تقرير اللجنة

، شكلت احلكومة جلنة ثانية قابلـت عـدة أشـخاص           ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول   - ٣٨
وكـان مـن    . دامات بـإجراءات مـوجزة أو يف حـاالت االختفـاء          رئيسيني ُيزعم تورطهم يف اإلع    

ضــمن األشــخاص الــذين مت االلتقــاء هبــم القائــد اإلقليمــي للمنطقــة العــسكرية الرابعــة واحلــاكم 
السابق ملويينغا والـرئيس الـسابق لـدائرة االسـتخبارات الوطنيـة باملقاطعـة وضـابطني عـسكريني                  

وأجرت اللجنة مقابلة أيـضا مـع سـائق يف          .  باملذحبة  فيما يتعلق  ٢٠٠٦سبتمرب  /اعتقال يف أيلول  
ــة  ــرة االســتخبارات الوطني ــذين    . دائ ــوا بنقلــهم لألشــخاص ال ــسائق اعترف ــود وال وذُكــر أن اجلن

ن رئـيس االسـتخبارات     أوأُفيـد   . اختفوا وزعموا بأهنم تـصرفوا بنـاء علـى أوامـر مـن رؤسـائهم              
وذُكـر أن   . ة عـن حـاكم املقاطعـة الـسابق        الوطنية أبلغ اللجنة أنه تصرف بناء على أوامر صادر        

، حــاول تقــدمي ٢٠٠٧ فربايــر/ شــباط١٧ســتجوب يف اقائــد املنطقــة العــسكرية الرابعــة، الــذي 
حتـاد  الرشوة للجنود الذين ميكنهم توريطه عن طريق تقدمي وعود هلم بإدراجهم ضمن قـوات ا             

 .ستقبلاألفريقي اليت سترسلها بوروندي إىل أي عملية حلفظ السالم يف امل
وأعلـن املـدعي    . ، قدمت اللجنة الثانية تقريرها إىل املـدعي العـام         ٢٠٠٧مايو  /ويف أيار  - ٣٩

العام أنه لن جتري مقاضاة أي من املدنيني املتورطني يف اإلعدامات املزعومة بإجراءات مـوجزة               
 وحـّول امللـف     ٢٠٠٦أغـسطس   /مايو وآب / شخصا يف مويينغا اليت جرت بني أيار       ٣٠حلوايل  

وختـشى هيئـات حقـوق اإلنـسان     .  مكتب املدعي العام العسكري ملقاضاة اجلنود املتـورطني    إىل
ويف أعقـاب قـرار   . من أنه يبدو أن القرار اُتخذ ُبغية جتنب توريط كبار الشخـصيات الـسياسية           

 عــن رئــيس دائــرة االســتخبارات باملقاطعــة، الــذي  ٢٠٠٧مــايو /املــدعي العــام، أُفــرج يف أيــار 
 .، وعاد إىل مويينغا٢٠٠٦سبتمرب /ولاعُتقل يف أيل

وأعــرب اخلــبري املــستقل عــن شــديد قلقــه لعــدم تــوفر اإلرادة الــسياسية ملقاضــاة مجيــع    - ٤٠
وعوضــا عــن ذلــك، يبــدو أن احلكومــة حتــاول طمــس . أولئــك الــذين شــاركوا يف هــذه املذحبــة

شتبه يف أن نقلـه جـاء   ولقد مت نقل املدعي العام ملويينغا املسؤول عن هـذه القـضية، ويُـ     . احلقيقة
ــق    ــشأن دوره يف التحقي ــة ب ــتياء احلكوم ــرا    . نتيجــة اس ــواردة، أكــد تقري ــات ال ــا للمعلوم ووفق

ويتعـذر علـى اخلـبري املـستقل        . اللجنتني تورط السلطات املدنيـة وأفـراد اجلـيش يف هـذه املـسألة             
 يف ضـلوعهم يف   فهم السبب الذي دفع املدعي العام إىل عدم اختاذ إجـراء ضـد املـدنيني املـشتبه                

 .هذه القضية
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 القضائي اإلصالح - جيم 
؛ ٦٨ الفقـرة  E/CN.4/2006/109( املـستقل  للخبري سابقةال تقاريرال يف ورد ما حنو على - ٤١
 إىل حتتــاج العــدل إقامــة فــإن ،)٣٩ ةالفقــر ،A/HRC/4/5 و ؛٩٣-٨٦ الفقــرات ،A/61/360 و

 قلـة  بـسبب  ضـعيفا  يـزال  ال العدالـة  امنظـ ف .أروشـا  اتفـاق  أحكـام  عليـه  نـصت  ملا وفقا إصالح
 فقـد  وبالتـايل،  .الفـساد  وبـسبب  الـسياسيني،  وتـدخل  التدريب، إىل املوظفني وافتقار املعدات،
 حـدث،  كمـا  .الغوغـاء  قـضاء  قيـام  عـن  أسـفر  ممـا  النظـام،  هذا يف ثقتهم كبري حد إىل السكان
 اغتـصاب  أعمـال  ارتكـاب  أوالـسحر    مبمارسـة  اَتهمـوا  شخـصا  ٣٠ حالة يف املثال، سبيل على

 املـشمولة  الفتـرة  خـالل  حتفـه  بعـضهم  ولقـي  الغوغـاء، جـوم   هل بتعرضـهم  التقارير أفادتالذين  
ــالتقرير ــا يف ب ــوارو مورامفي ــانزا وم ــاروزي بوب ــا ،ك ــوزي ،ومويينغ ــانزا ،ونغ ــا ،وكاي  ،وجيتيغ

 ).الريفية واملنطقة البلدية املنطقة( وبوجومبورا
ــس  - ٤٢ ــو حقــوق اإلن ــشكل دوري وزار مراقب ــال مراكــزان ب ــة يف اعتق ــبالد أرجــاء كاف  ال
 اتبـاع عـدم   و التعـسفي  عتقاللال حاالتوثّقوا  و .ينبغي كما ُتحفظ مل السجالت أن الحظواو

 املـستوى  دون أيـضا  العامـة النظافـة    ظـروف وجـد أن     ذلـك،  جانـب  وإىل .السليمة اإلجراءات
 .املطلوب

 األشــخاص علــى القــبض إلقــاءاســتمرار  لقلــق،ا بــالغ تــثري تــزال ال يتالــ املــسائل ومــن - ٤٣
 البـالغني  مـع  القـّصر  ووضـع  مدنيـة،  حتجاز بسبب أمور  واال مشروع، واحتجازهم بشكل غري  

الـسابقة علـى     االعتقال فترات  وطول الصحية املرافقسوء  و السجون، مرافق يف خمتلط بشكل
 يف املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتـب  يف العـدل إقامـة   و اإلنـسان  حقـوق قـسم    وواصـل  .احملاكمة
 .البلد أرجاء كافة يف احلالة متابعة احلكومية، غري اإلنسان حقوق ومنظمات بوروندي

 املعـايري  مـع  تتمـشى  لكي ٢٠٠٧ مارس/آذار يف اجلنائية اإلجراءات مدونة تنقيحأ  وبد - ٤٤
 القــانون مــن املنقحــة النــسخة علــى أدخلــت الــيت الــتغريات وتعكــس اإلنــسان حلقــوق الدوليــة
ــائي ــيت اجلنـ ــا الـ ــ مـ ــرتزالـ ــصول  تنتظـ ــى احلـ ــة علـ ــة موافقـ ــة اجلمعيـ ــام .الوطنيـ ــل وقـ  بتمويـ

 األمـم  منظمـة  عن ممثلني دعوة وجرت .اإلنسان حلقوق املتحدة األمم مفوضية املشروعني الِك
ــة املتحــدة ــم وصــندوق للطفول ــائي املتحــدة األم ــرأة اإلمن ــة للم ــصليب وجلن ــة األمحــر ال  الدولي

 املنقحـة  لنـسخة الطبـاعي ل   تـصحيح ال يف للمـشاركة  والدوليـة  احملليـة  ساناإلن حقوق ومنظمات
ــة مــن ــة اإلجــراءات مدون ــة أن املــستقل اخلــبري احلكومــة وأبلغــت .اجلنائي  تــضم املنقحــة املدون

 فـرض  أيـضا  تتـيح و .الـشهود  أو الـضحايا  أو منهم اجلاحنني سواء القّصر، مبعاملة تتعلق أحكاما
 هـو  كما الشرطة وليس التحقيق، اةحبيث يضطلع هبا قض    الوقائي بساحل على الرقابة من املزيد
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 التابعـة  االعتقـال  مراكـز  يف هبـم  املـشتبه  الحتجـاز  هبا املسموح الفترة قلصتو اآلن، احلال عليه
  ).أسبوعني حاليا متتد اليت( الشرطة جلهاز

 
 الفقر - دال 

ــرة خــالل - ٤٥ ــد الفت ــة نظمــت االســتعراض، قي ــدي حكوم ــؤمت بورون ــدة رم ــستديرة مائ  م
 اسـتراتيجية  ورقـة  تنفيـذ  بغيـة  األولويـة  ذي العمـل  برنـامج  بتمويـل  املاحنـة  اجلهـات  فيـه  تعهدت
 تنتـهجها  الـيت  العامـة  الـسياسات  مـن  جزءا تشكل وهي ،٢٠١٠-٢٠٠٧ لفترة رالفق من احلد

ذو األولويـة   العمل   برنامج وقُّدم .الوطنية املصاحلة ولتيسري االقتصاد تحويلب للتعجيل احلكومة
 مـن  كـل  اعتمدها اليت  احلد من الفقر   استراتيجية لورقة تنفيذيا إطارا بوصفه املاحنة هاتاجل إىل

 ،٢٠٠٧ مــارس/آذار ٩ يف الــدويل النقــد صــندوق وأقرهــا ٢٠٠٦ عــام يف واحلكومــة الربملــان
 يــةإمنائ بأنــشطة القيــام إىل الربنــامج هــذا ويهــدف .٢٠٠٧ مــارس/آذار ١٣ يف الــدويل البنــكو

 إذ إجيابيـا  املاحنـة  اجلهـات  رد وكان .اإلنسانية املساعدة دوامة من البلد إلخراج فعال حنو على
 .من دوالرات الواليات املتحدة دوالر مليون ٦٥٠ مبلغ بدفع تعهدت

 بورونــدي حكومــة علــى املاحنــة، البلــدان مــؤمتر يف شــارك الــذي املــستقل اخلــبري وأثــىن - ٤٦
ــذا لنجــاح ــشكر وتوجــه احلــدث، ه ــات املاحنــة   إىل بال ــىاجله ــ عل ــدمي االتزامه ــد بتق ــون ي  الع

 النمـو  مـسألة  ألن ورقة استراتيجية احلد من الفقر جتاهلـت        أسفه عن أعرب أنه إال .لبوروندي
 الربنـامج  عنـها  يـسفر  قـد  الـيت  املكاسب بتقويض يهدد ال الذي بوروندي، يف اجلامح السكاين
  .خطرية اعيةاجتم مشاكل يف بالتسبب أيضا بل فحسب،

ــت - ٤٧ ــض وأعربـ ــات بعـ ــري املنظمـ ــة غـ ــة احلكوميـ ــال يف العاملـ ــوق جمـ ــصادية احلقـ  االقتـ
 توضـع  سـوف  الـيت  التنـسيق  آليـة  يف الـشفافية  إىل االفتقار بشأن العميق قلقها عن واالجتماعية

 اخلـبري  ويعتقـد  .السكان احتياجات مالئم حنولتليب على    املعونة استخدام لكفالة التنفيذ موضع
 اجملتمـع  مـن  وكـذلك  املـدين  اجملتمـع  مـن  أعـضاء  تـضم  أن ينبغـي  تلـك  التنسيق  آلية أن املستقل
 .بشكل واف الفقر من احلد استراتيجية ورقة وتنفيذ العملية مصداقية لضمان الدويل
 مـن  األوىل اخلمـسة  األشـهر  خـالل  سـوءا  الغـذائي  األمـن  حـال  ازداد آخـر،  تطور ويف - ٤٨
 ودمـرت  احملاصـيل  أتلفـت  الـيت  عـادي  غـري بـشكل    الغزيرة لألمطار يجةنت )٢٠٠٧( السنة هذه

 غـرب  يف املـدارس  بعـض  تـدمري  إىل الغزيـرة  األمطـار  وأدت .البلـد  مـن  كثرية أجزاء يف البيوت
إىل  اإلنـسانية  املـساعدة يف ما يتصل ب    بوروندي ينسى أال الدويل اجملتمع على وجيب .بوروندي

 ختفـيض  على الدويل اجملتمع عزم ما وإذا .اجتاحه الذي اجلوع من متاما عافيته البلد يستعيد أن
 يف ،احلكومــة علــى وجيــب .ســابقا ألوانــه القــرار هــذا فــسيكون يقــدمها الــيت املــساعدة حجــم
 .به اإلنساين اجملتمع ساهم الذي القّيم العمل زمام لتويل استعدادها أن تبدي ،ذاته الوقت
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 يـصاحب  مبـا  واالخـتالس،  لفـساد ااجتـاه عـام حنـو       ب تتعلـق  شـواغل  أخرى مرة وأثريت - ٤٩
 واحلــزب احلكومــة يف املــستوى رفيعــو مــسؤولون أحيانــا فيهــا يتــورط الــيت الفــضائح مــن ذلــك
 اإلضـرابات  حـدوث  وراء الـسبب  واسـع  نطـاق  علـى  الفقـر  انتـشار  يكـون  مـا  وعـادة  .احلاكم
 إنـشائها  علـى  باحلكومـة  اإلشـادة  ينبغـي  حني ويف .احلكوميني املوظفني سخط وزيادة املتكررة
 الـسياسية  إرادهتـا  ظهـار إل اإلجـراءات  مـن  مزيداختاذ   عليها ينبغي، فإنه   الفساد مكافحة حمكمة

 .يف ما يتعلق مبحاربة الفساد
 

  اإلنسان حقوق أوساط أنشطة - هاء 
 بورونـدي  حكومـة  بـأن  إعالمـه  مت املـستقل،  اخلـبري  هبـا  قـام  الـيت  األخرية الزيارة خالل - ٥٠
  يف بـدأتا  بورونـدي  يف املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتـب  يف لالعدإقامة  و اإلنسان حقوق موقس
 العمليـة  هـذه  القـت  وقـد  .اإلنـسان  حلقـوق  مـستقلة  جلنـة  إنـشاء  بغيـة  املشاورات خمتلف إجراء
 حلقـات  أربـع  ُعقـدت  ،الـصدد  هذا ويف .بوروندي يف القطاعات مجيع من واسعا وطنيا تأييدا
 الـذي  األنـشطة  برنـامج  مـن  كجـزء  اإلعـالم،  ووسـائط  املـدين  اجملتمـع  عـن  ممـثلني  بوجود عمل

  .اللجنة إنشاء دعمل ٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون يف الرئيس أعلن بدئه
ــدي، يف املتكامــل املتحــدة األمــم مكتــب ونظــم - ٥١ ــاون بورون ــضامن وزارة مــع بالتع  الت

 املختلفـة  االنتـهاكات  أنـواع  عـن  عمـل  حلقـة  اجلنـسانية،  والـشؤون  اإلنـسان  وحقـوق  الوطين،
 مـن  العديـد  املـشاركون  وقـدم  .هلـا  التـصدي  وكيفيـة  الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق

 اإلنـسان  حقـوق  وإدمـاج  العـسكريني،  لألفـراد  مدرسةتوصيات بإقامة    ضمنها من التوصيات،
 واسـتقاللية  الـسلطات  فـصل  كفالـة  أمهيـة  علـى  أيـضا  املشاركون وشدد .الدراسية مناهجها يف

 .القضائي النظام
 واجملتمــع املتحــدة األمــم بـني التعـاون الــصادق والفعــال القــائم   املــستقل اخلــبري والحـظ  - ٥٢
إقامـة العـدل    و اإلنـسان  حقـوق   قسم نظم املستديرة، املائدة انعقاد وخالل .بوروندي يف املدين

 علـى  بناء احلكومية، غري تاملنظما معيف مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي بالتعاون         
 بالعدالـة  املتعلقـة  الـشواغل  بـشأن  الدبلوماسي للسلك إحاطة جلسة النرويج، وفد رئيس طلب

  .بوروندي يف العقوبة من واإلفالت
 مــع البلــد، أرجــاء كافــة يف القــانون إنفــاذ ألفــراد التدريبيــة الــدورات عقــد ويتواصــل - ٥٣

 وتقــدمي اإلنــسان حقــوق بــشأن والتحقيقــات نــساناإل حلقــوق القــانوين اإلطــار علــى التركيــز
 تلقاهـــا املـــدربني تـــدريب برنـــامج يف أخـــرى دورة ُعقـــدتو .الـــضعيفة الفئـــات إىل احلمايـــة

 بـادئ مل أعمـق  بفهـم  تزويدهم منها اهلدف كان بوجومبورا يف القضائية الشرطة يف ضابطا ٢٤
ــاء األخالقــي الــسلوك وعــن القــانون بإنفــاذ الــصلة ذات اإلنــسان حقــوق  .القــانون تطبيــق أثن
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 الــذي  العمــل أوجــه مبختلــف املتعلــق التــدريب مــن  املزيــد بتلقــي الــشرطة ضــباط وطالــب
  .به يقومون

 يف املتكامـل  املتحدة األمم مكتب يف العدلإقامة  و اإلنسان حقوقوواصل قسم شعبة     - ٥٤
 وأعـضاء  اإلعـالم  وسـائط  عـن  ممـثلني  مع مفتوحة أسبوعية اتمناقش جلسات تنظيم بوروندي

ــدين اجملتمــع يف ــني ومــسؤولني امل ــسلطة يف وأعــضاء إداري ــضائية ال ــرة خــالل الق ــشمولة الفت  امل
ــالتقرير ــدمي ومت .ب ــائل تق ــساعد وس ــى ت ــاء عل ــوعي إذك ــوق ال ــسان، حبق ــة اإلن ــشر بغي  يفها ن

  .اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالنيتناول  الكريوندية باللغة اكتّيب ذلكومشل  بوروندي،
 

 والتوصيات االستنتاجات - خامسا 
 بوروندي حكومة إىل
 اجلـرائم  عـن  عـام  عفـو  إصـدار  عدمب بوروندي رئيس بتعهد املستقل اخلبري يرحب - ٥٥
 إنـشاء  بعمليـة  التعجيـل  علـى  احلكومـة  وحيـث  الـصراع  فتـرة  خـالل  ارتكبـت  اليت شنيعةال

 .الغرض هلذا يةالدول بالتزاماهتا وفاًءا االنتقالية املرحلة يف العدل إقامة آلييت
 املتـورطني  األفـراد عدم قيام احلكومة مبقاضـاة       إزاء القلق نم املستقل اخلبري ويعاين - ٥٦
  .القضاء إىل الضالعني تقدمي على السلطات ويشجع مويينغا جمزرة يف
 حـوادث  يف كاملـة  حتقيقـات  إجـراء  البورونديـة  الـسلطات ب املستقل اخلبري ويهيب - ٥٧

 .القضاء إىل اجلرائم تلك مرتكيب وتقدمي اجلنسي العنف
 األخــري، تقريــره هتقدميــ منــذ يــذكر، تقــدم  أنــه مل حيــدثإىل املــستقل اخلــبري ويــشري - ٥٨
 سبتمرب/أيلول ٧ يف عاملوقّإطالق النار    وقف  اتفاق يف الواردة األحكام نفيذتما يتعلق ب   يف

 شـعب  لتحريـر  الـوطين  احلـزب  - الوطنيـة  التحرير وقوات احلكومة إىل ويطلب .٢٠٠٦
 .النار إطالق وقف اتفاق تنفيذ ،اهلوتو
 قـضية  يف الواجبـة  القانونية اإلجراءات احترام على احلكومة املستقل اخلبري وحيث - ٥٩

ــرئيس ــة عــن للــدفاع الــوطين اجمللــس حلــزب الــسابق ال ــدفاع قــوات - الدميقراطي  عــن ال
ــة ــدابري واختــاذ الدميقراطي ــة الالزمــة الت ــه تعــرض دون للحيلول  ويــشجع .للمــضايقة مؤيدي
 .مشروعة غري أنشطة يف املتورطني غري عن اإلفراج على احلكومة

 األخـري،  تقريـره  تقدميـه  منـذ  حترز، مل بوروندي حكومة أن املستقل اخلبري ويالحظ - ٦٠
ؤكـد مـن جديـد      وي .العدالـة  إىل مرتكبيها وتقدمي غاتومبا جمزرة يف حتقيقاهتا إلهناء تقدم أي

 .بشأن هذه املسألة الدويل واجملتمع بوروندي كومةقلقه حل
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 الدويل اجملتمع إىل  
 ،العدالـة  نظـام  إلصـالح  دعمـه  زيـادة  علـى  الـدويل  اجملتمـع  املـستقل  اخلـبري  يشجع - ٦١
 احلقيقـة  جلنـة  تـشمل  االنتقاليـة،  املرحلـة  يف العدل قامةإل اتآلي بإنشاء يتعلق فيما سيما ال

 .اخلاصة واحملكمة واملصاحلة،
ــستقل اخلــبري وحيــث - ٦٢ ــدويل اجملتمــع امل ــى ال ــة اســتعجال عل ــدي حكوم ــاء بورون  إهن

 .مرتكبيها وحماكمة ومويينغا غاتومبا جمزريت يف التحقيق
 حكومـة إىل   الـدعم  تقـدمي  مواصـلة  علـى  الـسالم  بنـاء  جلنة املستقل اخلبري ويشجع - ٦٣

 .٢٠٠٨-٢٠٠٧ لفترةالتنمية ل خطة لتنفيذ أموال من يلزم ما دفع يف بوروندي
 بــشأن اإلقليميــة املبــادرة ســيما ال الــدويل، اجملتمــع علــى املــستقل اخلــبري ويــثين - ٦٤

 بذلوه ما على العام، لألمني التنفيذي واملمثل األفريقي، واالحتاد األمن، وجملس بوروندي،
 .وتوطيده السالم إحالل على بوروندي مساعدة يف جهود من
 يف نفـسه  علـى  أخـذها  الـذي  للتعهـدات  الـدويل  اجملتمـع  علـى  املستقل اخلبري ويثين - ٦٥

 مجاعــة وحيــث .٢٠٠٧ مــايو/أيــار ٢٤ و ٢٣ يف يـومي  انعقــد الــذي املاحنــة البلــدان مـؤمتر 
 ويوصي وبروكسل، وجنيف باريس مؤمترات يف هبا تعهدت اليت األموال دفع على املاحنني
 علـى  التـشجيع  إىل الراميـة  جهودهـا  يف بورونـدي  حلكومـة  الدعم الدويل اجملتمع يقدم بأن

 .دائم سالم إىل والتوصل وتعزيزها اإلنسان حقوق احترام
 إنـسانية  مـساعدة  مـن  يقدمـه  مـا  زيـادة  الـدويل  اجملتمـع  مـن  املـستقل  اخلبري ويطلب - ٦٦

 مـن  الـشمايل  اجلـزء  يف اجملاعـة  ألزمة خاص بشكل التصدي أجل منإىل بوروندي    وإمنائية
 .الفقر من حلدا استراتيجية ورقة جلربام الدعم تقدميالبلد و

 
 
 


