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 مجلس حقوق اإلنسان

 الدورة الثالثون
    من جدول األعمال 10البند 

   2015تشرين األول/أكتوبر  2قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في    
 

  تقديم المساعدة التقنية وبناا  القادرال لتيساين حالاة حقاوق  -٣0/27  
  اإلنسان في بوروندي  

 
 جملس حقوق اإلنسان،إن  
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، إذ يسرتشد 
اإلعــــلن ال ــــاملإل سقــــوق اإلنســــان وال صــــدين الــــدولي  ا اصــــ   قــــوق  وإذ يؤكــــد جمــــددا    

  اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
ــــ ك    ــــة ال امــــة  وإذ ي وقــــ ام جملــــس  2006م/مــــام  آذا 15املــــؤم   60/251بقــــ ام اةم ي

 ،2007حزي ان/يونيه  18املؤمَّ   5/1حقوق اإلنسان 
أن الـــدول هي صـــا مســـؤولة  أل املقـــاز األول عـــن ق زيـــز و ايـــة حقـــوق  وإذ يؤكـــد مـــن جديـــد  

  اإلنسان واس يات األساسية للجميع،
حالــــة بـــالتزاز حكومــــة بومونـــده ومبـــا قب لــــه مـــن جصـــود مــــن أجـــ   ســـ   وإذ حيـــيل علمـــا   

 حقوق اإلنسان،
بإنشــــاو مةواــــية األمــــم املتحــــدة الســــامية سقــــوق اإلنســــان مكتبــــا  قاب ــــا   ــــا أل  وإذ ي حــــ  

 بومونده، وإذ ي ح  أيضا  بت اون السلطات البوموندية مع ذلك املكت ،
أن اقةاقـــــــات أموشـــــــا، الـــــــ  كانـــــــ  األســـــــا  الـــــــ ه قـــــــاز عليـــــــه  وإذ يؤكـــــــد مـــــــن جديـــــــد 
الضمانة لبنـاو السـلز واملصـاسة الوةنيـة وللحةـا  علـق الدةق اةيـة وسـيادة البومونده، هإل  الدستوم

 القانون وق زيزمها،
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إزاو امل لومـــات املت لقـــة  الـــة حقـــوق اإلنســـان أل بومونـــده واملقدَّمـــة مـــن  وإذ يســـاومه القلـــ  
امل ـــع املةـــول الســـامإل واملقـــ م ا ـــاا امل ـــع  الـــة املـــدامل   عـــن حقـــوق اإلنســـان واملقـــ م ا ـــاا 

بت زيـــــز اسقيقـــــة وال دالـــــة واةـــــر واـــــمانات عـــــدز التكـــــ ام، اســـــتنادا  إ  زيـــــامات قـــــاموا  ـــــا مـــــؤ  ا  
 بومونده، إ 

آ /  7بـــالق ام الــ ه اعتمدقـــه اللجنــة األمل يقيـــة سقــوق اإلنســـان والشـــ و  أل  وإذ ي حــ  
انتصاكـــات بشـــحن حالـــة حقـــوق اإلنســـان أل بومونـــده، والـــ ه أدانـــ  مليـــه بشـــدة   2015أغســـطس 

حقــــوق اإلنســــان مباتلــــت أشــــكا ا ودعــــ  مليــــه اسكومــــة إ  بــــ ل كــــ  مــــا أل وســــ صا  ســــت ادة 
وســــيادة القــــانون، والتحقيــــ  علــــق وجــــه الســــ عة أل انتصاكــــات حقــــوق اإلنســــان، و اكمــــة  األمــــن
 املزعوم ، اةناة

 بــــدوم جملــــس حقــــوق اإلنســــان ومبــــا يب لــــه مــــن جصــــود أل ســــبي  منــــع مزيــــد مــــن وإذ يســــل م 
 التدهوم أل حالة حقوق اإلنسان أل بومونده،

هيــــع األةــــ ات إ  ا متنــــٍا عــــن أه  عمــــ   مــــن شــــحنه أن يزيــــد مــــن حــــدة  يــــدعو -1 
التوق ات أل بومونده، وم اعاة املصـا  الةضـلق للبلـد واسةـا  علـق اقةاقـات أموشـا، الـ  هـإل عمـاد 

 السلز والدةق اةية؛
ــــــع ا نتصاكــــــات والتجــــــاوز  يــــــدين -2  ــــــده هي ات املزعومــــــة سقــــــوق اإلنســــــان أل بومون

وامل قكبـــة مـــن هيـــع األةـــ ات، و  ســـي ما القيـــود املة واـــة علـــق ح يـــة الت بـــري وح يـــة اإلعـــلز وح يـــة 
التجمــــع الســــلمإل وقكــــوين اةم يــــات، وا ســــتاداز املةــــ ن للقــــوة مــــن جانــــ  قــــوات األمــــن اــــد 

ق أمواح مــن جــ او ذلــك، وعمليــات القتــ  املتظــاه ين، واســتاداز الــ  رية اسيــة اــد ا تجــ  وإزهــا
 ــامن نطــاق القضــاو، واحتجــاز ا تجــ  ق ســةا ، وق ــ ي  ا تجــزين وإســاوة م ــاملتصم، ومضــايقة 
املـــــدامل   عـــــن حقـــــوق اإلنســـــان والصـــــحةي  وقـــــ هيبصم بحســـــالي  شـــــ ، مبـــــا أل ذلـــــك اســـــتاداز 

ال نـت ا نتقاميـة، مبـا أل ذلـك جمموعات  مسلحة  من الشـبا  املنتمـإل إ  أحـزا  سياسـية، وأعمـال 
ا غتيــا ت الــ  قســتصدت أشااصــا ب يــنصم؛ ويشــجع حكومــة بومونــده علــق ا ــاذ هيــع التــدابري 

 اللزمة ملنع هيع ا نتصاكات والتجاوزات سقوق اإلنسان أل بومونده؛
بالســـــــلطات البومونديـــــــة أن لـــــــ ه  قيقـــــــات شـــــــاملة ومســـــــتقلة أل هيـــــــع  يصيـــــــ  -٣ 

ـــــ  انتمـــــاوا م، ا نتصاكـــــات و  ـــــاة، أي ـــــا  كان التجـــــاوزات سقـــــوق اإلنســـــان لضـــــمان ققـــــدن هيـــــع اةن
 ال دالة؛ إ 

 أن  اسكومة أنشحت ةنة وةنية مستقلة سقوق اإلنسان؛ يلحظ مع ا مقياح -٤ 
علــــق اسكومــــة لتوجيصصــــا دعــــوة  دا مــــة  إ  اإلجــــ اوات ا اصــــة وق او ــــا مــــع  يثــــع -5 

ت الــــ ين زاموا البلـــد، مبـــن ملــــيصم املقـــ م ا ـــاا امل ــــع  الـــة املـــدامل   عــــن املكلةـــ   ـــ ه اإلجـــ اوا
 حقوق اإلنسان واملق م ا اا امل ع بت زيز اسقيقة وال دالة واةر وامانات عدز التك ام؛
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بت ــاون حكومــة بومونــده مــع مةــول األمــم املتحــدة الســامإل سقــوق  حيــيل علمــا   -6 
 ؛2015نيسان/أب ي   15إ   12 ا إ  بومونده أل الةرتة من  اإلنسان أثناو الزيامة ال  قاز

بت ــاون بومونــده مــع االيــات الدوليــة سقــوق اإلنســان، مبــا أل ذلــك اللجنــة  ي حــ  -7 
امل نيــة  قــوق اإلنســان، وةنــة مناهضــة الت ــ ي ، وةنــة اسقــوق ا قتصــادية وا جتماعيــة والثقامليــة، 

 تمييز اد امل أة؛واللجنة امل نية بالقضاو علق ال
مبشــــامكة اسكومـــة أل جــــول ا ا ســــت  ال الـــدومه الشــــام  والتزامصــــا  ي حـــ  أيضــــا   -8 

 بتنةي  التوصيات ال  قبلتصا؛
إزاو اسالــــة الصــــ بة الــــ  ي يشــــصا عــــدد  كبــــري  مــــن اللج ــــ   ي ـــ   عــــن بــــال  قلقــــه -٩ 

الــ ين ملــ  وا إ  البلــدان ا ــاومة، ويــدعو البلــدان املســتقبولة وا تمــع الــدو  إ  ا ســتم ام  البومونــدي 
أل قـــوملري مـــا يلـــزمصم مـــن  ايـــة ومســـاعدة، بيـــد أنـــه يلحـــظ ب ـــ  ال اـــق التقـــدز ا ـــ ز مليمـــا يت لـــ  

 بال ودة الطوعية للج  ؛
مــن الرتهيــ  وهيــع أعمــال الســلطات البومونديــة إ  اــمان  ايــة املــواةن   يــدعو -10 

ال نت، واحرتاز حقـوق اإلنسـان واس يـات األساسـية وكةالتصـا للجميـع، مشـيا  مـع ا لتزامـات الدوليـة 
 للبلد، والتقي د بسيادة القانون وإج او مساولة شةاملة عن أعمال ال نت؛

 بـــاةصود املب ولـــة علـــق الصـــ يدين اإلقليمـــإل ودون اإلقليمـــإل، مبـــا أل ذلـــك ي حـــ  -11 
اةصــود الــ  بــ  ا كــ  مــن هاعــة شــ ق أمل يقيــا وجملــس الســلم واألمــن التــابع لل ــاد األمل يقــإل، مــن 

 أج  مصد حالة حقوق اإلنسان أل بومونده واملسامهة أل  سينصا؛
بنشـــ  ا  ـــاد األمل يقـــإل مـــ اقب  سقـــوق اإلنســـان و ـــراو عســـك ي   ي حـــ  أيضـــا   -12 

 لح من هيع األمل اد املسلح  بصومة غري قانونية؛ملساعدة حكومة بومونده أل نٍز الس
الســـلطات البومونديـــة علـــق مواصـــلة نـــٍز ســـلح هيـــع اةماعـــات املســـلحة  يشـــج ع -1٣ 

واألملــ اد املســلح  بصــومة غــري قانونيــة، وعلــق  ايــة اسقــوق واس يــات األساســية وكةالتصــا للجميــع، 
 وملقا   لتزاما ا الدولية؛

ونـــده علـــق مواصـــلة اســـوام مـــع هيـــع أصـــحا  املصـــلحة مـــن حكومـــة بوم يشـــجع  -1٤ 
 أج   س  حالة حقوق اإلنسان؛

إ  املةـــول الســـامإل أن يســـتم  أل ققـــدن املســـاعدة التقنيـــة و ـــدمات بنـــاو  يطلــ  -15 
القــدمات وي ــزز أنشــطته أل هــ ا جمــال علــق النحــو الــ ه قطلبــه حكومــة بومونــده مــن  ــلل مكتبــه 

وأن يـدعم اةصـود الـ  قبـ  ا اسكومـة مـن أجـ  الوملـاو بالتزاما ـا أل جمـال ال ه أنشئ أل بومونـده، 
 حقوق اإلنسان؛
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 كومـــة بومونـــده أن قت ــــاون علـــق أكمـــ  وجــــه  مـــع املةواـــية الســــامية أل  يصيـــ  -16 
 قنةي  ه ا الق ام؛

إ  املةـــول الســـامإل أن ي مـــ  مـــع حكومـــة بومونـــده لتقيـــيم حالـــة حقـــوق  يطلـــ  -17 
 ن قق ي  عن ذلك إ  البلد لتمكينه من الوملاو بالتزاماقه أل جمال حقوق اإلنسان؛اإلنسان وققد

إ  املةـــول الســـامإل أن يقـــدز إ  جملـــس حقـــوق اإلنســـان، أل إةـــام  يطلـــ  أيضـــا   -18 
حـوام  قةــاعلإل  أثنــاو دومقــه اساديــة والثلثــ ، قق يــ ا  شـةويا   ــدَّثا ، وأن يقــدز إليــه أيضــا  أل إةــام حــوام  

 قةاعلإل  أثناو دومقه الثانية والثلث ، قق ي ا   طيا  عن قنةي  ه ا الق ام؛
قةــــاعلإل  أل دومقــــه الثالثــــة والثلثــــ ،  ضــــوم هيــــع أصــــحا   إجــــ او حــــوام   يقــــ م -1٩ 

 املصلحة امل ني ؛
  إبقاو ه ه املسحلة قيد نظ ه. يق م  -20 

 ٤2اةلسة 
 2015قش ين األول/أكتوب   2

 ]اعُتمد بدون قصوي .[
 


