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ترررر  االسررررتثنائية الرابعررررة قرررررار اتتنرررردق مجلررررس حقرررروق اإلنسرررران  رررر   ور  -توالا  
 والعشريال

 ديمنع تدهور حالة حقوق اإلنسان    بورون -24/1- إ  
 إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، إذ يسرتشد 
واليهيييديل اليييدوليني اقاصيييني  قيييوق  اإلعيييان اليييياملي إلقيييوق اإلنسيييان،إىل  يشيييروإذ  

 اإلنسان وصكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى ذات الصلة،
وقيرار  2006آذار/مارس  15املؤرخ  60/251إىل قرار اجلميية اليامة  أيضا   يشروإذ  

 ،2007حزيران/يونيه  18املؤرخ  5/1جملس حقوق اإلنسان 
 تشييييريل األول/ 2املييييؤرخ  30/27إىل قييييرار جملييييس حقييييوق اإلنسييييان وإذ يشيييير كيييي ل   
 دة بوروندي؛بشأن التياون التقين وبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان لفائ 2015أكتوبر 
أن اليييدول ايييي املسيييؤولة يف املقييياز األول عيييل تيزييييز  يييي  حقيييوق يؤكيييد ميييل  دييييد وإذ  

 اإلنسان واإلريات األساسية ومحايتها،
التزاميه القيوي بسييادة بورونيدي واسيتقاسا السياسيي وسيامة وإذ يؤكد مل  دييد أيضيا   

 أراضيها ووحدهتا،
ا يف ذليي  جملييس حقييوق اإلنسييان، أن يضيي ل  أن مبقييدور امتميي  الييدو ، مبيييييدرك وإذ  

بيييدور اييياز ومفييييد يف منيييي  حيييدوو املزييييد ميييل التييييداور يف حالييية حقيييوق اإلنسيييان يف بورونييييدي 
 االنتهاكات والتجاوزات املتيلقة  قوق اإلنسان وعلى خ ر تصييد النزاع، بتسليط الضوء على

 قوق اإلنسان يف بوروندي،  أمهية من  االنتهاكات والتجاوزات املتيلقةوإذ يدرك أيضا   
 ال سيما يف سياق الفظائ  اجلماعية اليت تيرضت سا املن قة يف املاضي، 

بييأن التجيياوزات واالنتهاكييات اق ييرة إلقييوق اإلنسييان قييد تكييون مؤشييرا  مبكييرا  وإذ يقيير  
  وقد تكون نتيجة له، على نشوب أو تصييد نزاع،

نييو والتجيياوزات واالنتهاكييات اق ييرة إلقييوق إزاء تزايييد اليييييرب عييل قلقييه البييال  وإذ  
 4 اإلنسييان يف بورونييدي، واييو قلييع أعربييت عنييه رئيسيية مفوضييية االايياد األخريقييي يف بيا ييا املييؤرخ

تشييريل  9يف إحاطيية قييدمها إىل جملييس األمييل يف  وورد ذكييره أيضييا   ،2015تشييريل الثيياف/نوخمرب 
سامي إلقوق اإلنسان، ووكيل األمني الياز كل مل مفوض األمم املتحدة ال  2015الثاف/نوخمرب 

 للشؤون السياسية، ومفوض السلم واألمل يف االااد األخريقي،
أن اتفيياق أروشيا، اليي ي قيياز عليييه الدسيتور البورونييدي، ييين  علييى وإذ يؤكيد مييل  ديييد  

 أسس بناء السلم واملصاإلة الوطنية وتوطيد أركان الدميقراطية وسيادة القانون،
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علييى أن  هييود الوسيياطة وتسييوية املنازعييات بالوسييائل السييلمية ومنيي  نشييوب وإذ يشييدد  
النزاعييات وحلهييا مييل شييأ ا، يف  ليية وسييائل أخييرى، أن تييؤدي دورا  اامييا  يف منيي  تصيياعد حييدة 
املنازعات واوسا إىل صراعات ومن  تفاقم الصراعات، خضيا  عيل تيزييز خيرو تسيوية الصيراعات 

 ق اإلنسان و/أو اإلد منها.ومن  انتهاكات وجتاوزات حقو 
بالدعم املقدز ميل امتمي  اليدو  يف السييي إىل حيل سيلمي وإذ حييط علما  م  التقدير  

لألزمة اليت توا هها بوروندي، مبا يشمل  هيود االاياد األخريقيي، و اعية شيرق أخريقييا، واللجنية 
املينيييني باإلاليية يف بورونييدي، األخريقييية إلقييوق اإلنسييان والشيييوب، واقييرباء املسييتقلني السييابقني 

 وجلنة بناء الساز،
 تشيييييييييريل الثيييييييييياف/ 12( امليييييييييؤرخ 2015)2248بقيييييييييرار جمليييييييييس األمييييييييييل وإذ يرحيييييييييب  
، اليييي ي دعييييا خيييييه املييييس، يف  ليييية أمييييور، األمييييني الييييياز إىل ابتييييياو خريييييع إىل 2015 نييييوخمرب

آخيريل، وبتيييني األميني بوروندي للتنسيع واليمل م  حكومة بوروندي واالااد األخريقي وشركاء 
مبنيي  النزاعييات مييل أ ييل الرتكيييز علييى اإلاليية يف بورونييدي، وبالرسييالة  الييياز مستشييارا  خاصييا  مينيييا  

املو هية ميل األميني اليياز إىل رئييس جمليس األميل بشيأن  2015كانون األول/ديسيمرب   1املؤرخة 
 ،(1)اإلالة يف بوروندي

تشيييريل  13مييل التابيييية لاايياد األخريقيييي يف باعتميياد جلنييية السيييلم واألوإذ يرحييب أيضيييا   
قيييرارا  بشيييأن اإلالييية يف بورونيييدي أعربيييت خييييه عيييل قلقهيييا البيييال  إزاء تفشيييي  2015الثييياف/نوخمرب 

انيداز األمل والينو يف البلد وما ل ل  مل عواقيب إنسيانية، وأدانيت خييه بشيدة ميا يمرتكيب ميل 
يضييييا  التصييييرحيات التحريضييييية للزعميييياء جتيييياوزات وانتهاكييييات إلقييييوق اإلنسييييان، وأدانييييت بشييييدة أ

السياسييييني البورونيييديني وميييا سيييا ميييل أقييير ةتميييل عليييى تفييياقم حالييية التيييوتر الراانييية وهتي ييية الظيييرو  
ميكيييل اليييتكهل بيواقبيييه عليييى بورونيييدي واملن قييية، ميربييية  عيييل تصيييميمها عليييى  إليييدوو عنيييو ال

اميييال، مبييا يف ذلييي  تيييييني التصييدي سييي ه املسيييائل، ومستيرضيية  هيييود االاييياد األخريقييي يف اييي ا 
ميييييييراقبني إلقيييييييوق اإلنسيييييييان وخيييييييرباء عسيييييييكريني للشيييييييروع يف اقيقيييييييات شييييييياملة يف التجييييييياوزات 

 قيييوق اإلنسيييان، وخيييرض عقوبيييات عليييى ميييل يسييياام يف اسيييتمرار الينيييو  واالنتهاكيييات املتيلقييية
طة وييرقل السيي للتوصل إىل حل لألزمة، وإعداد خ ط لل يوارئ وبي ل املزييد ميل  هيود الوسيا

 الرامية إىل است نا  اإلوار لتسوية ا ه املسائل،
تشييريل الثيياف/  12بالبيييان املشييرتك بشييأن بورونييدي املييؤرخ وإذ حييييط علمييا  ميي  التقييدير  
والصادر عل نائب األمني الياز لألمم املتحدة، ورئيس االاياد األخريقيي، واملمثلية  2015 نوخمرب

  ية والسياسة األمنية، ونائب رئيس املفوضية األوروبية، السامية لاااد األورويب للشؤون اقار 
بالبيان ال ي ألقاه املستشار اقياو املييين مبني  اإلبيادة وإذ حييط علما  م  التقدير أيضا   

اليوز الدو  األول إلحياء ذكرى ضحايا  رمية اإلبادة اجلماعيية  اجلماعية بشأن بوروندي مبناسبة
__________ 

(1) S/2015/926. 
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، وإذ يشر أيضا  إىل أمهية كفالية 2015كانون األول/ديسمرب   9، يف وتكرميهم ومن  ا ه اجلرمية
 احرتاز حقوق اإلنسان وسيادة القانون للحد مل خ ر ارتكاب  رائم خظيية،

 2015تشيييريل الثيييياف/نوخمرب  13بالبييييان امليييؤرخ وإذ حيييييط علميييا  مييي  التقيييدير كيييي ل   
ت اقاصية، أشياروا خييه إىل أن اإلالية يف الصادر عل خريع مل املكلفني بواليات يف إطار اإل يراءا

بورونيييدي مسيييتمرة يف التييييداور حييييي تيييرد تقييييارير يوميييية عيييل وقييييوع انتهاكيييات  سييييمة إلقييييوق 
اإلنسان، تشمل أعمال قتل خارج ن اق القضاء، وحاالت توقيو واحتجاز تيسيفيني، وأعميال 

 عيييل حقيييوق اإلنسيييان تيييي يب، واعتيييداءات عليييى وسيييائل اإلعييياز املسيييتقلة، والتنكييييل بامليييداخيني
وقيتلهم، وخييرض قييود ربيير ميربرة علييى حريية التجميي  والتيبير السييلميني، باإلضياخة إىل تشييرد أكثيير 

 شخ   راء أعمال الينو، 200 000 مل
أن إ ييراء حييوار شييامل بوسيياطة دولييية وجتريييد  ييي  اجلماعييات واألخييراد  علييىوإذ يشييدد  

ميل اليناصير األساسيية الييت تسيهم يف مني  وقيوع املسلحني بصورة ربر قانونية مل أسلحتهم، مهيا 
 املزيد مل التجاوزات واالنتهاكات إلقوق اإلنسان يف بوروندي، 

الضيييرورة امللحييية ليقيييد حيييوار بيييني األطيييرا  البورونديييية بالتنسييييع مييي  حكومييية وإذ يؤكيييد  
 داخييلبورونييدي و ييي  اجلهييات املينييية والسييلمية صيياحبة املصييلحة، سييواء أكانييت تليي  اجلهييات 

وإذ ، ِعميادمه األطيرا  الوطنيية، بغيية التوصيل إىل حيلو تيواخقي لألزمية الراانية هاخار  زبوروندي أ
وإذ يشييدد عليييى أمهيييية أن  بإنشيياء اللجنييية الوطنييية للحيييوار بيييني األطييرا  البورونديييية، حييييط علميييا  

 متارس ا ه اللجنة عملها بصورة  امية وشفاخة وأن تنيقد على عجل،
م  هود الوساطة اإلقليمية، مبيا خيهيا اجلهيود الييت تبي سا  اعية شيرق تدعي إىلوإذ يدعو  

إ راء مشاورات م  حكومة بوروندي وسائيير أصحييياب أخريقيا واالااد األخريقي، داعيا  أيضا  إىل 
عليييى ضيييييرورة التيجييييل باليمليييية التحضيييرية للحيييوار، مبيييا يف ذلييي  إ يييراء وإذ يشيييدد املصلحييييية، 

لضيييمان اضيييرات واخيييية ار تشيييمل  يييي  امليسيييريل اليييدوليني ذوي الصيييلة، مشييياورة سيييابقة للحيييو 
 ،وإجناح اإلواربني األطرا  البوروندية  لحوارل

الييت  إزاء أعمال القتل خارج ن اق القضاء والشيروع يف القتيلوإذ ييرب عل قلقه البال   
، ومقتيل صيهر 2015كانون األول/ديسيمرب   11وقيت مؤخرا ، مبا خيها تل  املتيلقة باعتداءات 

بييييير كاخيييير مبونيمبييييا يف تشييييريل األول/أكتييييوبر وابنييييه يف تشييييريل الثيييياف/نوخمرب، وتيييييرض السيييييد 
مبونيمبيييا نفسيييه إلطييياق نيييار يف آب/أربسييي س، وإذ حيييييط علميييا  بسيييجل اإل يييراءات القضيييائية 

لة يف املتيلقة هب ه اإلوادو، وإذ يشج  السل ات البوروندية على إ يراء اقيقيات شياملة ومسيتق
السيماح بإ رائهيا، علييى ضيو يضيمل تقييدي كيل ميل يرتكييب أعميال قتييل   يي  اي ه اإلييوادو، أو
 خارج القضاء إىل اليدالة،

إزاء التقيارير الييت وردت ميؤخرا  بشيأن جتمييد عميل أكثير وإذ ييرب عل قلقه البال  أيضا   
ز املستقلة، مبا يف ذل  منظمات مل امتم  املدف، ومضايقة الناشريل يف وسائط اإلعا 10 مل
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رو، وإذاعية بونيشيا، ، واستمرار إرباق اإلذاعة األخريقيية اليامية، وإذاعية وإيسيانغانإيواكوصحيفة 
، وإذ حييييي السيييل ات البورونديييية عليييى أن هتييييد وتيييدي، عليييى صيييييد 2015 يونييييهمنييي  حزيران/

دون التييييرض  تمييي  امليييدفالقيييانون ويف املمارسييية، بي ييية آمنييية ومواتيييية ييميييل خيهيييا الصيييحاخيون وام
 لليراقيل وانيداز األمل،

أنيييه ينبغيييي جلمييي  اليييدول األعضييياء يف جمليييس حقيييوق اإلنسيييان أن وإذ يؤكييد ميييل  دييييد  
تتمسي  بيأعلى املييياير يف تيزييز حقييوق اإلنسيان ومحايتهييا، وإذ حييي حكوميية بورونيدي علييى أن 

 تض  ا ه املياير يف اعتباراا، 
إزاء تييداور حاليية حقييوق اإلنسييان واإلاليية اإلنسييانية يف ييييرب عييل قلقييه البييال   -1 

بوروندي، ويشدد عليى أن تيزييز حقيوق اإلنسيان ومحايتهيا ينبغيي أن يظيا ةيورا  ألي حيل يمنشيد 
 لألزمة يف بوروندي؛

حقييييوق اإلنسييييان  ييييي   وكفالييييةحكوميييية بورونييييدي إىل احييييرتاز ومحاييييية  يييييدعو -2 
التقييييد بسييييادة القيييانون إىل اللتزاميييات الدوليييية للبليييد، و واإلرييييات األساسيييية للجميييي ، متشييييا  مييي  ا

وإ يييراء عمليييية مسييياءلة شيييفاخة عيييل أعميييال الينيييو، والتيييياون بشيييكل كاميييل مييي  مفوضيييية األميييم 
 يف االض اع بواليتها؛ السامية إلقوق اإلنسان املتحدة
 ييي  األطييرا  الفاعليية علييى هتي يية منيياخ يشييج  علييى عقييد حييوار حيييي بقييوة  -3 
و اِم  تشارك خيه النسياء مشياركة خيليية، ويقيوز عليى احيرتاز اتفياق أروشيا، بغيية التوصيل حقيقي 

إىل حل سياسي تواخقي يرمي إىل حفي  السيلم وتيزييز الدميقراطيية وكفالية التمتي   قيوق اإلنسيان 
 للجمي  يف بوروندي؛

التجييياوزات واالنتهاكيييات اق يييرة واملسيييتمرة إلقيييوق اإلنسيييان يف ييييديل بشيييدة  -4 
بورونييدي مييل  ييي  األطييرا  ذات الصييلة، وال سيييما القيييود املفروضيية علييى حرييية التيبيير، مبييا يف 
ذليييييي  حرييييييية وسييييييائل اإلعيييييياز، وحرييييييية التجميييييي  السييييييلمي وتكييييييويل اجلمييييييييات، والتجيييييياوزات 
واالنتهاكات اليت تن يوي عليى االسيتخداز املفيرق للقيوة ميل  انيب قيوات األميل ضيد املتظيااريل 

ل، مبيا يف ذلي  اسيتخداز الي خرة اإليية ضيد امتجيني وميا ينيت  عنهيا ميل إزاياق واملدنيني اآلخيري
لألرواح والقتل خارج ن اق القضاء واالحتجاز التيسفي للمحتجني، وتي يب امتجيزيل وإسياءة 
مييييياملتهم، والتنكيييييل باملييييداخيني عييييل حقييييوق اإلنسييييان وأخييييراد امليارضيييية والصييييحاخيني وتييييرايبهم 

ذليييي  اسييييتخداز جمموعييييات مسييييلحة مييييل الشييييباب املنتمييييي إىل أحييييزاب  بأسيييياليب شيييي ، مبييييا يف
سياسييية، منهييا حييزب األربلبييية، وأعمييال الينييو االنتقامييية، مبييا خيهييا االربتييياالت اليييت تسييتهد  

 أشخاصا  بيينهم، وبي ة اإلخات مل اليقاب اليت تمرتكب خيها ا ه األعمال؛ 
 قييوق اإلنسييان  اوزات املتيلقييةجلمييي  االنتهاكييات والتجيييكييرر إدانتييه القاطييية  -5 

 على يد  ي  األطرا ، وللتصرحيات التحريضية اليت تد  هبا بيض اجلهات الفاعلة يف البلد؛
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ملا شهدته األسابي  األخرة مل استيار وتصييد مقلقني للينو وتفياقم يأسو  -6 
  قوق اإلنسان؛ شديد لانتهاكات والتجاوزات املتيلقة

  األطييرا  اليييت تشييارك بأعماسييا يف اسييتمرار الينييو وتيرقييل جبميييبشييدة  ينييدد -7 
 السيي إىل حل سلمي لألزمة، مبا يف ذل  اجلماعات املسلحة مثل اميبونراكور؛ 

 كوميية بورونييدي وبيياألطرا  األخييرى أن تكييو عييل أي تصييرحيات أو يهيييب  -8 
النيوع، مراعيية يف ذلي   أخيال قيد تيؤدي إىل تفياقم التيوتر، وأن تيديل علنيا  أي تصيرحيات ميل اي ا
كونيه يشيكل دعامية   ،املصلحة اليليا للبلد، وأن ارتز على أكمل و ه اتفاق أروشيا، نصيا  وروحيا  

 للسلم والدميقراطية؛ 
السييل ات البوروندييية إىل أن تتيهييد  ماييية شيييب بورونييدي مييل أعمييال  يييدعو -9 

زييز  ييي  حقيوق اإلنسييان واإلريييات التنكييل والينييو ربير املشييروعة، وأن تلتيزز بيياحرتاز ومحاييية وتي
األساسييية للجمييي ، مبييا ينسييجم ميي  التزامييات البلييد الدولييية، وأن تتمسيي  بسيييادة القييانون وتيييزز 

  قوق اإلنسان؛ املساءلة الشفاخة عل  ي  االنتهاكات والتجاوزات املتيلقة
 السيييييل ات البورونديييييية إىل إ يييييراء اقيقيييييات شييييياملة ومسيييييتقلة يفييييييدعو أيضيييييا   -10 

 ؛التجاوزات واالنتهاكات اجلسيمة إلقوق اإلنسان، مبا يكفل مساءلة  ي  اجلناة، أيا  كان انتماؤام
السييييييل ات البوروندييييييية إىل كفاليييييية عمليييييييات سياسييييييية منصييييييفة يييييييدعو كيييييي ل   -11 

 والتمكني مل إ راء انتخابات دميقراطية حرة وعادلة وشفاخة؛
باجلهود املب ولة على الصيييديل اإلقليميي ودون اإلقليميي، مبيا يف ذلي  يرحب  -12 

اجلهييود اليييت تبيي سا  اعيية شييرق أخريقيييا وجلنيية السييلم واألمييل التابييية لاايياد األخريقييي، يف سييبيل 
 رصد حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي واملسامهة يف اسينها؛ 

وبيييييييية األوضيييييييييييياع اليييييييت يوا هييييهييييييا أكثيييييييير إزاء صيييييييييييييييرب عيييييل قييلقييييييييييه البيييييال   -13 
ال د بوروندي الذوا بالفرار إىل البلدان اماورة، وعدد ال حيصيى ميل املشيرديل  220 000 ميل

داخليييا ، ويييدعو البلييدان املسييتقبلة وامتميي  الييدو  إىل مواصييلة تييوخر اإلماييية واملسيياعدة، يف حييني 
 ملية اليودة ال وعية لا  ني؛ياح  بارتياح التقدز امرز يف ع

مببييادرة االايياد األخريقييي إىل نشيير مييراقبني إلقييوق يرحييب علييى و ييه اقصييوو  -14 
اإلنسان يف بوروندي بصورة عا لة ومبا يض ليون به مل عمل، وبإرسال اللجنة األخريقية إلقوق 

البيثييية، الصيييادر  اإلنسيييان والشييييوب بيثييية لتقصيييي اإلقيييائع إىل بورونيييدي، وبالبييييان اقتيييامي سييي ه
، ويدعو السل ات البوروندية إىل التياون بشكل كاميل مي  2015كانون األول/ديسمرب   13 يف

 اؤالء املسؤولني وتيسر وصوسم إىل حيي يلزز لاض اع بواليتهم؛ 
اإلقليميية الراميية إىل الوسياطة  هود على التياون م   حكومة بوروندي يشج  -15 
بني األطيرا  البورونديية يضيم  يي  اجلهيات املينيية خوري  اِم  وحقيقي إقامة حوار  متكينها مل
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، بغييييية أز خار هييييابورونييييدي  داخييييلوالسييييلمية صيييياحبة املصييييلحة، سييييواء أكانييييت تليييي  اجلهييييات 
  ؛ِعمادمه األطرا  الوطنية التوصل إىل حلو تواخقي لألزمة الراانة

ن يف بورونييدي، اليي ي تيزيييز اإلييوار التفيياعلي بشييأن حاليية حقييوق اإلنسييايقييرر  -16 
، يف دوريت امليييس اإلاديييية والثاقيييني والثالثييية 30/27دعيييا إلييييه جمليييس حقيييوق اإلنسيييان يف قيييراره 

والثاقني، على ضو يضمل مشاركة أصحاب املصلحة اآلخريل، وخباصية ثثليي االاياد األخريقيي، 
 بياإل راءات اقاصية ذات واللجنة األخريقية إلقوق اإلنسان والشيوب، وامتم  املدف، واملكلفني

 الصلة املينيني  الة حقوق اإلنسان يف بوروندي؛
مفوض األمم املتحدة السامي إلقوق اإلنسيان أن يينظم بشيكل عا يل  إىلي لب  -17 

 بيثة للخرباء املستقلني اإلاليني ويرسلها إىل بوروندي بأقصى سرعة ثكنة لاض اع مبا يلي:
 قيييوق اإلنسيييان  االنتهاكيييات والتجييياوزات املتيلقييية إ يييراء اقيقيييات سيييريية يف )أ( 

 بغية من  املزيد مل التداور يف حالة حقوق اإلنسان؛
تقييدي توصيييات بشييأن اسييني حاليية حقييوق اإلنسييان وبشييأن املسيياعدة التقنييية  )ب( 

 الازمة لدعم  هود املصاإلة وتنفي  اتفاق أروشا؛
املصيلحة املينييني اآلخيريل، مبيا  اليمل م  السل ات البوروندية و ي  أصيحاب )ج( 

يف ذل  وكاالت األمم املتحدة وامتم  املدف والا  يون والو يود املييداف للمفوضيية السيامية يف 
بورونييدي، وسييل ات االايياد األخريقييي، واللجنيية األخريقييية إلقييوق اإلنسييان والشيييوب، مييل أ ييل 

التزاماهتا يف جميال حقيوق اإلنسيان، التوصل على و ه اقصوو إىل مساعدة الدولة على الوخاء ب
وضمان املساءلة عما تتيرض له حقوق اإلنسان مل انتهاكات وجتاوزات، بوسائل تشيمل ادييد 

 اجلناة املزعومني واعتماد تدابر اليدالة االنتقالية املناسبة والتمس  بروح اتفاق أروشا؛
ة واالايييياد ضييييمان تكامييييل ايييي ه اجلهييييود وتنسيييييقها ميييي   هييييود األمييييم املتحييييد )د( 

األخريقي والكيانات اإلقليمية والدولية األخرى ذات الصلة، باالستفادة قدر اإلمكان مل خربات 
 االااد األخريقي واللجنة األخريقية إلقوق اإلنسان والشيوب يف ا ا الصدد؛

 لسيية ايياور ميييزز  تكليييو ثثييل للخييرباء بتقييدي اييديي شييفوي واملشيياركة يف )ه( 
اإلنسيييان يف بورونيييدي يف اليييدورة اإلاديييية والثاقيييني مليييس حقيييوق اإلنسيييان، بشيييأن حالييية حقيييوق 

وبإصدار تقرير ختامي واملشاركة يف  لسة اياور مييزز بشيأن حالية حقيوق اإلنسيان يف بورونيدي 
 يف الدورة الثالثة والثاقني للمجلس؛

 ؛يةالازمة ألداء ا ه الوالاملوارد  جبمي  السامية فوضيةامل تزويد  لبي -18 
 يبقي ا ه املسألة قيد نظره. أن  يقرر -19 

 الثانيةاجللسة 
 2015كانون األول/ديسمرب   17

 [مل دون تصويت.]اعتممد 
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 تنظيم تتنا  الدورة االستثنائية الرابعة والعشريال -ثانياا  
مييييل النظيييياز  6ووخقييييا  للمييييادة  60/251مييييل قييييرار اجلميييييية الياميييية  10عمييييا  بييييالفقرة  -1

، ييقيد املييس، عنيد الضييرورة، 5/1حقييوق اإلنسيان الييوارد يف مرخيع قيرار املييس  اليداخلي مليس
 دورات استثنائية بناء  على طلب عضو مل أعضائه حيظى بتأييد قلي األعضاء.

، طلييب ثثييل الواليييات املتحييدة األمريكييية لييدى 2015كييانون األول/ديسييمرب   11ويف  -2
 كيييييانون األول/  17ليييييس حقيييييوق اإلنسيييييان يف جمليييييس حقيييييوق اإلنسيييييان عقيييييد دورة اسيييييتثنائية م

بشييأن منيي  حييدوو املزيييد مييل التييداور يف حاليية حقييوق اإلنسييان يف بورونييدي  2015 ديسييمرب
 (.A/HRC/S-24/1)انظر 
دوليية عضييوا يف جملييس حقييوق اإلنسييان اييي:  18وحظييي ال لييب امليي كور أعيياه بتأييييد  -3

والربتغييييال، واجلبييييل األسييييود، و هورييييية كوريييييا، يرلنييييدا، وإسييييتونيا، وألبانيييييا، وأملانيييييا، وآاألر نتييييني، 
و هوريييييية مقيييييدونيا اليوربوسييييياخية سيييييابقا ، والسيييييلفادور، وربانيييييا، وخرنسيييييا، والتفييييييا، واملكسيييييي ، 

يرلنيييدا الشيييمالية، واولنيييدا، والوالييييات املتحيييدة األمريكيييية، ملكييية املتحيييدة لربي انييييا اليظميييى وآوامل
إي اليا، و أسرتاليا، ، و إسبانيالة مراقبة يف املس اي: دو  26واليابان. وحظي ال لب أيضا  بتأييد 

سييييلوخاكيا، و رومانيييييا، و الييييدا رك، و اجلمهورييييية التشيييييكية، و بولنييييدا، و بنمييييا، و بلغاريييييا، و بلجيكييييا، و 
مال ية، و ليتوانييا، و لكسيمرب،، و كولومبيا، و كندا، و كرواتيا، و قربو، و خنلندا، و  ،السويدو سلوخينيا، و 
 .اليونانو انغاريا، و النمسا، و النروي ، و موناكو، و 
وباإلضييييياخة إىل ذلييييي ، حظيييييي ال ليييييب أيضيييييا  بتأيييييييد اليييييدول املراقبييييية التاليييييية: أوكرانييييييا،  -4

 وأوروربواي، وشيلي.
وبالنظر إىل أن أكثير ميل قليي أعضياء جمليس حقيوق اإلنسيان قيد أييدوا ال ليب املي كور  -5

  16الرئيسييني، أن ييقيد يف  أعاه، خقد قرر رئيس امليس، عقيب مشياورات مي  مقيدمي ال ليب
مشاورات إعامية مفتوحة بشيأن عقيد وتنظييم اليدورة االسيتثنائية،  2015كانون األول/ديسمرب 

 .2015كانون األول/ديسمرب   17وأن ييقد الدورة االستثنائية يف 

 ا تتاح الدورة ومدتها -تلف 
 مكتيب األميم املتحيدة عقد جملس حقوق اإلنسان دورته االستثنائية الرابية واليشيريل يف -6

 . وعقد املس  لستني أقناء الدورة.2015كانون األول/ديسمرب   17جبنيو يف 
 واختتح رئيس جملس حقوق اإلنسان الدورة الرابية واليشريل. -7
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 الحضور -باء 
حضر الدورة االستثنائية ثثلو الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان والدول املراقبية،  -8

ل دول ربير أعضياء يف األميم املتحيدة، ومراقبيون آخيرون، ومراقبيون ميل كيانيات األمييم ومراقبيون مي
املتحييدة ووكاالهتييا املتخصصيية واملنظمييات ذات الصييلة، ومييل منظمييات حكومييية دولييية وكيانييات 

 أخرى، ومؤسسات وطنية إلقوق اإلنسان، ومنظمات ربر حكومية.

 تتضاء النكتب -جيم 
  8يف  لسيييته التنظيميييية جلولتيييه التاسيييية، امليقيييودة يف  انتخيييب جمليييس حقيييوق اإلنسيييان، -9

، أعضاء املكتب التالية أمساؤام، ال يل كانوا أيضا  أعضاء مكتيب 2014كانون األول/ديسمرب 
 الدورة االستثنائية الرابية واليشريل:

 يواكيم روكر )أملانيا(   الرئيس:
 خوان استيبان أربري مارتينيي )باراربواي(  نواب الرئيس:
 خيلوريتا قدرة )ألبانيا(   
 خمتار تيلوبردي )كازاخستان(   

 السيد موتوزي بروس راباشا باالي )بوتسوانا( املقرر: -نائب الرئيس 

 تنظيم العنل - ا  
، عمقدت مشاورة إعامية 5/1مل مرخع قرار جملس حقوق اإلنسان  124عما  باملادة  -10

 متهيدا  للدورة االستثنائية الرابية واليشريل. 2015كانون األول/ديسمرب   16مفتوحة يف 
 كيييييييانون األول/  17ونظييييييير جمليييييييس حقيييييييوق اإلنسيييييييان، يف  لسيييييييته األوىل امليقيييييييودة يف  -11

، يف تنظيم أعماله، مبا يف ذل  اديد الوقت املخص  للكياز، الي ي تقيرر أن 2015 ديسمرب
لبيانيييات اليييدول املشييياركة يف يكييون قييياو دقيييائع لبيانييات اليييدول األعضييياء يف امليييس، ودقيقتييني 

املييس بصييفة مراقييب ولبيانييات املييراقبني مييل الييدول ربيير األعضيياء يف املييس واملييراقبني اآلخييريل. 
وتقيييرر وضييي  قائميييية املتكلميييني  سيييب الرتتيييييب اليييزمين لتسيييجيل األمسيييياء. وتقيييرر إع ييياء الييييدول 

ب واملراقبيون عيل كيانيات األميم األعضاء يف املس الكلمة أوال ، تليها الدول املشاركة بصفة مراقي
املتحييدة ووكاالهتييا املتخصصيية واملنظمييات ذات الصييلة، واملنظمييات اإلكومييية الدولييية والكيانييات 

 األخرى، واملراقبون عل املؤسسات الوطنية إلقوق اإلنسان واملنظمات ربر اإلكومية.
ردة يف قييرار جملييس وقييد  ييرت أعمييال الييدورة االسييتثنائية وخقييا  لألحكيياز ذات الصييلة الييوا -12

 .5/1حقوق اإلنسان 
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 القرار والوثائق -هاء 
يييرد يف الفصييل األول مييل ايي ا التقرييير نيي  القييرار اليي ي اعتمييده جملييس حقييوق اإلنسييان  -13

 يف دورته االستثنائية الرابية واليشريل.
بيييية وتييرد يف مرخييع ايي ا التقرييير قائميية بالوقييائع الصييادرة مييل أ ييل الييدورة االسييتثنائية الرا -14

 واليشريل.

 البيانات -واو 
، أدىل مفيييوض األميييم 2015ديسيييمرب كيييانون األول/  17وىل امليقيييودة يف يف اجللسييية األ -15

 املتحدة السامي إلقوق اإلنسان ببيان.
ويف اجللسيية نفسييها، أدىل املستشييار اقيياو لألمييني الييياز امليييين مبنيي  اإلبييادة اجلماعييية،  -16

 أداما ديين ، ببيان.
جللسة نفسها أيضا ، أدىل رئيس اللجنة التنسيقية لإل راءات اقاصية التابيية مليس ويف ا -17

 حقوق اإلنسان، مايكل ك. أدو، ببيان باسم اللجنة التنسيقية.
ويف اجللسة نفسها، أدلت مفوضة االااد األخريقي للشؤون السياسية، عائشية عبيد ا ،  -18

 ببيان باسم مفوضية االااد األخريقي.
 ويف اجللسة نفسها أيضا ، أدىل ببيان ثثل بوروندي بصفتها الدولة املينية. -19
ويف اجللسة نفسها امليقودة يف اليوز نفسه، أدىل ببيانات ثثلو الدول التالية األعضاء يف  -20

جملييييس حقييييوق اإلنسييييان: االايييياد الروسييييي، واألر نتييييني، وإسييييتونيا، وألبانيييييا، وأملانيييييا، وأوكرانيييييا، 
املتيييددة القوميييات(، واجلبييل  -ا، وآيسييلندا، والربازيييل، والبوسيينة واسرسيي ، وبوليفيييا )دوليية يرلنييدآو 

األسيييود، واجلزائييير، و هوريييية كورييييا، و هوريييية مقيييدونيا اليوربوسييياخية سيييابقا ، و هوريييية مليييدوخا، 
 البوليفاريييييية(، -و ور ييييييا، وصيييييربيا، والصيييييني، وربيييييابون، وربانيييييا، وخرنسيييييا، وخنيييييزويا ) هوريييييية 

ناز، وكينييا، ولكسيمرب، )باسيم االاياد األورويب(، واملكسيي ، واململكية املتحيدة لربي انييا  وخييت
 يرلندا الشمالية، ونيجريا، واولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان.آاليظمى و 

س: إسبانيا، ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ثثلو الدول املراقبة التالية املشاركة يف امل -21
اإلسيييييامية(، وبلجيكيييييا، وبنميييييا، وتركييييييا،  -وأسيييييرتاليا، وأنغيييييوال، وأوروربيييييواي، وإييييييران ) هوريييييية 

و يبيويت، وسيلوخينيا، وسويسيرا، وشييلي، والكرسيي الرسيو ،  ورية كوريا الشييبية الدميقراطيية،و ه
 وكندا، وليختنشتايل، ومصر، والنروي ، والنمسا، واليونان.

 الثانية امليقودة يف اليوز نفسه، أدىل ببيانات:ويف اجللسة  -22
ثثلييييو الييييدول التالييييية املراقبيييية يف املييييس: إكييييوادور، وأوربنييييدا، و هورييييية تنزانيييييا  )أ( 

 املتحدة، و هورية الكونغو الدميقراطية، والسودان، وكرواتيا، ونيوزيلندا؛
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 دولية للفرانكوخونية؛املراقبون عل املنظمات ربر اإلكومية التالية: املنظمة ال )ب( 
املراقبيون عييل املنظمييات ربيير اإلكومييية التالييية: منظميية اليفييو الدولييية، ومؤسسيية   )ج( 

كاريتاس الدولية )االااد الدو  للجمييات اقرية الكاقوليكيية(، واملركيز املسيتقل لبحيوو اإليوار 
االقتصيييادي اليييدو (، ومبادراتيييه )أيضيييا  باسيييم منظمييية دعيييم التواصيييل يف أخريقييييا وتيزييييز التيييياون 

والتحالو الياملي ملشياركة امليواطنني )أيضيا  باسيم مشيروع امليداخيني عيل حقيوق اإلنسيان يف شيرق 
در يييية  -أخريقيييييا والقييييرن األخريقييييي(، وراب يييية الرابييييان الييييدومينيكيني املناصييييريل لليداليييية والسيييياز 

ألخريقي، ومنظمة اييومل الوعاظ، ومشروع املداخيني عل حقوق اإلنسان يف شرق أخريقيا والقرن ا
راييييتس ووتيييف، والفيدراليييية الدوليييية إلقيييوق اإلنسيييان، ومنظمييية اقدمييية الدوليييية إلقيييوق اإلنسيييان، 
وامللتقييى األخريقييي للييدخاع عييل حقييوق اإلنسييان، واي يية رصييد األمييم املتحييدة، والتحييالو اإلجنيلييي 

 الياملي.

 اإلجراء الذي اتُّخذ بشأن مشروع االقتراح -زاي 
، عييرض ثثييل الواليييات 2015كييانون األول/ديسييمرب   17لسية الثانييية امليقييودة يف يف اجل -23

، اليي ي قدمتييه الواليييات املتحييدة األمريكييية. A/HRC/S-24/L.1املتحييدة األمريكييية مشييروع القييرار 
وانضييم الحقييا  إىل مقييدمي مشييروع القييرار كييل مييل إسييبانيا، وأسييرتاليا، وإسييتونيا، وألبانيييا، وأملانيييا، 

، وإي اليييا، والربازيييل، والربتغييال، وبلجيكييا، وبلغاريييا، وبولنييدا، واجلبييل األسييود، يرلنييداآا، و وأوكرانييي
و هورية أخريقيا الوس ى، واجلمهورية التشيكية، و هورية كوريا، و هورية مقيدونيا اليوربوسياخية 
 سييابقا ، و ور يييا، والييدا رك، ورومانيييا، وسيييلوخاكيا، وسييلوخينيا، والسيينغال، والسييويد، وسويسيييرا،
وشيلي، وربانا، وخرنسا، وخنلندا، وخيجي، وقربو، وكرواتييا، وكنيدا، وكينييا، والتفييا، ولكسيمرب،، 

يرلنيدا الشيمالية، ومونياكو، آوليتوانيا، وليختنشتايل، ومال ة، واململكة املتحدة لربي انيا اليظميى و 
 والنروي ، والنمسا، ونيوزيلندا، وانغاريا، واولندا، واليابان، واليونان.

ويف اجللسيية نفسييها امليقييودة يف اليييوز نفسييه، أدىل بتيليقييات عاميية تتيلييع مبشييروع القييرار  -24
 ثثل اولندا باسم الدول األعضاء يف االااد األورويب األعضاء يف املس.

 ويف اجللسة نفسها أيضا ، أدىل ببيان ثثل بوروندي بصفتها الدولة املينية. -25
يه نظير  153للمادة ويف اجللسة نفسها، ووخقا   -26 مل النظاز الداخلي للجمييية اليامية، وم  

جمليس حقيوق اإلنسيان إىل تقيدير مليا يرتتيب عليى اعتمياد مشيروع القيرار ميل آقيار إداريية وآقييار يف 
امليزانيييية الربناجمييييية. وأدىل رئيييييس خييييدمات دعييييم وإدارة اليييربام  مبفوضييييية األمييييم املتحييييدة السييييامية 

 تيلع بآقار مشروع القرار على امليزانية.إلقوق اإلنسان ببيان خيما ي
ويف اجللسيية نفسييها، اعتممييد مشييروع القييرار بييدون تصييويت. ولاطيياع علييى نيي  القييرار  -27
 بصيغته امليتمدة، انظر الفصل "أوال ". 23/1-دإ
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 تقرير مجلس حقوق اإلنسان تال تتنا   ورت  الرابعة والعشريال -ثالثاا  
، اعتمييد جملييس حقييوق 2015كييانون األول/ديسييمرب   17يف  يف اجللسيية الثانييية امليقييودة -28

اإلنسييان تقريييره عييل أعمييال دورتييه الرابييية واليشييريل راييل االستشييارة وعهييد إىل املقييرر بوضيييه يف 
 صيغته النهائية.
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 النر ق

الوثررائق الدررا رة مررال تجررل الرردورة االسررتثنائية الرابعررة والعشررريال لنجلررس   
 حقوق اإلنسان
 يف السلسلة اليامة
A/HRC/S-24/1  مو هيية إىل رئيييس جملييس  2015كييانون األول/ديسييمرب   11رسييالة مؤرخيية

حقوق اإلنسان ميل املمثيل اليدائم للوالييات املتحيدة األمريكيية ليدى جمليس 
 حقوق اإلنسان

A/HRC/S-24/2 تقرير جملس حقوق اإلنسان عل أعمال دورته االستثنائية الرابية واليشريل 

 يف السلسلة امدودة

A/HRC/S-24/L.1 من  املزيد مل التداور يف حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي 

 يف سلسلة وقائع املنظمات ربر اإلكومية

A/HRC/S-24/NGO/1  بيان خ يي مقيدوز ميل  ييية الشييوب املهيددة، وايي منظمية ربير حكوميية
 ذات مركز استشاري خاو

A/HRC/S-24/NGO/2  الدوليييية، وايييي منظمييية ربييير حكوميييية بييييان خ يييي مقيييدز ميييل منظمييية اليفيييو
 ذات مركز استشاري خاو

    


