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 جملس حقوق اإلنسان
 والثالثونلسادسة الدورة ا

 2017أيلول/سبتمرب  11-29
 من جدول األعمال 4 البند

  هبا حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس

 *تقرير جلنة التحقيق املعنية ببوروندي  

 موجز  
املعتمدد  24/33أُنشئت جلنة التحقيق املعنية ببوروندي بقرار جملس حقوق اإلنسان رقم  

قددوق اإلنسددان وجتدداوتا  حبغيددة رجددراي  قيددق  دداما يف انت ا ددا   2016أيلول/سددبتمرب  30يف 
شدكا جدرا م جوجد  و ديدد رن  دان بعًدان من دا ي 2015املرتكبة يف بورونددي مندن نيسدان/أبريا 

 اوتا .القانون الدويل، و ديد األ خاص املدعى ارتكاهبم هنه االنت ا ا  والتج
ولدددددل اللجنددددة مددددا يع ددددد اسددددتمرار عمليددددا  اإلعدددددا   ددددار  ن دددداق القًدددداي، واالعتقددددال  

القاسددية  املعاملددة حتجددات التعسدد يح، وحدداال  اال ت دداي القسددري، والتعددني  و دد ه مددن  ددرو واال
رتك  أفراد من . وا2015 الالرنسانية أو امل ينة، والعنف اجلنسي يف بوروندي منن نيسان/أبريا أو

دا رليددع عددا لددنين يشددارادا ددرا االسددتخبارا  الو نيددة والشددر ة واجلدديب وراب ددة  ددبا  ا ددز  ا ددا م، 
ا  املوثقدة االنت ا  ابسم "امبون ا ور" أ ل  هنه االنت ا ا . وتشدد اللجنة على حجم و  ورا

كبددت  ا. وارتالددأ أسدد ر ، يف حدداال  عديدددا عددن رايددابة الًددحاو فايددااب  بدنيددة ون سددية   دد
 ت ا ا .هنه االن مجاعا  مسلحة معار ة أيًان انت ا ا   قوق اإلنسان    أنع تعنر توثيق

ولدل اللجنة أسبا  وجي ة تدعوها لالعتقاد أبن جدرا م  دد اإلنسدانية قدد ارُتكبدت  
 يف بوروندي. 2015منن نيسان/أبريا 

ومدددا ُ تُبددددط السدددل ا  البورونديدددة ررادا فعليدددة ملكافحدددة اإلفدددال  مدددن العقدددا  و  الدددة  
، ت لد  ولدنل . استقالل النظا  القًا ي، فسيستمر رفال  مرتكبو هنه اجلرا م من العقا 
 قيدق بشد ن   رجدراياللجنة رىل احملكمة اجلنا ية الدولية أن تشدر،، يف أقدر  وقدت مسدت ا،، يف

 .2015 أبرياا الة يف بوروندي منن نيسان/

__________ 

 .هبا فقط تابللغة الأ ُقدم ا عّمم املرفقتُ  *
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

أُنشددئت جلنددة التحقيددق املعنيددة ببوروندددي هاملشددار رلي ددا فيمددا بعددد ابللجنددة  ملدددا سددنة جوجدد   -1
رجددراي  قيددق  بغيددة 2016أيلول/سددبتمرب  30املعتمددد يف  33/24قددرار جملددس حقددوق اإلنسددان رقددم 

دف ي د 2015أبريا حقوق اإلنسان املرتكبة يف بوروندي منن نيسان/جتاوتا  يف انت ا ا  و  اما 
 هويدة ديدددويل، و جرا م جوج  القدانون الد بوجع  اص رىل تقييم ن اق ا، و ديد رن  انت تشكا

 ون رلي ا.لأ ينتمأل خاص املدعى ارتكاهبم هلا، وو ع تواييا  ملسايلت م، أون  انت اجل ة اا
، عحن ر يس جملس حقوق اإلنسان أعًاي اللجندة 2016نوفمرب تشرين الثاين/ 22ويف  -2

بدداين  انسددوا وية ريددن ألت هاجلزا ددر ، ر يسددان للجنددة، وعًددأو ر ددو ح فاتسددا علددى النحددو التددايلد السدديد 
ا م و دية ندة أنشد ههبنن ، وفرانسدوات هامبسدون هاململكدة املتحددا . وسداعد  أعًداي اللجندة أما

 .األمم املتحدا  قوق اإلنسان
وقدمت اللجنة عر دح  د ويح يف الددورتح الرابعدة والثالثدح وا امسدة والثالثدح  لدس  -3

. ويلخدددددددل هدددددددنا التقريدددددددر 2017حقدددددددوق اإلنسدددددددان املعقدددددددودتح يف آهار/مدددددددار  وحزيران/يونيدددددددع 
 . 1هاالستنتاجا  الن ا ية الأ توايلت رلي ا  قيقا  اللجنة الأ سرتد م صلة يف وثيقة تكميلية

 تعاون بوروندي مع اللجنة -ابء 
التعداون مدع  ، حكومة بوروندي على24/33حث جملس حقوق اإلنسان، يف قراره رقم  -4

ما  ا جبميع املعلو ، وتزويدهالبلدهنا جلنة التحقيق تعاوانن  امالن، والسماح هلا فجراي تورا  رىل 
ر مدع اللجندة  ا دوا اتمدان . ور م هنا ال لد ، رفًدت حكومدة بورونددي رفًدان الالتمة ألداي واليت ا

 والتعاون مع ا ر م املبادرا  العديدا لأ اختنها اللجنة.
وحدددك ا تمدددال رعدددداد هدددنا التقريدددر، أرسدددلت اللجندددة ثدددال  مدددن را   ددد وية رىل البعثدددة  -5

. و لبت اللجنة مدن سدل ا   2هالدا مة لبوروندي يف جنيف ورسالتح رىل وتارا الشعون ا ارجية
ح هلددا بددد ول الددبالد وربال  ددا بوج ددة نظرهددا بشدد ن حالددة حقددوق اإلنسددان يف بوروندددي أن تسددم

بوروندي، وبوجع  اص االنت ا ا  الأ تُرتك   د موظ ي الدولة، أو أعًداي ا دز  ا دا م. 
 ُو تتلق اللجنة ردان على هنه ال لبا .

 املنهجية -جيم 
ُمنعدددت مدددن د دددول اإلقلدددديم اقتدددد  اللجندددة ابملمارسدددة الددددأ اتبعت دددا جلدددان  قيدددق أ ددددرل  -6

ة نغددو الدرقرا يددريددة الكو املشددمول بواليت ددا، فددنهبت رىل البلدددان ا دداورا لبوروندددي هأو ندددا ومج و 
بورونددددي.  جئدددون مدددنالوروانددددا ومج وريدددة تنزانيدددا اال اديدددة  ورىل بلددددان أ دددرل الدددأ يوجدددد في دددا 

نددددت هددددنه الددددزورا  واالتصدددداال  العديدددددا الددددأ ُأجريددددت عددددن بعدددد  ثددددر أرجددددراي  د اللجنددددة مددددنومكن
 مقابلة مع  حاو و  ود ومصادر أ رل. 500 من

__________ 

 التقرير ا تامي امل صا للجنة التحقيق املعنية ببوروندي.  1ه
 .نظر املرفق الثاينا  2ه
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واعتمدددد  اللجندددة معيدددار اإلثبدددا  هاتدددع الدددني أ دددن  بدددع أ لددد  جلدددان التحقيدددق املعنيدددة  -7
ندددة رايددت اللجححبقددوق اإلنسددان، أي "األسدددبا  الوجي ددة الدددأ  مددا علدددى االعتقدداد". ولدددنل ، 

ادا عدددا ي دددة  قة الدددأ جتعدددا لددددل  دددخل متدددزن يتدددو ىعلدددى مجدددع املعلومدددا  املوثدددوق هبدددا واملتسددد
 أسباابن  ملع على االعتقاد بوقو، حاد ، أو ابتبا، سلوك من ي.

وفًالن عن عد  تعاون ا كومة ورفً ا السماح للجنة بد ول البالد، واج ت اللجنة  -8
الشد ود و  لًدحاواايعوبة يف التحقيق يف الوقت ا ايل بش ن بوروندي بسب  ا وف الني رندع 
 ، مددن ض ا دداالمددن التعبدد  عددن آرا  ددم. وبسددب   دديق الوقددت املتدداح للجنددة، ُ تددتمكن، يف بعدد
ثيددق عينددة نددت مددن تو رجددراي  قيقددا   دداملة وتغ يددة مجيددع االنت ا ددا  والتجدداوتا . بيددد أ ددا  ك

 واسعة من هنه األفعال.

 القانون الواجب التطبيق -دال 
وك الدوليدددة الر يسدددية بشددد ن حقدددوق اإلنسدددان هددديد بورونددددي  دددرف يف سدددبعة  مدددن الصدددك -9

القتصدددادية  قدددوق اوالع دددد الددددويل ا ددداص اب ،الع دددد الددددويل ا ددداص اب قدددوق املدنيدددة والسياسدددية
 نصددري، وات اقيددةمييددز العواالجتماعيددة والثقافيددة، واالت اقيددة الدوليددة للقًدداي علددى مجيددع أ ددكال الت

 دول  ينة والربوتو ية أو املالعقوبة القاسية أو الالرنسانمناهًة التعني  و  ه من  رو  املعاملة و 
 اقيددة حقددوق اتو  رأا،اال تيدداري امللحددق هبددا، وات اقيددة القًدداي علددى مجيددع أ ددكال التمييددز  ددد املدد

عاقددددددة هوي اإل ال  ددددددا والربوتو ددددددولح اال تيدددددداريح امللحقددددددح هبددددددا، وات اقيددددددة حقددددددوق األ ددددددخاص
يف الشدعو  و اإلنسدان و  يف امليثداق األفريقدي  قدوقأيًان وبوروندي  رف  وبروتو وهلا اال تياري.

 .  ه من الصكوك األفريقية ها  الصلة
هدي  درف ايدقت بوروندي على ات اقية منع جرردة اإلابدا اجلماعيدة واملعاقبدة علي دا، و و  -10

. بيددد أ ددا أبلغددت األمددح  3ه2014منددن عددا   يف نظددا  رومددا األساسددي للمحكمددة اجلنا يددة الدوليددة
، اعتزام دددددا االنسدددددحا  مدددددن هدددددنه 2016تشدددددرين األول/أ تدددددوبر  27العدددددا  لملمدددددم املتحددددددا، يف 

االت اقيدددة. وجدددا أن االنسدددحا  ال يكدددون انفدددنان رال بعدددد عدددا ، فدددلن هدددنا اإلبدددال  ُ يدددعثر يف عمدددا 
 اللجنة الأ أجر   ليل ا القانوين واستخدمت فيع تعريف اجلرا م الوارد يف نظا  روما األساسي.

اهلجمدددا  ن رره  ورأ  اللجنددة أن القدددانون اإلنسددداين الددددويل ال ين بددق يف ر دددار واليت دددا، -11
 يف بوروندددددي منددددن نيسددددان/مسددددلحة، أو ادعددددت املسددددعولية عن ددددا، اعددددا  الددددأ  ددددنت ا مجاملتق عدددة 

 . 4هنزا، مسلح    دويل يستنتج من ا وجودال  2015 أبريا

__________ 

لتحديدد أوليدة  درو  رجدراي يف املدعيدة العامدة للمحكمدة اجلنا يدة الدوليدة  ت،  رع2016نيسان/أبريا  25يف   3ه
 بوروندي. يفقد ارتكبت احملكمة  ن اق ا تصاصيف  رن  انت جرا م تندر 

 /آ  12الثدددداين اإل ددددايف رىل ات اقيددددا  جنيددددف املعقددددودا يف  الربوتو ددددول  مددددن 2جدددداي يف املددددادا األوىل هال قددددرا   4ه
...[ ] ىعلدد يسددري ال ربوتو ددولأن ال حبمايددة  ددحاو املناتعددا  املسددلحة  دد  الدوليددةة املتعلقدد 1949أ سدد س 

 ".مسلحة د مناتعا و  ها من األعمال ها  ال بيعة املماثلة الأ ال تع لأعمال العنف العر ية الندر 
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 حالة حقوق اإلنسان -اثنياا  
 االجتاهات الرئيسية -ألف 

أبتمددة   دد ا يف جمددال  2015اقرتنددت األتمددة السياسددية السددا دا يف بوروندددي منددن عددا   -12
، فدلن  5ه2015نيسدان/أبريا  25حقوق اإلنسان. ولئن  انت نُنر هنه ا الة قد لوحظت قبا 

دهور  دديد يف رعالن الر يس بي  نكورونزيزا قراره يف هل  التداري  ابلرت دح لواليدة جديددا تداله تد
حالددة حقددوق اإلنسددان. وقددد وثقددت اللجنددة انت ا ددا  ابلغددة القسددوا يف  ثدد  مددن األحيددان تشددما 

 دددار  ن ددداق القًددداي، وعمليدددا  االعتقدددال واالحتجدددات  إلعددددا عمليدددا  اعلدددى وجدددع ا صدددوص 
التعسدددددد يح، وحدددددداال  اال ت دددددداي القسددددددري، والتعددددددني  و دددددد ه مددددددن  ددددددرو  املعاملددددددة القاسددددددية 

م وض األمدم املتحددا السدامي  قدوق وسبق أن أ ار  الالرنسانية أو امل ينة، والعنف اجلنسي. أو
واللجنددة األفريقيددة ،  7هبشدد ن بوروندددي األمددم املتحدددا الددني أجرتددعالتحقيددق املسددتقا و  ، 6هناإلنسددا

 رىل وقو، هنه األنوا، من االنت ا ا .  8ه قوق اإلنسان والشعو 
 ادا  العديدددا الددأ مجعت ددا اللجنددة أن املظدداهرا  الددأ بدددأ  يف واتًددح جليددان مددن الشدد -13

واهلجمدددا  علدددى أربدددع منشددد    2015واالنقدددال  ال ا دددا يف أور/مدددايو  2015نيسدددان/أبريا 
، 2015 دددانون األول/ديسدددمرب   11عسدددكرية يف بوجومبدددورا واملن قدددة احملي دددة هبدددا الدددأ وقعدددت يف 

. واسددددتمر هددددنا املنددددا  املددددوا  2015 عددددا   ددددكلت مراحددددا حاعددددة يف تصدددداعد وتدددد ا العنددددف يف
ورفدتددع بوجددع  دداص   ددااب  الكراهيددة  2017و 2016النت ا ددا  حقددوق اإلنسددان يف عددامي 

لددفا، عدن لا لدس الدو   الصادرا عدن بعدض السدل ا  وأعًداي ا دز  ا دا م، املعدروف ابسدم 
سا د بوجع عدا  الدني ت داقم ، واإلفال  من العقا  القوا  الدفا، عن الدرقرا ية - الدرقرا ية

، ارُتكبددت بعددض االنت ا ددا  ب ريقددة 2016بسددب  عددد  اسددتقالل النظددا  القًددا ي. ومنددن عددا  
 أ  ى ورن  انت مماثلة يف الوحشية.

ويشددرتك الًددحاو الددنين يشددكا الشددبان أ لبيددت م هابسددتثناي  ددحاو العنددف اجلنسددي  يف  -14
نا النحدو، مثدا املتظداهرين احتجاجدان علدى تر دح أ م معار ون للحكومة، أو ينظر رلي م علدى هد

، وأعًاي أحدزا  املعار دة السياسدية، وال سديما 2015بي  نكورونزيزا لالنتخااب  الرائسية لعا  
أعًدداي حر ددة التًددامن والدرقرا يدددة وقددوا  التحريددر الو نيددة، وأفدددراد القددوا  املسددلحة البورونديدددة 

، القريبددددون مددددن م، وأفددددراد ا تمددددع املدددددين، والصددددح يون،  9هالسددددابقة هالقددددوا  املسددددلحة السددددابقة 
واأل دددخاص املت مدددون بددددعم االنقدددال  ال ا دددا، أو ابملشدددار ة فيدددع، وأفدددراد ا موعدددا  املسدددلحة 

__________ 

املقددرر ا دداص املعدد  بتعزيددز ا قيقددة والعدالددة  ، و ال سدديما اللجنددة املعنيددة حبقددوق اإلنسددان، وجلنددة مناهًددة التعددني  5ه
 .نساناملقرر ا اص املع  حبالة املدافعح عن حقوق اإل، و واجلرب و ماان  عد  التكرار

 .A/HRC/32/30انظر   6ه

 .A/HRC/33/37انظر   7ه

  دانون األول/  13-7بورونددي تقرير اللجنة االفريقية  قوق اإلنسان والشعو  عن بعثت دا لتقصدي ا قدا ق يف   8ه
  .2015ديسمرب 

يعدد  مصددد لح "القدددوا  املسدددلحة السدددابقة" أفدددراد القدددوا  البورونديدددة املسدددلحة السدددابقة و دددالبيت م مدددن التوتسدددي.   9ه
. 2015ايو  أور/مددوقعددت يف وأ ددحى اجلدديب البوروندددي منقسددمان انقسددامان  ددديدان بعددد لاولددة االنقددال  الددأ

 وا  املسلحة السابقة وارتكا  انت ا ا   قوق اإلنسان  دها.وأعق  هل  هميب الق
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املعار ة واملتعا  ون مع م، أو من هم يف  ريق م رىل املن ى املت مون بسدب  هلد  أب دم يريددون 
ا لددس الددو   اللجنددة أيًددان ظدداهرا جتنيددد السددكان يف  االنًددما  رىل هددنه ا موعددا . والحظددت

ويف راب تدددددع الشدددددبابية املعروفدددددة ابسدددددم  قدددددوا  الددددددفا، عدددددن الدرقرا يدددددة - الددددددفا، عدددددن الدرقرا يدددددة
 امبون ا ور. ويف  ث  من األحيان، أفًى ربداي أي مقاومة رىل انت ا ا   قوق اإلنسان.

ة ا ددوف الشددديد السددا د بوجددع عددا د ا ددوف مددن وأابنددت املقددابال  الددأ أجرهددا اللجندد -15
اإلدالي بشدد ادا  شددية االنتقددا ا ومددن املالحقددة، حددك يف املن ددى، ومددن العددودا رىل الددبالد. وقُدددّطر 

 خصددددان،   10ه417 098، بنحددددو 2017عدددددد الالجئددددح البورونددددديح، يف منتصددددف  وت/يوليددددع 
دد  بدددد  مددددن أفدددددراد ا تمددددع املددددددين مدددددن جممددددو، سددددكان الدددددبالد. ويبقددددى عددددد يف املا ددددة 4قرابددددة  أي

والصح يح يف املن ى وبعً م خيًع ألوامر توقيف دولية. ويًد ر الدنين ال يزالدون يف بورونددي 
رىل اللجوي رىل العما السري. وقد أوق ت ا كومدة وسدا ط اإلعدال  املسدتقلة الر يسدية ومنظمدا  

 حقوق اإلنسان عن العما أو ألغت وجودها.
ت ا دا  ا قدوق املدنيدة والسياسدية مبا دران علدى التمتدع اب قدوق االقتصدادية و ان وقدع ان -16

واالجتماعيددة والثقافيددة بسددب  القيددود امل رو ددة علددى ا ددرو ، وعلددى حريددة التنقددا بوجددع  دداص، 
وتوقددددف املدددداسح الر يسدددديح عددددن تقددددد  قسددددط وافددددر مددددن املعونددددة املبا ددددرا للحكومددددة بسددددب  هددددنه 

الو ددع االقتصددادي ظدداهرا االبتددزات حدددا فاختددن  اختددن  أ ددكاالن  ددك االنت ا ددا . وتاد تدددهور 
مددن بين ددا م البددة بعددض مددوظ ي ا كومددة بدددفع فديددة، أو ر ددالق سددراح احملتجددزين لقدداي مبلدد  مددن 
املال، وفرض  را   جديدا على السكان الراتحح أايالن  ت و  ا ال قدر، أو حداال  االبتدزات 

 د من  بيبة امبون ا ور. ت الت ديد الأ يقو  هبا أفرا

 املساءلة -ابء 
 مسؤولية الدولة عن تصرف أجهزهتا -1 

جوجد  القدانون الددويل، جددا يف هلد  قدانون حقدوق اإلنسددان، تكدون الدولدة مسدعولة عددن  -17
تشدددريعية، أو تن ينيدددة، أو قًدددا ية، أو  ددد   -تصدددرف أج زهدددا أون أ اندددت الوظي دددة الدددأ تعدي دددا 

نظا  الدولة، أو  بيعت دا، سدواي أ اندت اتبعدة للحكومدة املر زيدة، أو جلماعدة هل ، أو و ع ا يف 
. واسددددددت اعت اللجنددددددة أن تثبددددددت أن قددددددوا  الدددددددفا، واألمددددددن  انددددددت، منددددددن نيسددددددان/  11هرقليميددددددة
، املرتكد  الر يسدي النت ا دا  حقدوق اإلنسدان يف بورونددي حدك يف ا داال  الدأ 2015 أبريا

    حكومية مثا  بيبة امبون ا ور.تصرفت في ا ابال رتاك مع ج ا  
وارتكددددد  أفدددددراد مدددددن دا دددددرا االسدددددتخبارا  الو نيدددددة، مدددددن بيدددددن م أفدددددراد رفيعدددددو املسدددددتول، يف  -18

اإلعددددا   عمليدددا ت بوجومبدددورا ومقا عدددا  عديددددا، أفعددداالن تلقدددي املسدددعولية علدددى عددداتق الدولدددة  لددد
ال سددددري، وأعمدددداال ت دددداي القاالعتقددددال واالحتجددددات التعسدددد يح، وحدددداال  و   ددددار  ن دددداق القًدددداي،

 وختًدع دا درا سدي.عندف اجلنالتعني  و  ه من  رو  املعاملة القاسدية أو الالرنسدانية أو امل يندة وال
 ي مدير عا . ا اليوماالستخبارا  الو نية بشكا مبا ر لسل ة ر يس اجلم ورية ويتوىل ردارا عمل

__________ 

 .2017 وت/يوليع  20م و ية األمم املتحدا لشعون الالجئح،   10ه

هقدددددرار اجلمعيدددددة ان الددددددول عدددددن األفعدددددال  ددددد  املشدددددروعة دوليددددد جسدددددعولية   مدددددن املدددددواد املتعلقدددددة1هال قدددددرا  4املدددددادا   11ه
  .56/83 العامة
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علدى ظداهرا  األوىل احتجاجدان امل بددور فعدال مندن لشر ة الو نية البورونديدةوا  لعت ا -19
فددراد مددن الشددر ة ، أرتكدد  أ2015. ومنددن نيسددان/أبريا تر ددح الددر يس نكددورونزيزا لواليددة جديدددا

 اي قسدددري،ا ت ددد أعمدددالعددددا  فجدددرايا  مدددوجزا، واعتقددداال  واحتجددداتا  تعسددد ية، و رعمليدددا  
و دار ت  نسدي.لعندف اجلوتعني  و  ه من  رو  املعاملة القاسدية أو الالرنسدانية أو امل يندة، وا

ئت يف وحدددددا  مددددن بين ددددا وحدددددا دعددددم كايددددة املعسسددددا  ووحدددددا مكافحددددة الشددددغ  الددددأ أُنشدددد
 مشار ة حثيثة يف ارتكا  انت ا ا  جسيمة  قوق اإلنسان. 2015 عا 
وقامددت قددوا الدددفا، الددو   البورونديددة هاجلدديب  الددأ ا  بن سدد ا يف بدايددة األتمددة بدددور  -20

لشد ادا  الدأ يح يف اعار ح ال عليح أو املتخيلدح. و   ديدد بعدض العسدكر متعاظم يف قمع امل
قدداال  جزا واعتمجعت ددا اللجنددة حبسددبا م أ ددخاص يدددعى ارتكدداهبم عمليددا  رعدددا  فجددرايا  مددو 

ومددن بددح  ينددة.أو امل  التعددني  و دد ه مددن  ددرو  املعاملددة القاسددية أو الالرنسددانية تعسدد ية وأعمددال
ملكلف اي ا اص كبت انت ا ا  جسيمة  قوق اإلنسان، حدد  اللجنة اللواالوحدا  الأ ارت

ىل العسدكرية األو  املن قدة حبماية املعسسا  و تيبة اهلندسية القتالية همعسكر موتيندا  و تيبدة دعدم
 همعسكر موها  يف بوجومبورا.

في ددا السددل ا  اإلداريددة احملليددة انت ا ددا   قددوق  ارتكبددت اال حدد ووثقددت اللجنددة أيًددان  -21
 .، وال سيما االعتقاال  التعس يةأو أمر  ابرتكاهبا اإلنسان

وأو حت عدا   ادا  أن س  العما ال علدي يف الدولدة يقدو  رىل حدد  بد  علدى بنيدة  -22
الدو   ا لدس مواتية مدن الدروابط الشخصدية املوروثدة مدن الوقدت الدني  اندت فيدع بعدض سدل ا  

تقاتددددا يف األحددددرات. وتوثقددددت هددددنه  قددددوا  الدددددفا، عددددن الدرقرا يددددة -للدددددفا، عددددن الدرقرا يددددة 
، تبددددي اعرتا ددد ا دا دددا 2014الصدددال  ملواج دددة املعار دددة الدا ليدددة الدددأ أ دددن ، مندددن عدددا  

. ويددعى أن ا كومدة ُ تتخدن بعدض  12ها ز  ا ا م على منح والية جديدا للر يس نكدورونزيزا
امل مدددددة، ومدددددن بين دددددا تلددددد  الدددددأ أسددددد ر  عدددددن انت ا دددددا  جسددددديمة  قدددددوق اإلنسدددددان،  القدددددرارا 

اختنها ر يس اجلم ورية وجمموعة ايغ ا مدن "اجلندراال " مدن بيدن م وتيدر األمدن العدا  واملددير  ورمنا
العددا  لدددا را االسددتخبارا  الو نيددة، ومدددير ديددوان الددر يس املسددعول عددن الشددر ة يف هيئددة الرائسددة 

قدوا  الددفا، عدن  -لمجلدس الدو   للددفا، عدن الدرقرا يدة ان املدين واألمح العدا  لومدير الديو 
. وتنقددا هددنه الدددا را قراراهدا عددرب سلسددلة مواتيددة مددن القيدادا خيتلددف تشددكيل ا مددن هيئددة الدرقرا يدة

رىل أ دددرل ومدددن مقا عدددة رىل أ دددرل علدددى سدددو ركدددن معدددع أن يتمتدددع موظ دددون أقدددا درجدددة بسدددل ة 
يسد م. ويف هدنا الصددد، تثبتدت اللجندة مدن أن ان د  امل دتب العدا  للشدر ة يتمتدع ت وق سدل ة ر 

 بسل ة ت وق سل ة امل تب العا .

 مسؤولية الدولة عن سلوك األفراد أو اجملموعات غري التابعة للدولة -2 
جوج  القانون الدويل، جا يف هلد  قدانون حقدوق اإلنسدان، ركدن مسدايلة الدولدة بوجدع  -23

عدددا  عدددن التصدددرفا   ددد  القانونيدددة الدددأ تصددددر عدددن أفدددراد أو جمموعدددا   ددد  اتبعدددة للدولدددة عنددددما 

__________ 

قددددوا  الدددددفا، عددددن  -ا لددددس الددددو   للدددددفا، عددددن الدرقرا يددددة ن هوي الرتدددد  الرفيعددددة يف أعددددر  عدددددا أفددددراد مدددد  12ه
لد  هدعالي األ دخاص . وا د ر أ 2015للر يس نكورونزيزا عن معار ت م تر حع النتخااب  عا   الدرقرا ية

 الحقان رىل ال رار من البالد  لبان للسالمة.
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. وجيدوت أن ُ مندا الدولدة املسدعولية  13ه"اتمدان  يعتمد علي ا هعالي األفراد واجلماعا   ت "اعتمادان 
عدن  دا حالدة علدى حددا عنددما يتصدرف أفدراد  د  اتبعدح للدولدة، أو جمموعدا   د  اتبعدة  يًان أ

للدولددة، بندداين علدددى توجي اهددا، أو أوامرهدددا، أو  ددت "سدددي رها ال عليددة"
عندددما يعدددرتف  وأيًدددان   14ه

. ونظدر  اللجندة، آ دنا  15هموظ وها بسلوك مجاعا     اتبعة للدولة ويعتمدون هلد  السدلوك
با ا هددددنه العناايددددر، يف مسددددعولية الدولددددة البورونديددددة عددددن األفعددددال الددددأ ارتكبت ددددا  ددددبيبة يف حسدددد

عمليددا  االعتقددال امبون ا ددور الددأ وثقددت  ددلوع ا يف عمليددا  اإلعدددا   ددار  ن دداق القًدداي و 
واالحتجات التعس يح، وحاال  اال ت اي القسري، والتعني  و  ه مدن  درو  املعاملدة القاسدية 

 .نية أو امل ينة والعنف اجلنسيأو الالرنسا
ولدددديس بوسددددع اللجنددددة أن ختلددددل رىل "االعتمدددداد الكلددددي" لشددددبيبة امبون ا ددددور علددددى الدولددددة  -24

البورونديدددة وهدددو أمدددر يقتًدددي "رثبدددا  درجدددة عاليدددة بوجدددع  ددداص مدددن سدددي را الدولدددة علدددى األ دددخاص 
. بيد أنع ينبغي الت  يد على اتساق امبون ا ور، حاهلا يف هل  حدال  16هاملعنيح أو الكياان  املعنية"

 مع سياسة ا كومة.  ، 17هقوا  الدفا، عن الدرقرا ية -ا لس الو   للدفا، عن الدرقرا ية 
بيدددد أن اللجندددة اسدددت اعت أن تثبدددت وجدددود روابدددط وثيقدددة بدددح أفدددراد مدددن الددددا را الو نيدددة  -25

عددض أفددراد بيعددة، مددع يب وهيئددة الرائسددة، مددن بيددن م أفددراد هوو رتدد  رفلالسددتخبارا  والشددر ة واجلدد
 ددداك حقدددوق امدددر ابنتامبون ا دددور مدددن ج دددة، وأن هدددعالي األفدددراد  دددانوا يتلقدددون مدددن م تعليمدددا  وأو 

 اإلنسان من ج ة أ رل.
ويف بعددض ا دداال ، اسددت اعت اللجنددة اثبددا  "السددي را ال عليددة" الددأ رارسدد ا موظ ددون  -26

ى امبون ا ددور. وقددد ه ددر  دد ود عديدددون وجددود امبون ا ددور رىل جاندد  أفددراد مددن حكوميددون علدد
الشددددددر ة، أو دا ددددددرا االسددددددتخبارا  الو نيددددددة، جددددددا يف هلدددددد  يف مر ددددددز االحتجددددددات، عنددددددد ارتكددددددا  
االنت ا ددددا ، وأ دددداروا رىل أن أفددددرادان مددددن امبون ا ددددور  ددددانوا يعملددددون بددددزي الشددددر ة، أو اجلدددديب، 

__________ 

 Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide  13ه

(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007ات اقيدة مندع جرردة  . تن يدن
حكددم لكمددة العدددل الدوليددة،  ، هالبوسددنة واهلرسدد   ددد ايددربيا واجلبددا األسددود اإلابدا اجلماعيددة واملعاقبددة علي ددا

 .2007جملد عا  
 ; l’article 8 des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illiciteانظدر  14ه

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 

d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986 ; et Application de la Convention pour la prévention 

et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. 

Recueil 2007 .األنشد ة العسدكرية و دبع ا مسدعولية الددول عدن األفعدال  د  املشدروعة دوليدان مدن مدواد  8 املدادا
يف نيكددارا وا و دددها هنيكددارا وا  ددد الددوالو  املتحدددا األمريكيددة، اجلددوهر، لكمددة العدددل الدوليددة،  العسددكرية

هالبوسددنة واهلرسدد   ددد ايددربيا واجلبددا  ات اقيددة منددع جررددة اإلابدا اجلماعيددة واملعاقبددة علي دداا وتن يددن 1986جملددد 
 .2007األسود، حكم لكمة العدل الدولية، جملد 

اد مسعولية الدول عن األفعال    املشروعة دوليان. رأ  اللجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان من مو  11 املادا  15ه
 د ا دددق يف ا يددداا بشددد ن امليثددداق األفريقدددي  قدددوق اإلنسدددان والشدددعو  3والشدددعو ، يف مالحظت دددا العامدددة رقدددم 

ددا املسددعولية عددن عمليددا  القتددا الددأ 4 هاملددادا للدولددة أها   ددا   دد  اتبعددةجترتكب ددا  ، أن الدولددة ركددن أن ُ من
 وافقت الدولة على تل  األفعال، أو دعمت ا، أو قبلت هبا.

 Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie  16ه

Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007. 

 أن لكمة العدل الدولية تقتًي وجود "موايمة منتظمة" بغية رثبا  "االعتماد التا ". هاملرجع السابق . بيد  17ه
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د أفدراد هدنه القدوا  وعلدى مدرأل مدن م. تد علدى هلد ، أن الددعاول وحيملون أسلحت ما يف وجدو 
قليلة حس  علم اللجنة،  تالأ أُقيمت على امبون ا ور، أو تل  الأ أس ر  عن رداان ،  ان

 مما يقف  اهدان على توا ع السل ا  البوروندية توا عا يعيد وجود نو، من السي را.
أبن أفددرادان مددن امبون ا ددور ن ددنوا عمليددا  اعتقددال وتلقددت اللجنددة أيًددان معلومددا  ت يددد  -27

اد السددل ا  ثبددت اعتمدديوسددلموا املوقددوفح لدددا را االسددتخبارا  الو نيددة أو رىل الشددر ة، وهددو أمددر 
 سلو  م واعرتاف ا بع.

 مسؤولية اجملموعات املعارضة املسلحة -3 
لحة علددى مجعدت اللجندة معلومددا  عدن هجمدا  موج ددة  دنت ا جمموعدا  معار ددة مسد -28

 يف 2015 مرا ددددز للجدددديب والشددددر ة وهجمددددا  أوسددددع ن اقددددان  تلدددد  الددددأ وقعددددت يف  وت/يوليددددع
احملي ددة هبددا. بيددد أن  يف بوجومبددورا واملن قددة 2015 ددانون األول/ديسددمرب   11مقا عددة  دداونزا ويف 

يكدددا هاللجندددة ُ تدددتمكن مدددن مجدددع معلومدددا  هجمدددا   دددنت ا جمموعدددا  مسدددلحة منظمدددة ها  
 ىل ايددددعوبةردنيح. وتعددددزل بعددددض العقبددددا  الددددأ تعددددوق رجددددراي هددددنه التحقيقددددا  موحددددد علددددى املدددد

 تدزود اللجندة رونديدة ُالوايول رىل الش ود الدنين يوجدد أ لدب م يف بورونددي ورىل أن ا كومدة البو 
 أبي معلوما .

 حقوق اإلنسان وجتاوزات حقوق اإلنسان انتهاكات -جيم 
 احلق يف احلياة -1 

ا  عديددا تتعلدق ابنت ا دا  ا دق يف ا يداا وتن دوي علدى مسدعولية تلقت اللجنة   اد -29
الدولددة البورونديددة. وتشددما هددنه االنت ا ددا  اسددتخدا  قددوا  الدددفا، واألمددن القددوا امل ر ددة القاتلددة 

. ويف بعدددض ا ددداال ، 2015أثنددداي املظددداهرا  الدددأ انددددلعت مدددن نيسدددان/أبريا رىل حزيران/يونيدددع 
دوان علدى أعمددال عنددف ارتكب دا متظدداهرون وأسدد ر  عدن مقتددا أفددراد مددن يُددعنى أن أفددراد الشددر ة ر 

. وارتكدد  أفددراد مدن وحدددا الدددعم  مايدة املعسسددا  ولددواي  18هالشدر ة وأعًدداي يف ا ددز  ا دا م
مكافحددة الشددغ  و تيبددة اهلندسددة القتاليددة عمليددا  رعدددا   ددار  ن دداق القًدداي يف بعددض أحيدداي 

 2015تشدرين األول/أ تدوبر  31األول/أ توبر يف نغا دارا وتشرين  13بوجومبورا، وبوجع  اص يف 
يف بورينغدددا همقا عدددة بدددوابنزا . وردا علدددى هجمدددا  مسدددلحة علدددى عددددا مرا دددز عسدددكرية يف بوجومبدددورا 

، أعددددد  أفددددراد مددددن 2015 ددددانون األول/ديسددددمرب   11وموجيجددددورو همقا عددددة بوجومبددددورا  وقعددددت يف 
ص يف بوجومبددورا مدداري، وال سدديما يف نيا ابيغدددا الشددر ة واجلدديب فجددرايا  مددوجزا عشددرا  األ ددخا

وموسا ا. وُعث ر أيًان على جثث ا دخاص أُعددموا يف بلديدة مدو يكي همقا عدة بوجومبدورا . واقرتندت 
وجتداوت حجم دا  2015 حاال  اإلعدا   ار  ن اق القًاي الأ حدثت يف  انون األول/ديسمرب

ابلتعددددددني  واال تصددددددا  واالعتقدددددداال   2015حدددددداال  اإلعدددددددا  املالحظددددددة منددددددن نيسددددددان/أبريا 
 التعس ية أو ارُتكبت هنه األفعال يف أعقاهبا. 

__________ 

ا هنه األفعال يف ن اق والية اللجنة. وألن هنه األعمال ُ ترتكب ا جمموعا  منظمة، ف ي ال تشدكّ  تد اال   18ه
 روندي.القانون اجلنا ي البو  انت ا ا   قوق اإلنسان ورمنا أفعاالن تقع يف ن اق ا تصاص
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وتشددد   ددد ادا  عديددددا رىل أن السدددل ا  اإلداريدددة احملليدددة دفندددت، بعدددد أحددددا   دددانون  -30
، جثثددان يف مقددابر مجاعيددة، ال سدديما يف  انيو ددا هبوجومبددورا مدداري  ومباندددا 2015األول/ديسددمرب 

، أعلدددن عمددددا بوجومبدددورا لوسدددا ط اإلعدددال  عدددن 2016 دددبارب/فرباير  29ويف  همقا عدددة بدددوابنزا .
ا لدس ا تشاف قرب مجاعي يف موات ورا هبوجومبورا ماري  وأ د أن اجلثث  انت ملتعا  ح مدع 

.  19هقدددتل م أفدددراد مدددن املعار دددة قدددوا  الددددفا، عدددن الدرقرا يدددة -الدددو   للددددفا، عدددن الدرقرا يدددة 
ة هددنه االدعدددايا  رال ابلوايدددول رل مجيددع املواقدددع الددأ يددددعى أن هبدددا ركددن التحقدددق مددن ايدددح وال

 مقابر مجاعية وا صول على آراي ا رباي ال بية واجلنا ية ورجراي  قيقا  أ ثر دقة.
وتلقدددت اللجندددة معلومدددا  عدددن حددداال  رعددددا   دددار  ن ددداق القًددداي ألفدددراد مدددن قدددوا   -31

راد مدددن ل، قتدددا أفدددالسدددابقة. فعلدددى سدددبيا املثدددااألمدددن، وبوجدددع  ددداص القدددوا  املسدددلحة البورونديدددة 
ي  داراروتا، املستشدار ، يف بوجومبورا، اجلندرال أاثانت 2016نيسان/أبريا  25الشر ة واجليب، يف 

 ص بع.صال ا ايف جمال األمن والدفا، لدل مكت  ان   الر يس، وتوجع وابنتع وموظف االت
  م وهدددم  دددت سدددي را قدددوا  وت يدددد الشددد ادا  أيًدددان عدددن حددداال  أ دددخاص لقدددوا حدددت -32

 األمن، جا يف هل  يف أما ن االحتجات.
وُعثطر ابنتظدا  يف عددا مقا عدا  علدى جثدث هامددا مكتوفدة أودي دا رىل ظ رهدا يف  ثد   -33

مدددن األحيدددان وقدددد ُحدددز رأسددد ا يف بعدددض ا ددداال . ويف حددداال  عديددددا، دفندددت السدددل ا  هدددنه 
قيددق جددديا بلددة بددنل  ابلتزام ددا حبمايددة ا ددق يف اجلثددث دون  ديددد هويددة الًددحاو وال رجددراي  

ا يددددداا. ويف حددددداال  أ دددددرل، ُحددددددّطد  هويدددددة الًدددددحاو أب دددددم أ دددددخاص عار دددددوا واليدددددة الدددددر يس 
نكورونزيزا اجلديدا، أو أعًاي يف أحزا  املعار ة. وُعثر على جثث رُب ت هبا حجارا يف بعض 

أن أ خاايددددددان اعتقلددددددت م الشددددددر ة،  األحيددددددان، يف  ددددددر روتيددددددزي وحبدددددد ا تنجانيقددددددا. وأ ددددددد  دددددد ود
 عسكريون، أو أفراد من امبون ا ور، اقتيدوا رىل  ابة رو و و حيث يُدعنى ر م أُعدموا. أو
وتلقدددت اللجندددة أيًدددان معلومدددا  عدددن حددداال  رعددددا  فجدددرايا  مدددوجزا ارتكب دددا أفدددراد مدددن  -34

املثدال، أعدد   على سدبياأن س م، فامبون ا ور بص ت م معاونح لقوا  الدفا، واألمن، أو من تلقاي 
سدددديبيتوك  ، يف2015آ /أ سدددد س  5أفددددراد مددددن امبون ا ددددور يددددرافق م بعددددض رجددددال الشددددر ة، يف 

 اهلواي. دي ما يفهبوجومبورا ماري  رجلح بعد أن  لبوا من ما اجلثو على ر بتي ما ورفع أي
ىل أفددراد مددن دا ددرا والحظددت اللجنددة عدددا حدداال  ا تيددال ولاولددة ا تيددال موج ددة تُعددزل ر -35

لتنميدددة لسدددال  وااالسدددتخبارا  الو نيدددة أو الشدددر ة، مثدددا ا تيدددال ر ددديس حدددز  اال ددداد مدددن أجدددا ا
تيددال ر دديس اجلمعيددة ، ولاولددة ا 2015أور/مددايو  23املعددارض، تيغاميبانغددا، تيدددي فدد وتي، يف 

 2015سد س  /أ آ 3 البوروندية  ماية حقوق اإلنسان واحملتجدزين، بيد   الفد  مبونيمبدا، يف
 .2015تشرين الثاين/نوفمرب  6ورعدا  ابنع، ويلي نزيتوندا، يف 

ومجعدددت اللجندددة أيًدددان معلومدددا  عدددن ا تيددداال  ن دددنها أ دددخاص ُ تدددتمكن مدددن  ديدددد  -36
هددددويت م أو مسددددعوليت م عن ددددا، مثددددا ا تيددددال اجلنددددرال أدولددددف نشدددديم راان، الددددر يس السددددابق لدددددا را 

 15ا والعقيدددد املتقاعدددد جدددان بيكومدددا و، يف 2015أ سددد س  /آ 2االسدددتخبارا  الو نيدددة يف 
، ، والندا ق الرعدي ابسدم اال داد مدن أجدا السدال  والتنميدة، ابتدريس  داهونغو2015آ /أ س س 

__________ 

 ددانون   11ه ددر هددنه املعلومددة يف تقريددر اللجنددة الددأ أنشدد ها املدددعي العددا  للجم وريددة للتحقيددق يف أحدددا   أُعيددد  19ه
ر يف آهار/مار   2015األول/ديسمرب   .2016الني ُنشط
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تشدددرين  9ا وايددد ر بيددد   الفددد  مبونيمبدددا، ابسدددكال نشددديم راان، يف 2015أيلول/سدددبتمرب  7يف 
ا والنا بدددددة يف 2016آهار/مدددددار   22 دددددور، يف ا واملقدددددد  داريدددددو  ريكورا 2015األول/أ تدددددوبر 

، ووتيدددددر امليددددداه والبيئدددددة 2016 وت/يوليدددددع  13مجعيدددددة مجاعدددددة  دددددرق أفريقيدددددا، ح صدددددة موسدددددي يف 
 واستصدددددددددالح األرا دددددددددي والتخ ددددددددديط ا ًدددددددددري، أرانويدددددددددا نييونكدددددددددورو، يف أول  دددددددددانون الثددددددددداين/

و، ومستشددار االتصدداال  لدددل وجنددا ر دديس هيئددة األر ددان العامددة، ال ريددق بددر  نييونغدداب. 2017 يندداير
 أيلدددول/ 11ر ددديس اجلم وريدددة، ويلدددي نيدددامتوي مدددن لددداولأ ا تيدددال قُتطدددا في مدددا أ دددخاص آ دددرون، يف 

 على التوايل. 2016نوفمرب /تشرين الثاين 28و 2015سبتمرب 

 حاالت االختفاء القسري -2 
القسدددري، فقدددد تلقدددت تسددداعد ظدددروف االعتقدددال واالحتجدددات يف بورونددددي حددداال  اال ت ددداي  -37

اللجنددة  دد ادا  عديدددا ت يددد اب ت دداي أ ددخاص بعددد أن أوق  ددم أفددراد مددن دا ددرا االسددتخبارا  الو نيددة 
و/أو الشر ة. فعلى سبيا املثال، أوقف تسعة من أفراد الشر ة، يوج  م فرد من امبون ا ور على منت 

  التحددالف اجلديددد لتنميددة ، هو ددو هارامدداتيغيكو، ر دديس حددز 2016آهار/مددار   9سدديارا  ددر ة، يف 
بوروندي، يف نيا ابيغا. ُو تتلق أسرتع أي معلوما  عنع منن هل  الوقت. ويف بعض ا اال ،  ل  
أفددددراد مددددن دا ددددرا االسددددتخبارا  الو نيددددة أو الشددددر ة فديددددة مددددن أقددددار  األ ددددخاص املخت ددددح. واليددددزال 

روريندددددزانغيم و،  -وا ن أو وسدددددتح هاتونغيمددددداان، عًدددددو حدددددز  ا ر دددددة مدددددن أجدددددا رعدددددادا  هيدددددا املددددد
، بت يددددددان. وقددددددد دفعددددددت أسددددددرتع فديددددددة 2015 ددددددانون األول/ديسددددددمرب   9اعتقلتددددددع الشددددددر ة يف  الددددددني
 فرن  بوروندي أل خاص أدعوا أ م من موظ ي االستخبارا  للعثور عليع. 600 000 قدرها
صدر ويشكا السياق املتسم حبدو  حاال  ا ت داي  ثد ا ويف معظدم األحيدان بوجدود عن -38

معار ددون سياسدديون، أو أفددراد مددن  -أو عناايددر  اايددة مددن بين ددا عددا  األ ددخاص املسددت دفح 
والت ديدددددا  الددددأ يتلقاهددددا الًددددحاو قبددددا  -ا تمددددع املدددددين، أو مددددن القددددوا  املسددددلحة السددددابقة 

ا ت ددا  م وتلدد  املرتب ددة ابال ت دداي الددأ يتلقاهددا األقددرابي الحقددان، أسددباابن وجي ددة للظددن أبن األمددر 
يتعلددق بعمليددا  ا ت دداي قسددري. ويف هددنه ا دداال ، يقددع علددى السددل ا  االلتددزا  فجددراي  قيددق 
 1مسددتقا وفعددال. فعلددى سددبيا املثددال، ا ت ددى  ددابط اسددتخبارا ، يُدددعى سددافح انهيندددايف، يف 

، وبعدد هلد  قدد  أحدد رهسدا ع تعاتيددع لعا لتدع ُو يُعثدر علدى جثتدع أبددان. وتددوحي 2016مدايو أور/
 لوديددت  دددويزيرا،   - عديدددا بتدددوررب أفددراد مددن املخدددابرا ، أو الشددر ة يف ا ت دداي مددداري  دد ادا 

ا 2015 ددددانون األول/ديسددددمرب   10 ، يف Iteka Ligue laأمينددددة مددددال راب ددددة حقددددوق اإلنسددددان، ه
ا وأوسددكار نتاسددانو، 2016 وت/يوليددع  22، يف Iwacuوالصددح ي جددان بيغ ردداان، مددن ايددحي ة 

 .2017نيسان/أبريا  21السابق ومال  فندق نوانرا يف بوجومبورا، يف عًو جملس الشيو  
وركددن أن يتدديح تعددرف السددل ا  علددى هويددة اجلثددث الددأ ُعثطددر علي ددا وقيام ددا ابنتبا دد ا  -39

 العثور على األ خاص امل قودين.

 احلق يف احلرية واألمن الشخصي -3 
الحظدددت اللجندددة أن حددداال  االعتقدددال واالحتجدددات التعسددد يح  اندددت أ ثدددر انت ا دددا   -40

حقددوق اإلنسددان املبلدد  عن ددا وأ ددا أسدد ر  يف  ثدد  مددن األحيددان، عددن انت ا ددا  أ ددرل، ال سدديما 
 ار  ن اق القًاي، وحاال  اال ت اي القسري، والتعني  و د ه مدن  درو   إلعدا عمليا  ا

 رنسانية أو امل ينة، والعنف اجلنسي.املعاملة القاسية أو الال
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وتعدددزل  بيعدددة االعتقددداال  التعسددد ية رىل أن األ دددخاص الدددنين أجروهدددا، وبوجدددع  ددداص  -41
ن عدددنونيدددة. وفًدددالن يا  القاأفدددراد امبون ا دددور، ُ يكوندددوا بدددولح فجرا  دددا، أو ُ يتقيددددوا ابإلجدددرا

 هل ، ُ يُبلن   ث  من الًحاو أبسبا  اعتقاهلم.
ويسدددداور اللجنددددة القلددددق أيًددددان مددددن مشدددداريع تعددددديا القددددانون اجلنددددا ي وقددددانون اإلجددددرايا   -42

يب دون ليددا  ت تدداجلنا يددة الددأ سددتتيح، يف بعددض ا دداال ، لًددبارب الشددر ة القًددا ية رجددراي عم
 أمر وليالن.

ويف  ثدددد  مددددن ا دددداال  الددددأ وثقت ددددا اللجنددددة، اُقتيددددد املوقوفددددون رىل دا ددددرا االسددددتخبارا   -43
راح م، ر دددالق سددد نيدددة، أو رىل تانتيدددن الشدددر ة، حيدددث تعر دددوا للتعدددني  وسدددوي املعاملدددة قبددداالو 
تجدزون مدن  في دا احمل  ويل م رىل السجون. وتش  عدا   ادا  رىل أما ن احتجات سرية حُيدر  أو

سددتخبارا  ا ددرا اال ددا اتصددال ابلعدداُ ا ددارجي، علددى  ددرار مددا حيددد  علددى سددبيا املثددال يف مقددر د
 يف بوجومبورا، أو يف بيو   ااية وحاوو  يف عدا مقا عا .الو نية 

ُو يتمتدددددع أ لددددد  احملتجدددددزين ابلًدددددماان  املنصدددددوص علي دددددا يف الع دددددد الددددددويل ا ددددداص  -44
اب قوق املدنية والسياسية والقانون البوروندي، مثدا ا صدول علدى لدا ، أو علدى العدال  ال د ، 

قانونية االحتجات، وا ق يف تلقي الزورا . واحُتجز  أو رمكانية رفع دعول أما  لكمة للبت يف 
وملدددددا املعاملددددة القاسددددية أو الالرنسددددانية أو امل ينددددة  ثددد  مددددن الًددددحاو أيًددددان يف ظددددروف ترقددددى رىل 

سدبعة أو   وهي مدا م ر ة ال ول أايالن، ره تبل املدا القانونية لالحتجات لدل الشر ة،  تتجاوت
ا انتشددار . و  20هقابلددة للتجديددد مددرا واحدددا تتسددم املمارسددة املتبعددة يف اإلفددرا  ابلعشددوا ية، ره ُيسدد ّط

 ددرب االعتقددال، أو معرفددة  ددخل يف ج ددات الدولددة، عمليددة اإلفددرا . ويف حدداال  عديدددا،  لدد  
أفددراد مددن دا ددرا االسددتخبارا  الو نيددة، أو الشددر ة، أو قًدداا، أو افددراد مددن امبون ا ددور دفددع مبددال  

 ين، أو نقل م رىل السجون. ا لة لإلفرا  عن احملتجز 

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة -4 

وه در  .2015وثقت اللجنة اسدتمرار ممارسدة التعدني  وسدوي املعاملدة مندن نيسدان/أبريا  -45
لو نيدة خبارا  ااالسدتعدا   ود أن حاال  التعني  وسوي املعاملة  اندت  دد  يف مقدر دا درا 
د  يف مر دز    ان حيالواقع على مقربة من  اتدرا ية بوجومبورا. وأ ار   ود آ رون رىل أن هل

 2015 ا " الني اسدتخد  هلدنا الغدرض يف عدChez Ndadayeالشر ة لالحتجات املعروف ابسم "
 درل أجدات احت بوجع  اص، ال سيما من قطبا لدواي مكافحدة الشدغ . وهُ در  أيًدان عددا مرا دز
 عدددن رل، فًدددالن تسدددتخدم ا الشدددر ة ودا دددرا االسدددتخبارا  الو نيدددة يف بوجومبدددورا ومقا عدددا  أ ددد

 مرا ز احتجات    رعية.
التعدددني  املتكدددررا الدددأ الدددنين أجدددر  اللجندددة مقدددابال  مع دددم أسدددالي   وه دددر الًدددحاو -46

 ،ديديدددددةا قًدددددبان الو وا دددددرا ، وأعقدددددا  البندددددادق،  ،اهلدددددراوا  لدددددت بوجدددددع  ددددداص اسدددددتخدا  
والسالسددا املعدنيددة لًددرهبم هبددا  ددرابن أدل، يف بعددض ا دداال ، رىل  سددر  ،لكددابال  الك راب يددةو 

عظام م وفقدا م الوعي. وُ رت  يف األجساد ربر  ويلة، أو ُحقنت جواد  د  معروفدة، واقُتلطعدت 
دددع بعدددض الًدددحاو علدددى مقربدددة مدددن رفدددا  بشدددرية، أو أُر مدددوا علدددى أ دددا  الغدددا ط. األظدددافر، وُو ط

__________ 

 .مثاين وأربعون ساعةالعاملي هو  املعيار  20ه
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وتعددرض الًددحاو أيًددان لال تصددا  والتعددني  يف أعًددا  م التناسددلية. و دداهد معتقلددون حدداال  
رعدددا  وتيقنددوا أ ددم سدديكونون الًددحاو التددالح. واقرتنددت أفعددال التعددني  وسددوي املعاملددة هددنه، يف  
 ثدددد  مددددن األحيددددان، بشددددتا م  ددددان لبعًدددد ا  ددددابع اثدددد  وابلت ديددددد ابلقتددددا، ال سدددديما ابسددددتخدا  
األسددلحة الناريددة، أو القنابددا اليدويددة. ويف  ثدد  مددن ا دداال ، أسدد ر اإليددناي البدددين والن سددي عددن 

 رايااب  بدنية ون سية    ا. 
املعاملدددددددة القاسدددددددية  ووايدددددددف بعدددددددض الًدددددددحاو ظدددددددروف احتجدددددددات ركدددددددن أن ترقدددددددى رىل -47
 ،الكدددددايفغدددددناي وا رمدددددان مدددددن ال ا تظددددداج السدددددجون، أي  يف ايددددددارهاالالرنسدددددانية أو امل يندددددة،  أو

 مدددا هدددو املدددراحيض، وعدددد  ال صدددا بدددح البدددالغح والقصدددر   سدددتخدا وا ،والرعايدددة الصدددحية املال مدددة
 مبورا.و دا را االستخبارا  الو نية يف بوج ا ال يف

 العنف اجلنسي -5 
ر دددم بدددداوف الوايدددم الددددأ تنتدددا   ددددحاو العنددددف اجلنسدددي،  كنددددت اللجندددة مددددن رجددددراي  -48

سدنة يف الوقدت الدني  71سدنوا  و 8 حية تراوحت أعمارهن بدح  45مقابال  مع أ ثر من 
حدثت فيع الوقا ع. ويدرجح أن يكدون عددد الًدحاو ا قيقدي، وأ لدب م مدن النسداي ابإل دافة رىل 

، أ ددرب مددن هلدد  بكثدد . وتعددود أقددر  حددواد  العنددف اجلنسددي عدددد قليددا مددن الرجددال واأل  ددال
 . 2017ع دان رىل عا  

ارُتكبدت أثنداي اعتقدال أفدراد ا تصدا  ولاولدة ا تصدا  أساسدان حداال  وقد وثقت اللجنة  -49
قريد  هلدا  الًدحية، أوتو   ،يف بعدض األحيدانمن امبون ا ور، الدنين يعملدون معدان أو  ،الشر ة من
االنًدما  رىل  رفدض ، أوأو ابملشار ة مع املتظاهرينابالنتماي رىل حز  معارض،  ممت  ،الن ور من
أن هلد  حدد  أيًدان يف  . بيدقوا  الدفا، عن الدرقرا ية -  لس الو   الدفا، عن الدرقرا يةا

حدداال   انددت في ددا الًددحاو لوحدددهن يف بيتددوهن. ويف  ثدد  مددن ا دداال ، اقرتنددت هددنه األفعددال 
أبل دددداج بنيئددددة ها   ددددابع جنسدددداين، أو سياسددددي و/أو اثدددد . و ددددرص اللجنددددة علددددى التشددددديد علددددى 

الثدة مدن القسوا البالغدة الدأ اتسدمت هبدا بعدض حداال  العندف هدنه. وعلدى هدنا النحدو، ا تصد  ث
امبون ا دددور يلبسدددون تي الشدددر ة فتددداا قاايدددر علدددى مقربدددة مدددن جثدددة قريددد  هلدددا  دددانوا قدددد قتلدددوه. أفدددراد 

وا تص  عدا رجال، من بين م أفراد من امبون ا ور، امرأتح مث  دوهوا أعًدا  ن اجلنسدية. وفًدالن 
عددددن هلدددد ، تلقددددت اللجنددددة  دددد ادا  مددددن نسدددداي وقعددددن  ددددحاو لال تصددددا  مددددن قبددددا أفددددراد مددددن 

 مبون ا ور، أو الشر ة، يف حواجز أو قر  ا دود أل ن  ن حياولن ال رار.ا
واسدُتخدط  العنددف اجلنسددي وسدديلة للتعددني  بغيددة ا صددول علددى معلومددا  أو اعرتافددا  مددن  -50

احملتجزين. و لت هنه األفعال اال تصا  والتعدري القسدري وتسدبي  رايدااب    د ا وحقدن مدواد 
التناسدددلية وتعليدددق أثقدددال يف ا صددديتح. وتلقدددت اللجندددة  ددد ادا مدددن امدددرأا جم ولدددة يف أعًددداي الدددن ور 

وقعددت  ددحية لعمليددا  ا تصددا ، مددن بين ددا عمليددا  ا تصددا  مجاعيددة، ارتكب ددا  ددوال أربعددة أو  
 من ا. أفراد من الشر ة يف تنزانة من تانتين دا را االستخبارا  الو نية بغية ا صول على معلوما 

ا  اجلنسدددددية عدددددن عواقددددد  بدنيدددددة ون سدددددية   ددددد ا علدددددى الًدددددحاو، واسددددد ر  االنت ا ددددد -51
ف ايدديبت بعددض النسدداي ب دد و  نقددل املناعددة البشددرية املكتسدد ، أو أايددبحن حوامددا، أو فقدددن 

 كل ن. ويعاين عدا رجال من مشا ا االنتصا  واملشا ا البولية بص ة  ااية.
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 حرية التعبري -6 
. 2015ريدددة التعبددد  قا مدددة مندددن نيسدددان/أبريا ظلندددت القيدددود املالحظدددة امل رو دددة علدددى ح -52

و الفددان ملددا  انددت عليددع بوروندددي يف السددنوا  السددابقة عندددما  انددت تتمتددع ججتمددع مدددين م عددم 
اب يويددة وبتعدددد وسددا ط اإلعددال  املسددتقلة،  دداق ا يددز الدددرقرا ي الددني  ددان يتدديح للصددح يح 

ا   اايددة عددن العمددا، يف نيسددان/أبريا التعبدد  ا ددر  دديق  ددديدان، ف وق ددت ا كومددة أربددع رهاعدد
ا واقددرتن هلدد  يف حالددة بعددض اإلهاعددا  بتدددم ها علددى أيدددي قددوا  األمددن. 2015وأور/مددايو 

ددددددح إلهاعددددددة واحدددددددا فقددددددط هددددددي رهاعددددددة  ابسددددددتئناف البددددددث يف  Radio Isanganiroوحددددددك اِن، عُط
الددددو   لالتصدددداال  ، علنددددق ا لددددس 2016. ويف تشددددرين الثدددداين/نوفمرب  21ه2016 ددددبارب/فرباير 

رحددددددل بدددددرامج هدددددنه اإلهاعدددددة لبث دددددا أ نيدددددة عنوا دددددا "حقدددددوق اإلنسدددددان للصدددددح يح". ويف تشدددددرين 
، ُعلّطدددق نشدددارب ا ددداد الصدددح يح البوروندددديح الدددني اسدددتنكر مدددرا  عديددددا 2016األول/أ تدددوبر 

انت ا ددا  حريددة الصددحافة. وال يددزال عدددد  بدد  مددن الصددح يح يعدديب يف املن ددى وخيًددع بعًدد م 
 ألمر توقيف دويل.

. 2015 ويسدداور اللجنددة القلددق بشددد ن   ددااب  الكراهيددة الدددأ تُلقددى منددن نيسدددان/أبريا -53
دا  يف ديددة وقيدداوهدددف هددنه ا  ددااب  الددأ تلقي ددا علنددان، أو بشددكا  دد  رعددي، سددل ا  بورون

عًددداي أ ددد هم مدددن  ، أوقدددوا  الددددفا، عدددن الدرقرا يدددة - دفا، عدددن الدرقرا يدددةللدددا لدددس الدددو   
انية عددن م  ة اإلنسددا ددز ، وبوجددع  دداص افددراد مددن امبون ا ددور، رىل ختويددف املعار ددح أو نددز، ايدد

ايدد " ا "الصرابتشددبي  م اب يددواان  بوجددع  دداص يف بعددض ا دداال . ويثدد  اسددتخدا  أل دداج مثدد
 روانددا.  سديما يف"بنت وردان" القلق  اايدة وأ دا  اندت قدد اسدُتخدطمت لتسدمية التوتسدي، ال أو
 نية.تعزت هنه ا  ااب  اللبس بح املعار ح السياسيح وهنه ا موعة اإلثو 

، جدددددرل تدددددداول  دددددريط فيدددددديو يظ دددددر فيدددددع مئدددددا  مدددددن أفدددددراد 2017ويف نيسدددددان/أبريا  -54
امبون ا ور وهم يددعون رىل " بيدا املعار دا  حدك ينجدا أفدرادان مدن امبون ا دور". وبعدد اإلداندة 

، وعددددددد  األمينددددددة الو نيددددددة للمعلومددددددا   22ه قددددددوق اإلنسددددددان الصددددددادرا عددددددن امل ددددددوض السددددددامي
جعاقبدددة  قدددوا  الددددفا، عدددن الدرقرا يدددة - ا لدددس الدددو   الددددفا، عدددن الدرقرا يدددةواالتصددداال  يف 

، بيددد أن اللجنددة ُ تتلددق أي معلومددا  عددن  24ه. ويُدددعنى أن "مل ددان قًددا يان" قددد فُددتطح 23هاملخ ئددح
. وقدد وجدع  25هالواقع علدى عداتق الدولدة ابختداه تدداب  يف هدنا الصدددم ل هنا امللف ر م االلتزا  

 أفراد من امبون ا ور ندايا  مماثلة يف مقا عا  بتل ة.

__________ 

ددددددر   21ه . واسدددددددت ن ت البدددددددث يف 2015املقربدددددددة مدددددددن ا دددددددز  ا ددددددا م أيًدددددددان يف أور/مدددددددايو  Rema FMرهاعدددددددة  ُدمّط
 .2016 عا 

 .www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21506&LangID=Fانظر   22ه

قدوا  الددفا، عدن  - دفا، عن الدرقرا يةللا لس الو   الصادر عن  SNIC-17-0002 onالصح ي رقم  البيان  23ه
 .2017نيسان/أبريا  5يف  الدرقرا ية

  .2017حزيران/يونيع  15  ا  ممثا بوروندي الدا م أما  جملس حقوق اإلنسان يف   24ه

 ا اص اب قوق املدنية والسياسية.  من الع د الدويل 2هال قرا  20املادا   25ه

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21506&LangID=F


A/HRC/36/54 

15 GE.17-13865 

 حرية تكوين اجلمعيات والتجمع -7 
ال تددزال حريددة تكددوين اجلمعيددا  مقيدددا. ُو تددتمكن منظمددا  ا تمددع املدددين الددأ يتعلددق  -55

ددد  حسدداابها يف  ايددة  عمددا أ لب ددا جسددا ا حقددوق اإلنسددان وأوق ددت ا كومددة نشددا  ا، أو مجُّط
تشدددددرين  19، مدددددن اسدددددتئناف أنشددددد ت ا يف بورونددددددي، ابسدددددتثناي اثنتدددددح من دددددا. ويف 2015عدددددا  

الراب دددة البورونديدددة  مايدددة حقدددوق أعلندددت وتارا الدا ليدددة رلغددداي تسدددجيا ، 2016األول/أ تدددوبر 
اجلماعددة ومنتددل تعزيدز ا تمددع املددين ومنتددل الًددم  والتنميدة، و  اإلنسدان واأل دخاص احملتجددزين

بوروندي، و بكة املوا نح الشرفاي. وبعد مخسة أو  مدن  - املسيحية للعما على رلغاي التعني 
ا ن سددد ا ا دددتالف ا تمدددع املددددين مدددن أجدددا مراقبدددة االنتخدددااب ، واال دددتالف هلددد ، أوق دددت الدددوتار 

البوروندددي مددن أجددا احملكمددة اجلنا يددة الدوليددة، ومنظمددة جندددا  ددحاو التعددني  يف بوروندددي ر ددم 
 2017 دانون الثاين/ينداير   3الأ أُلغي تسدجيل ا يف  Ligue Itekaأ ا أُنشئت يف ا ار  ومنظمة 

ان عن تدهور حقوق اإلنسان يف بوروندي. وخيًع  بار املسعولح يف ا دتالف بعد أن نشر  تقرير 
ا تمددددع املدددددين مددددن أجددددا مراقبددددة االنتخددددااب ، ومنتدددددل تعزيددددز ا تمددددع املدددددين، ومنتدددددل الًددددم  

 .2015والتنمية، واجلماعة املسيحية للعما على رلغاي التعني ، ألوامر توقيف دولية منن عا  
القلدددددق بشددددد ن سدددددن قدددددانون للجمعيدددددا  ا  يدددددة البورونديدددددة، يف  دددددانون ويسددددداور اللجندددددة  -56

، وقانون آ ر بش ن املنظما     ا كوميدة األجنبيدة تعدزت بعدض أحكام مدا 2017الثاين/يناير 
 سي را السل ا  على أنش ة هنه اهليئا  ومواردها سي را  ديدا.

أبنشدددد ت ا حبريددددة يف بوروندددددي. وال ركددددن ألحددددزا  املعار ددددة االجتمددددا، أو اال دددد ال،  -57
ويتعددددرض أعًدددداهها لًددددغورب متواايددددلة لالنًددددما  رىل ا ددددز  ا ددددا م واعُتقطددددا عدددددد  بدددد  مددددن م، 

 ُعنّطبوا، أو قُتطلوا. أو

 حرية التنقل -8 
لسددددوي املعاملددددة، ويف بعددددض ا دددداال ، وتعر ددددوا  صألقددددي القددددبض علددددى عدددددا أ ددددخا -58

وامبون ا دددور معدددان، أو أفدددراد مدددن  الشدددر ة أفدددراد مدددن ام ددداالدددأ أق  رقيدددةواجز الا دددلال تصدددا  عندددد 
مج وريددة رواندددا و امبون ا ددور لوحدددهم، قددر  ا دددود وبصدد ة  اايددة علددى مقربددة مددن ا دددود مددع 

وُأجدددددددرب بعددددددض األ دددددددخاص علدددددددى دفددددددع مبدددددددال  ماليدددددددة  ا لددددددة ألفدددددددراد الشدددددددر ة  .املتحددددددددا تنزانيددددددا
األ دددددخاص هديددددددا ، أو تعر دددددوا امبون ا دددددور، أو ُسدددددلبت ممتلكددددداهم مدددددن م. وتلقدددددى بعدددددض  أو

لالعتقال، أو التعني  بعد أن ساعدوا أ خاايان آ رين على ال رار من البلد. وتلقى العديدد مدن 
أفدددراد أسدددر الدددنين  دددادروا الدددبالد هديددددا . وتعدددرض بعًددد م لالعتقدددال، أو االحتجدددات القسدددري، 

 ا ت وا عن األنظار. أو
بلددددان جمددداورا، و اايدددة يف روانددددا، تعسددد ان، واعُتقدددا بعدددض األ دددخاص الدددنين أقددداموا يف  -59
السدل ا  البورونديدة يف املقدا  األول  متعر وا للتعني ، عند عدودهم رىل بورونددي، ره اهمدت  أو

 ابلتعاون مع جمموعا  مسلحة تتخن من هنه البلدان قاعدا هلا.
الددفاتر ال "ا املثدواختن  السل ا  البوروندية تداب  تقيد حرية ا ر دة، مدن بين دا علدى سدبي -60

العا لية" الأ جيد  علدى  دا ر  أسدرا أن يسدجا في دا مجيدع األ دخاص الدنين يعدوهلم والدزوار أيًدان. 
و كّطددن هددنه الدددفاتر اقددوا  أثندداي مددداعت ا األسددر املعيشددية مددن الددتحكم يف السددكان. ويف بيئددة تشددتد 

 يا  التنقا امل نية أو ا ااية.في ا الرقابة الأ  ارس ا السل ا ، يثبط هنا التدب  بعض عمل
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 أوجه القصور يف النظام القضائي واملؤسسات األخرى -9 
تلقدددت اللجندددة  ددد ادا  ت يدددد دًدددو، قًددداا ومددددعح عدددامح وبعدددض أعًددداي ا كومدددة  -61
بالد وبعًد م ون مدن الدأفراد ا ز  ا ا م لًغورب ال مربر هلدا مدن أقدرا م. وفدر لدامون عديدد أو

انونيدة قليلدة قرجدرايا   هديددا . وت يدد املعلومدا  املتاحدة للجندة أبندع ُ تُتخدن سدولبعد تلقي م 
ا مدددعى أ أنشدد ه ددد املدددعى ارتكدداهبم انت ا ددا   قددوق اإلنسددان. ُو تثبددت جلددان التحقيددق الدد

تيدددددال تسدددددعة ، وا 2015اجلم وريدددددة العدددددا  يف أعقدددددا  األحددددددا  الدددددأ وقعدددددت يف نيسدددددان/أبريا 
  11قعدت يف و ، واألحدا  الأ 2015تشرين األول/أ توبر  13را، يف أ خاص، يف حي نغا ا
  ا اللجنة.نزاهت ا  ما تبحن من التقارير الأ نظر  في 2015 انون األول/ديسمرب 

والحظددددت اللجنددددة حدددداال    دددد  ملدددددا  ويلددددة يف اإلجددددرايا  القًددددا ية ورجددددراي بعددددض  -62
ولا مدددا   وف املدددراقبح عدددن حًدددورها،احملا مدددا  ا ساسدددة دا دددا السدددجون ممدددا أدل رىل عدددز 

مدددنيان  12ح وعسددكري 7مددوجزا ي بددق في ددا رجددراي "التلددبس". فعلددى سددبيا املثددال، مثددا  ددر ي و
 ددددانون الثدددداين/   24اعتقلددددوا يف سددددياق اهلجددددو  علددددى معسددددكر مو ددددوين همقا عددددة موينغددددا  لدددديالن يف 

دانددددت م احملكمددددة لددددا . وأ ددددانون الثاين/يندددداير دون مسدددداعدا   26أمددددا  احملكمددددة يف  2017 يندددداير
ناي االحتجدات تعني  أثاالبتدا ية يف موينغا بعقواب   ديدا دون مراعاا ما ه روه من تعر  م لل

 تعنيبان جعا بعً م عاجزان عن الوقوف على قدميع أثناي احملا مة.
وأدل عددددد  اسددددتقالل النظددددا  القًددددا ي املالحددددر منددددن مدددددا  ويلددددة يف بوروندددددي رىل ت دددداقم  -63

يددة العامددة ،  دددد  اجلمع2013  مددن العقددا  السددا د يف هددنا البلددد. فمنددن آ /أ سدد س اإلفددال
جملددس القًدداي  ن يددني عددااألوىل للسددل ة القًددا ية الددأ ُ ينشددر تقريرهددا أبدددا علددى هيمنددة اجل ددات الت

ة السددل ة جلددى هيمنددالددو   الددني يرتأسددع ر دديس اجلم وريددة ويتدد لف مددن أعًدداي تعيددن م ا كومددة. وتت
ت جبدأ عد  جوا سو رس نية على السل ة القًا ية أيًان يف تعيح القًاا وتعر  م للنقا علىالتن ي

 ما أو عزهلم.م عن الععزل القًاا. وتتحكم وتارا العدل يف ترقيا  القًاا وركن أن تقرتح ريقاف 
والحظددت اللجنددة أيًددان عددد  اسددتقالل املعسسددا  الو نيددة املسددعولة عددن مراقبددة أعمددال  -64
ومكتد    26هاللجنة الو نية املسدتقلة املعنيدة حبقدوق اإلنسدانو  لسل ا  يف جمال حقوق اإلنسان،ا

 .2016و 2015وبعض أعًا  ا يف عامي  هنه املعسسا  قيادا أمح املظاُ بعد تغي  

 اجلرائم مبوجب القانون الدويل -اثلثاا  
 ضد اإلنسانية اجلرائم -ألف 

 األركان املكونة للجرمية -1 
اجلددددرا م  ددددد اإلنسددددانية أب ددددا  مددددن نظددددا  رومددددا األساسددددي 7  مددددن املددددادا 1 قددددرا هالتعددددرف  -65
يف ر ددار هجددو  واسددع الن دداق أو من جددي موجددع  ددد أيددة جمموعددة مددن السددكان  ارتكدد " فعددا أي

عبدددددارا "هجدددددو  موجدددددع  دددددد  هأ   أن2هال قدددددرا  7" وتًددددديف املدددددادا املددددددنيح، وعدددددن علدددددم ابهلجدددددو 
]...[   جدددان سدددلو يان يتًدددمن االرتكدددا  املتكدددرر لملفعدددال" تعددد  املددددنيح جمموعدددة مدددن السدددكان أيدددة

__________ 

، أوايدت جلندة االعتمداد ال رعيدة التابعدة ال دتالف املعسسدا  الو نيدة  قدوق اإلنسدان 2016يف تشرين الثداين/نوفمرب   26ه
 .2017 لن ا ي يف عا القرار ا فعادا اعتماد اللجنة الو نية املستقلة  قوق اإلنسان يف ال ئة ابي. وينتظر اختاه
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أية جمموعة من السكان املدنيح، عمالن بسياسة دولة أو منظمة تقًي ابرتكدا  هدنا اهلجدو ،   د
السياسددة". ولدددل اللجنددة أسددبا  وجي ددة تدددفع ا لالعتقدداد، يف  ددوي املعلومددا  الددأ  تعزيددزان هلددنه أو

يف بورونددددي. و ثدددا هدددنا  2015 أبريامجعت دددا، بوقدددو، هجدددو  علدددى السدددكان املددددنيح مندددن نيسدددان/
 ددد سددكان أ لددب م مددن املدددنيح   27هاهلجددو  يف تزايددد األفعددال املشددار رلي ددا يف نظددا  رومددا األساسددي

.  28ه ددداص مدددن معار دددي ا كومدددة أو مدددن أ دددخاص يُنظدددر رلدددي م علدددى هدددنا النحدددو يتددد ل ون بوجدددع
 . 29هيغ  وجود عنااير من قوا  األمن بح الًحاو  يئان يف هنا التواييف وال
ويقتًي نظا  رتما األساسي وجود سياسة للدولة أو املنظمة تقًي بشن هدنا اهلجدو .  -66

 الدولية و  ها مدن احملدا م اجلنا يدة الدوليدة ال تدرل أنالسوابق القًا ية للمحكمة اجلنا ية بيد أن 
رأ  احملكمة اجلنا ية الدوليدة  ćBlaškiهنه السياسة جي  أن تكون ها   ابع رعي، ف ي قًية 

ليو وسددالفيا السددابقة أن   ددة  ددن اهلجددو  ال جيدد  اإلعددالن عن ددا ايددراحة، ابلًددرورا أو التعبدد  
دالل علي دددا مدددن جممدددا الوقدددا ع الدددأ تشدددما "اإل دددار عن دددا بشدددكا وا دددح ولددددد. وركدددن االسدددت

السياسددددي العددددا  ]الددددني[ تندددددر  يف ر دددداره األفعددددال اإلجراميددددةا ]...[ واملًددددمون العددددا  لددددربانمج 
سياسدددي  مدددا يتجلدددى يف  تدددااب  وا دددعيع ويف   ددداابهما ]...[ وحشدددد القدددوا  املسدددلحة ]...[ 

تندر  االنت ا ا  والتجاوتا  الأ وثقت دا . ويف حالة بوروندي،  30هومدل االنت ا ا  املرتكبة"
مدددع املظددداهرا  املعار دددة لرت دددح  2015اللجندددة يف ر دددار أتمدددة سياسدددية بددددأ  يف نيسدددان/أبريا 

الددددر يس بيدددد  نكددددورونزيزا لالنتخددددااب  الرائسددددية وت اقمددددت بعددددد االنقددددال  ال ا ددددا الددددني وقددددع يف 
يدددة رىل العندددف  دددد مدددوظ ي وجلدددوي جمموعدددا  مسدددلحة وأ دددخاص جم ولدددو اهلو  2015أور/مدددايو 

. وأسددد ر  هدددنه 2015 دددانون األول/ديسددمرب   11الدولددة، ال سددديما  ددد بعدددض املعسددكرا  يف 
األفعال عن حشدد قدوا  األمدن والددفا، مدن أجدا قمدع أي  دكا مدن أ دكال معار دة ا كومدة 

. وتشدددد د   ددددااب  الكراهيددددة الددددأ وج ت ددددا السددددل ا ، 2017ال عليددددة أو امل رت ددددة حددددك عددددا  
علددددى مجيددددع  قددددوا  الدددددفا، عددددن الدرقرا يددددة -ا لددددس الددددو   للدددددفا، عددددن الدرقرا يددددة لددددو ممث أو

املسدددتوو ، علدددى وجدددود ررادا سياسدددية عامدددة لقمدددع أي ايدددو  بدددالف. وفًدددالن عدددن هلددد ، تدددرل 
احملكمددة اجلنا يددة الدوليددة، يف ظددروف اسددتثنا ية، أن سياسددة الدولددة "ركددن أن تتخددن  ددكا ر  ددال 

وركددن ت سدد    31هالدولددة مددن ورا ددع ]...[ عددن وعددي تشددجيع هددنا اهلجددو " متعمددد للتصددرف تعتددز 
عددد  مالحقددة املدددعى ارتكدداهبم االهامددا  بوجددع عددا ، أو ممارسددة  ددغورب ملنددع أي مالحقددة، علددى 
 أنع يشكا ر  االن متعمدان من قبا الدولة البوروندية الختاه أي رجراي ومن مث تشجيعان من قطبل ا.

__________ 

 اجلزي اثنيان من هنا التقرير.انظر   27ه

 انظر اجلزي اثنيان من هنا التقرير.  28ه

، رأ  احملكمددة اجلنا يددة الدوليددة لرواندددا أن وجددود  ددد  لمنددت  ايشدديما وأوبيددد روتينددداان املدددعي العددا قًددية  يف  29ه
 .بعض    املدنيح بح السكان املست دفح ال يغ   ابع م املدين

ا كدم ، ćBlaški homirTiاملدعي العا   د   2000mars  3jugement du , ćBlaški Tihomir c.Le Procureur  30ه
 .2000آهار/مار   3الصادر يف 

Tribunal pénal international pour . , p. 5, note 6léments des crimesÉ, Cour pénale internationale  31ه

l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Zoran Kupreškić et consorts, jugement du 14 janvier 2000 
. احملكمددددة اجلنا يددددة الدوليددددة اليو سددددالفيا 6، ا ا ددددية رقددددم 5الدوليددددة، أر ددددان اجلررددددة، الصدددد حة  اجلنا يددددةاحملكمددددة 
 .2000 انون الثاين/ديسمرب   14ا كم الصادر يف  وآ رون، Zoran Kupreškić د  املدعي العا السابقة، 
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واسدع الن داق أو من جدي" اسي على أن اهلجو  جي  أن يكدون "األسوينل نظا  روما  -67
وال ُيشرترب توافر هنين الشر ح معان. ويف حالة بورونددي، يسدمح عددد االنت ا دا  وارتكاهبدا يف 
عدددا مقا عددا  وتعدددد  ددحاوها ومرتكبي ددا واملعسسددا  الًددالعة في ددا ابالسددتدالل علددى  بيعددة 

ع املن جددددي، فيشدددد  رمددددا رىل "  ددددة منظمددددة التبددددا، سياسددددة اهلجددددو  الواسددددعة الن دددداق. أمددددا ال دددداب
مشرت ة" وهو أمر لددل اللجندة أسدبا  وجي دة لالعتقداد بدع يف  دوي مالحظاهدا الدواردا يف ال قدرا 
السددددابقة، أو رىل "سدددديناريو للجددددرا م" جيعل ددددا تشددددكا "تكددددراران متعمدددددان ومنتظمددددان أل ددددكال سددددلوك 

 وثقت اللجنة وجودها.  32هرجرامية مشاهبة"
ويقتًددي نظددا  رومددا األساسددي أن ُيشددنن اهلجددو  عددن علددم. ويف هددنا الصدددد، لدديس مددن  -68

الًروري اثبا  علم املرتك  بت ااييا اهلجو  ره ركن االستدالل على هنا العلم مند أدلدة  د  
مدا لددي ا مدن  . ولدنل ، تدرل اللجندة، يف  دوي 33همبا را"، مثا املالبسا  الدأ يدتم في دا اهلجدو 

معلوما ، أن املدعى ارتكاهبم األفعال النين اسدت اعت  ديدد هدويت م، وأ لدب م مدن أفدراد دا درا 
االستخبارا  الو نية والشر ة واجليب وامبون ا ور، ال ركن أن يكونوا دون علم ابلسياق الدني 

العقا ددي الدني يتلقوندع يف تندر  فيع أفعاهلم، نظران لوظا   م يف ج دات الدولدة األمد ، أو التلقدح 
 .قوا  الدفا، عن الدرقرا ية -ا لس الو   للدفا، عن الدرقرا ية 

 أمناط اجلرائم -2 
بعددد أن رأ  اللجنددة أن أر ددان اجلررددة  ددد اإلنسددانية قددد اسددتوفيت يف رأي ددا، نظددر  يف  -69

هلددد ، لددددل اللجندددة  . وبنددداين علدددى2015أمندددارب اجلدددرا م املرتكبدددة يف بورونددددي مندددن نيسدددان/أبريا 
أسددبا  وجي ددة  مل ددا علددى االعتقدداد أبن االنت ا ددا  والتجدداوتا  املتعلقددة اب ددق يف ا يدداا الددأ 
ارتكب دا موظ ددون يف الدولددة، وبوجددع أ ددل حدداال  اإلعدددا   ددار  ن دداق القًدداي واملددو  الندداجم 

اال  "قتدا عمدد" عن استخدا  قوا  األمن وأفراد امبون ا ور القوا امل ر ة، ركدن أن تشدكا حد
 . 34هجوج  نظا  روما األساسي

 تانتيددددددددن دا ددددددددرا يفالعديدددددددددا حدددددددداال  االحتجددددددددات التعسدددددددد ي وتددددددددرل اللجنددددددددة أيًددددددددان أن  -70
السدددددجن "تشدددددكا يف أمدددددا ن احتجدددددات  ددددد  رعيدددددة ركدددددن أن و االسدددددتخبارا  الو نيدددددة والشدددددر ة 

__________ 

décision Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui c.Le Procureur , our pénale internationaleC ,  32ه

du 30 septembre 2008.  ،املدعي العا   د ج مان  ااتنغدا ومداثيو نغودجولدو  ديوياحملكمة اجلنا ية الدولية ،
 .2008أيلول/سبتمرب  30القرار الصادر يف 

 ,Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Duško Tadić (alias « Dule »)  33ه

, Kunarac et consorts .cLe Procureur  et ćkišBla Tihomir c.Le Procureur , 1997 mai 7jugement du 

jugement du 22 février 2001 ; Tribunal pénal international pour le Rwanda, Le Procureur c. 

, our pénale internationaleC ; et mai 1999 , jugement du 21Clément Kayishema et Obed Ruzindana

Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui et Le Procureur c. Jean-Pierre 

Bemba Gombo, décision du 15 juin 2009. Voir également A/CN.4/680  احملكمددة اجلنا يددة الدوليددة
 أور/ 7، ا كدددددددم الصدددددددادر يف Duško Tadić (alias « Dule »)، املددددددددعي العدددددددا   دددددددد ليو وسدددددددالفيا السدددددددابقة

 22 ، ا كدم الصدادر يفوآ درون Kunaracاملدعي العا   د و Tihomir Blaškić املدعي العا   د، 1997 مايو
، ا كدم Obed Ruzindanaو Kayishema  دد املددعي العدا ا احملكمة اجلنا ية الدولية لرواندا، 2001  بارب/فرباير
املدددعي العددا   ددد ج مددان  ااتنغددا ومدداثيو نغودجولددو ا واحملكمددة اجلنا يددة الدوليددة، 1999أور/مددايو  21الصددادر يف 

. انظدددر أيًدددان 2009 يونيدددع حزيدددران/ 15، القدددرار الصدددادر يف واملددددعي العدددا   دددد جدددان بيددد  بيمبدددا  ومبدددو  ددديوي
A/CN.4/680. 

  .هأ1، ال قرا 7املادا   34ه
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القواعددد األساسددية للقددانون ا رمددان الشددديد علددى أي سددو آ ددر مددن ا ريددة البدنيددة جددا خيددالف  أو
. وفًدددالن عدددن هلددد ، تزيدددد االنت ا دددا  الدددأ  35ه" جوجددد  أحكدددا  نظدددا  رومدددا األساسددديالددددويل

ترتك  أثناي االحتجدات يف  ثد  مدن األحيدان، جدا يف هلد  ظدروف االحتجدات  د  اإلنسدانية، مدن 
   ورا هنه األفعال.

، يف بعض األحيدان امبون ا ورا من قوا  األمن، جساعد فعال الأ تقو  هباوتشكا األ -71
أفعال التعني  و  ه من  رو  املعاملة القاسدية أو الالرنسدانية  وترل اللجنة أ ا تندر  يف ر ار

ر داق أُ حيث أن الغرض من ا  ان ابنتظا  "  36هنظا  روما األساسيجوج   عنيبان"امل ينة "أو 
بشدددخل أو عددددا أ دددخاص" يف الوقدددت الدددني   دددديد أو معددداانا  دددديدا، سدددواي بددددنيان أو عقليدددان،

 . 37ه" ت ر راف املت م أو سي رتعيكون فيع هعالي األ خاص "
وتشدددددكا حددددداال  اال تصدددددا  الدددددأ ارتكب دددددا أفدددددراد الشدددددر ة و/أو امبون ا دددددور يف ر دددددار  -72

اعتقدددداال  املعار ددددح أو عمليددددا  االنتقددددا   ددددد ران  مددددن أفددددراد عددددا ال  املعار ددددح "عمليددددا  
. وركددن أن تندددر  حدداال  العنددف اجلنسددي األ ددرل  38هوجدد  نظددا  رومددا األساسدديا تصددا " ج

 الدددأ وثقت دددا اللجندددة، وبوجدددع أ دددل أثنددداي فدددرتا االحتجدددات، وفدددق نظدددا  رومدددا األساسدددي، يف ر دددار"
" أو " التعدني "  كا آ ر من أ كال العندف اجلنسدي علدى مثدا هدنه الدرجدة مدن ا  دورا أي
رل ها  ال دابع املماثدا الدأ تتسدب  عمددان يف معداانا  دديدا أو يف األفعال الالرنسدانية األ دأو "

 . 39ه"أهل     يلحق ابجلسم أو ابلصحة العقلية أو البدنية
 ،موظ دددو الدولدددة ارتكب دددابتلدددف االنت ا دددا  الدددأ  وفًدددالن عدددن هلددد ، يدددرجح أن تشدددكا -73
قدوا  التحريدر الو نيدة وحر دة  أحدزا  املعار دة، وال سديما أفدرادأعًاي يف   د ،بون ا ورمأفراد ا أو

.  40ها دددد  اد"ا جوجدددد  نظددددا  رومددددا األساسددددي"جددددرا م أقددددارهبم، أيًددددان أو  ،التًددددامن والدرقرا يددددة
و انت دوافدع هدنه اجلدرا م سياسدية واسدت دف في دا الًدحاو بسدب  انتمدا  م، ال علدي أو امل درتض، 

العنددددددف اجلنسددددددي  . ور دددددافة رىل هلدددددد ، ركددددددن أن تشدددددكا بعددددددض حددددداال  41هألحدددددزا  املعار ددددددة
 واست داف النساي الال  ترب  ن روابط أسرية جعار ح سياسيح ا   ادان جنسانيان.

يف ر ددار القددانون  دد،وفيمددا يتعلددق حبدداال  اال ت دداي القسددري، اسددت اعت اللجنددة أن  دد -74
اعتقداهلم،  نين أ دد بعدض الشد وداال  األ خاص امل قودين الحبعض  الدويل  قوق اإلنسان،

. بيدد أن اللجندة ال تسدت يع،  42هوأنكر  السل ا  البوروندية ا ت ايهم بعد هل  احتجاتهمأو 
يف املرحلددة ا اليددة مددن  قيقاهددا، التوايددا رىل االسددتنتا  ن سددع مددن حيددث القددانون اجلنددا ي الدددويل 
الددني يقتًددي أن يكددون اجلدداين علددى علددم، حددح يعتقددا أو حيتجددز، أو خيت ددف  خصددان أن فعلددع 

أو املكدان الدني  ،ية من ا رية، أو الكشف عدن مصد هسيعقبع عد  االعرتاف حبرمان الًحهنا 
__________ 

 ، ال قرا هه .7 املادا  35ه

 هت .1، ال قرا 7املادا   36ه

 .7أر ان اجلررة، الص حة احملكمة اجلنا ية الدولية،   37ه

 هت .1، ال قرا 7املادا   38ه

 هت ، هو  وهك . ، ال قرا7املادا   39ه

 .ال قرا هح ، 7املادا   40ه

 .11أر ان اجلررة، الص حة احملكمة اجلنا ية الدولية،   41ه

 من هنا التقرير. 2-انظر اجلزي الثاين جيم  42ه
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.  43هيوجدددد فيدددع، أو أن يكدددون الشدددخل الدددني ينكدددر االحتجدددات علدددى علدددم أبن الشدددخل معتقدددا
تستبعد اللجنة رمكانية استنتا  هنا الر ن من أدلة    مبا را، مثا السياق املتسم بعمليدا   وال

حتجددات التعسدد يح، وجددو اال دد  اد الواسددع الن دداق السددا د، ووجددود وقددا ع لددددا االعتقددال واال
مثددا الت ديدددا  الددأ تسددبق حدداال  اال ت دداي أو تعقب ددا. ويف ا دداال  العديدددا الددأ تكددون في ددا 
الددل للجندة أسدبا  وجي ددة فقدط للتخدوف مددن أن تكدون حداال  ا ت دداي قسدري قدد حدددثت يف 

ع أدلددة ر ددافية يف ر ددار  قيددق أ ثددر دقددة حددك يتسدد  تصددنيف جمددال حقددوق اإلنسددان، فينبغددي مجدد
 هنه األفعال يف فئة عمليا  اال ت اي قسري جوج  القانون اجلنا ي الدويل.

 اإلابدة اجلماعية -ابء 
ال سدددديما اسددددت اعت أن تثبددددت، يف سددددياق بعددددض االنت ا ددددا ، لدددئن  انددددت اللجنددددة قددددد  -75

 ،التوتسدددي ىلرهددداان  ها   دددابع عرقدددي ر ، توجيدددعاالعتقدددال والتعدددني  والعندددف اجلنسددديحددداال  
، " أو جز يددان ليددان  رقيددة "لتدددم  هددنه ا موعددة العوجددود ررادا سياسددية  اثبددا  دد  قددادرا علددى  فل ددا

 ظا  روما األساسي.نمن  6ريف اإلابدا اجلماعية الوارد يف املادا تع ني يقتًيععلى النحو ال
مدددن بعدددض ا  دددااب  الدددأ ألقت دددا بعدددض سدددل ا   بيدددد أن القلدددق ال يدددزال يسددداور اللجندددة -76

الدولة، أو مسعولون يف ا ز  ا ا م. ور م أن هنه ا  دااب  ال تشدكا  ريًدان مبا دران وعلنيدان 
، فل ددا تسدداهم يف هيئددة بيئددة  راهيددة   ددرا ويف رلقدداي الرعدد  يف  44هعلددى ارتكددا  اإلابدا اجلماعيددة

 قية.السكان وركن أن تعجج التوترا  العر  ن و 

 املسؤوليات الفردية -جيم 
صداا تقددع، را م  ددد اإلنسدانية احملاجلد مسدعولية لددل اللجندة أسدبا  معقولددة لالعتقداد أبن -77

ا درا دمدن  فدرادو دبارب  بدار، وأ علدى أعلدى مسدتول يف الدولدة، بوجع  اص، على عاتق مسعولح
 وامبون ا ور.االستخبارا  الو نية والشر ة واجليب 

اللجندددة قا مدددة  ددد  حصدددرية ابملددددعى ارتكددداهبم جدددرا م  دددد اإلنسدددانية مشددد وعة وأعدددد   -78
جعلومدددا  عدددن بعدددض األفعدددال الدددأ يددددعى ارتكددداهبم هلدددا أو توايددديت م ابرتكاهبدددا. واتبعدددت اللجندددة 
التمييددز بددح املسددعوليا  املبا ددرا ومسددعولية القددادا العسددكريح و بددار املددوظ ح املنصددوص عليددع يف 

 . 45هنظا  روما األساسي
وحرايان على احرتا  مبددأ افدرتاض الدربايا، وكايدة الًدحاو والشد ود، قدرر  اللجندة عدد   -79

ي لدع  سدت يع أنالدني ي  وض السامي  قوق اإلنسانللم سيع د حب ظ ا نشر هنه القا مة الأ
ومدا  مجدع معل علي ا أي هيئة و/أو لكمة بتصدة سدتجري  قيقدا  موثدوق هبدا أو ستسدعى رىل

 د أو معسسا  جوج  والية من األمم املتحدا.عن أفرا

__________ 

 .12الص حة أر ان اجلررة، احملكمة اجلنا ية الدولية،   43ه

 من نظا  روما األساسي.هه  3هال قرا  25 علي ا واملادااملادا الثالثة من ات اقية منع جررة اإلابدا اجلماعية واملعاقبة   44ه

 من نظا  روما األساسي. 28 املادا  45ه
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 حتديد املسؤوليات آليات -دال 
فدددال  مدددن العقدددا  علدددى اإللنظدددر رىل عدددد  اسدددتقاللية النظدددا  القًدددا ي يف بورونددددي و اب -80

مبون ا دور، أو أفدراد ا أو أعًداي ا دز  ا دا م، ،االنت ا ا  ا   ا الأ يرتكب دا موظ دو الدولدة
أو مالحقدددا   ، ددد  قدددادرا علدددى رجدددراي  قيقدددا و  دولدددة البورونديدددة  ددد  را بدددةتدددرل اللجندددة أن ال

وبنددداي عليدددع، يتعدددح علدددى احملكمدددة اجلنا يدددة  . 46ههدددنه االنت ا دددا  بشددد نبشدددكا فعلدددي  ،قًدددا ية
 بش  ا. اجلنا ية ا الدولية التحقيق يف هنه االنت ا ا  و ديد املسعولي

 االستنتاجات والتوصيات -رابعاا  
 الرئيسية االستنتاجات -ألف 

عمليتتتات  استتتتنتاس استتتتمرارمتتتن حتقيقتتتاتن  أجرتتتتهاللجنتتتةن بنتتتاء علتتت  متتتا تستتتتطيع  -81
القسرين  الختفاءاحاالت و  اإلعدام خارس نطاق القضاءن واالعتقال واالحتجاز التعسفينين

 نتف اجلنستي يفنتةن والعوالتعذيب وغتريه متن ضتروب املعاملتة القاستية أو الالإنستانية أو املهي
 حىت كتابة هذا التقرير. 2015من نيسان/أبريل بوروندين 

 ولدى اللجنة أسباب معقولة لالعتقاد أبن العديد من هذه االنتهاكات التيت ارتكتب -82
تشتكل جترائم  رياكتورنمبونارة االستخبارات الوطنية والشترطة واجلتي ن و أفراد من دائ أغلبها

 .ضد اإلنسانية
أن و  2015بشتكل كبتري منتذ عتام ة ضتات  الدميقراطيت لساحةوتالحظ اللجنة أن ا -83

خمتتاطر تفتتر  و إليهتتا. حتتىت يف البلتتدان التتيت فتترواا  البورونتتديني يفيتتؤثر  الشتتديد منتتاا افتتوف
يف  إىل بورونتدياإلنسان اليت يتعر  هلا الالجئون إن هم ُأعيتدوا ق االنتهاكات افطرية حلقو 

 .من جانب بلدان اللجوء  47هالتقيد الصارم مببدأ عدم اإلعادة القسرية نظر اللجنة

 التوصيات -ابء 
 استناداا إىل هذه االستنتاجاتن توصي اللجنة مبا يلي: -84

 لسلطات البورونديةل -1 
 الدولتة موظفتون يفالوتف الفوري لالنتهاكات افطرية حلقوق اإلنسان اليت يرتكبها  -85

 ؛عليهم الدولة ذين تسيطرامبونرياكور الوأفراد 
يف أتتترب وتتت   كتتنن  املتتدع  ارتكتتاهبم هلتااكمتة حمالتحقيتق يف هتتذه االنتهاكتتات و و  -86
  اجلت  حااي علتول الضتن وحصتنصتافتتستم ابملصتداتية واالستتقاللية واإل إجراءات إطار يف

ن لدولتتتةامتتتوظفي ن متتت دع  ارتكتتتاهبم هتتتذه اجلتتترائمويف احلالتتتة التتتيت يكتتتون فيهتتتا املتتت املناستتتب.
 ة؛إىل حني االنتهاء من التحقيق واإلجراءات القضائي إيقافهم عن العمل

__________ 

 هأ   من نظا  روما األساسي.1، هال قرا 17املادا   46ه

 االت اقية ا ااية بو ع الالجئح.   من1ال قرا ه 33املاد   47ه
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علتت  وجتته الستترعة ابلوستتائل  حالتتة حقتتوق اإلنستتان تحستتنيتتتدابري ملموستتة ل واختتتا  -87
 :افصوص التالية عل  وجه

  تادة وسائط اإلعالم ومنظمات اجملتمتع املتدو واألحتزاب  توتيفإلغاء أوامر
ن ومتكيتتنهم متتن ينتتادوا ابستتتخدامهأو  وا العنتتفمل يستتتخدم ذينالسياستتية التت
 ؛بوروندي متاماا إىلالعودة اآلمنة 

 ن وإلغتتتاء تستتتجيلها اإلعتتتالم ومنظمتتات اجملتمتتتع املتتدووستتائط تعليتتتق  إيقتتاف
القوانني املعتمدة  إلغاءو متاماا  من استئناف أنشطتها بشكل مستقل بتمكينها
اجلمعيتتتتتات غتتتتتري اهلادفتتتتتة للتتتتترب  واملنظمتتتتتات غتتتتتري بشتتتتت ن  2017يف عتتتتتام 

 احلكومية األجنبية؛

 اإلفراس الفوري عن مجيع السجناء السياسيني؛ 

 ضتباط الشترطة القضتائية صتالحية إجتراء عمليتات  رص علت  عتدم ختويتلاحل
اريع علتتتتت  النحتتتتتو املتتتتتتوخ  يف مشتتتتتولتتتتتيالا أمتتتتتر توتيتتتتتف تفتتتتتتي  متتتتتن دون 

 التعديالت عل  القانون اجلنائي وتانون اإلجراءات اجلنائية؛

 ارستتتة أنشتتتطة إنفتتتا  ال حيتتتق هلتتتم تتتتانو ا عتتتدم اضتتتطال  متتتن  علتتت  احلتتترص 
مبتا يف املشتاركة فيهتان  ن هبذه األنشتطة أومبونرياكورأفراد اسيما  ن والالقانون

ن الشترطةأو زي  نالزي العسكري عدم ارتدائهمتجازن و  لك يف أماكن االح
 أو امتالكهم أسلحة؛

 ؛العنف الدعوة إىل خطاب الكراهية أو ألصحابالقضائية  املالحقة 

 ؛مبونرياكورأفراد االدولة و في موظ من ِتبللتهديدات والتخويف واالبتزاز ا إهناء 

 اجلنستي والتعتذيب متن احلصتول علت  افتدمات الطبيتة  متكني ضحااي العنف
 والنفسية االجتماعية.

 ؛الشرو  يف إجراء إصالح عميق للنظام القضائيو  -88
أفتراد تتوات التدفا  واألمتن حقتوق اإلنستان يف مجيتع الظتروفن  احتاامالت كد من و  -89
 ؛احلزب احلاكم أفرادمصاحل السكان ككلن وليس فقط  من خدمتهمو 

ابالنستتحاب متتن نظتتام رومتتا األساستتي والتعتتاون الكامتتل متتع ا كمتتة إلغتتاء ترارهتتا و -90
التذي ُجترى يف الوتت  التراهنن وإن ُ تر  يف  ويلاألستتعرا  الاإجراءات اجلنائية الدولية يف 

 ؛د يف املقام األوللضحااي والشهو بتوفري احلماية ل مواصلة هذا التعاون قنحتقي إجراء
أنشتتطتها يف توثيتتق انتهاكتتات  ابستتتئنافاإل ن للمفوضتتية الستتامية حلقتتوق اإلنستتان  -91

 ؛2016 علق  منذ تشرين األول/أكتوبر بوروندي اليتحقوق اإلنسان يف 
 مراتتتب 100بنشتتر توتيتتع وتنفيتتذ متتذكرة تفتتاهم متتع االحتتتاد األفريقتتي والستتماح و  -92

 ؛2016عام  ن املقرر يف اء عسكرينيمن اف 100حلقوق اإلنسان و
لتعتتاون متتع آليتتات حقتتوق اإلنستتان التابعتتة لنمتتم املتحتتدة متتن ختتالل استضتتتافة وا -93

يف اآلونتتة األختترية عتتن  صتتادرةن وتنفيتتذ التوصتتيات المتترة أختترى إلجتتراءات افاصتتةابعثتتات 
 هليئات املنش ة مبوجب معاهدات؛ا
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 إطتاريف ال ستيما من أجل التوصل إىل حل دائتم لنزمتة السياستيةن احلثيث  سعيالو  -94
 .املتخذة عل  الصعيد الدويل مبادرات احلوار

 لنحزاب السياسية وجمموعات املعارضة املسلحة -2 
 الفوري النتهاكات حقوق اإلنسان وأعمال العنف اليت يرتكبها أفرادها؛ تفالو  -95
حتل دائتم لنزمتة  سعي إىل إجادالداعية إىل العنف وال تفطااباإلقاء  عن االمتنا و  -96

 .السياسية يف بوروندي

 جمللس حقوق اإلنسان -3 
مواصلة حتقيقاته بسبب استمرار و متديد والية اللجنة لفاة سنة واحدةن من أجل تعميق  -97

آليتات حمتددة ضوء انعدام حقوق اإلنسانن ويف  جتاوزاتاالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان و 
 مستقلة و املة عن حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي؛ حتقيقاتأخرى تادرة عل  إجراء 

متع  ااملفوضة السامية حلقوق اإلنستان أن تقتدم تقريتراا عتن تطتور تعاوهنت والطلب من -98
 دورات اجمللس املقبلة. إىلحكومة بوروندي 

 لمحكمة اجلنائية الدوليةل -4 
يف بورونتدي يف ضتتوء التحقيتق يف اجلتترائم املرتكبتة يف الشترو  يف أتترب وتتت   كتن  -99
 ا.الواردة يف هذا التقرير واملعلومات األخرى املتاحة هل ستنتاجاتاال

 لس األمن التابع لنمم املتحدةجمل -5 
واستتتتمرار االنتهاكتتتات افطتتترية حلقتتتوق  هتتتذه ستتتتنتاجات اللجنتتتةالواجبتتتة ال املراعتتتاة -100

يف هتتتذا الستتتياقن علتتت  التنفيتتتذ الفعتتتال  واحلتتترصن اإلنستتتان يف أي مناتشتتتة بشتتت ن بورونتتتدي
 (؛2016)2303 ارللقر 

 تشترين األول/ 27أي جرمية مبوجب القتانون التدويل ترتكبهتا بورونتدي بعتد  وتقدمي -101
 إىل ا كمة اجلنائية الدولية؛ 2017أكتوبر 
انتهاكتتات جستتيمة  دع  ارتكتتاهبمجتتزاءات فرديتتة علتت  أهتتم األ تتخاص املتت وتوتيتتع -102

 يف بوروندي. جرائم مبوجب القانون الدويلحلقوق اإلنسان و 

 نمني العام لنمم املتحدةل -6 
احتتتاام حقتتتوق اإلنستتتان واستتتتعادة ستتتيادة القتتتانون ضتتتمن احلتتترص علتتت  أن يكتتتون  -103

 أولوايت مبعوثه افاص إىل بوروندي؛
رائم جت أو نانتهاكتات حقتوق اإلنستان عدم تعيني أٍي من املدع  ارتكتاهبم الت كد منو  -104

 يف بعثات حفظ السالم التابعة لنمم املتحدة.ن يف بوروندي مبوجب القانون الدويل
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 للدول األعضاء يف األمم املتحدة -7 
اللجوء من بورونتدين وضتمان االحتاام  مللتمسياملفا  مبدئياا من  صفة الالجئ  -105

 التام ملبدأ عدم اإلعادة القسريةن فضالا عن محاية الالجئني؛
يف بورونتدي املوجتودين يف  مبوجتب القتانون التدويلجترائم  ومالحقة املدع  ارتكاهبم -106

 ؛أراضيها؛ مبوجب الوالية القضائية العاملية
إن مل تتحستن حالتة  عدة املبا رة إىل احلكومة؛عليق املساتاجلزاءات الفردية و  وإبقاء -107

 حقوق اإلنسان يف هذا البلد؛
إجتراء حتقيقتات مستتقلة و ات  بغيتةساعدة تقنية إىل السلطات البورونديتة متقدمي و -108

 ؛هويتهااستخراس الرفات وحتديد و تشري  اجلثثن  ال سيما فيما خيصمصداتيةن 
ضتحااي ستيما لاملتخصصتةن وال  واالجتماعيتة والنفستيةافدمات الطبيتة توفري دعم و  -109

 ؛التعذيب والعنف اجلنسي
إلصتتالح النظتتام القضتتائي والقطتتا  األمتت   الستتلطات البورونديتتة يف أي جهتتد دعتتمو  -110
 .تحسني حالة حقوق اإلنسانل رغب يف بذلهتد ت

 لالحتاد األفريقي -8 
احتتاام  يقتتوم علتت  لنزمتتة يف بورونتتدياستتتعادة املبتتادرة يف البحتتث عتتن حتتل دائتتم  -111

حقوق اإلنستان ونبتذ اإلفتالت متن العقتابن علت  النحتو املنصتوص عليته يف الصتك املنشتئ 
 ؛سعي احلثيث لذلكن والالحتادل

عدم تعيني أي موظف من احلكومة البوروندية متهم ابرتكاب انتهاكتات  الت كد منو  -112
التابعتتتتة  يف بعثتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم دويلنمبوجتتتتب القتتتتانون التتتترائم جتتتتأو حلقتتتتوق اإلنستتتتانن 

 األفريقي؛ لالحتاد
عل   عسكرينيمراتيب حقوق اإلنسان وخ اء  ه الكامل املؤلف منفريق نشركفالة و  -113

 وجه السرعة يف بوروندي؛
)ز( متتتن 4 تنفيتتتذ املتتتادةيف ن يف حتتتال استتتتمرار احلالتتتة الراهنتتتة يف بورونتتتدين والنظتتتر -114

ن ظتروف حمتددةيف  دولتة عضتولته التتدخل يف  التذي جيتز األفريقتيالت سيسي لالحتاد الصك 
 ية.اجلرائم ضد اإلنسان ةحالوبوجه خاص يف 

 ماعة  رق أفريقياجل -9 
إحتدى األولتوايت يف  إلنساناإلسرا  يف حتسني حالة حقوق  احلرص عل  أن يكون -115

 بذهلا.تجهود الوساطة اليت 

بتحقيتتتق الستتتالم  ةكجهتتتات فاعلتتتة ملتزمتتت  2000لعتتتام ضتتتامنة التفاتتتتات أرو تتتا للجهتتتات ال -10 
 الدائم يف بوروندي.

 بغية إجاد حل دائم لنزمة السياسية وحقوق اإلنسان يف بوروندي. االجتما  -116
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Annexes 

 I. Carte du Burundi 
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 II. Correspondance avec le Gouvernement du Burundi 

 1. Note verbale envoyée à la Mission permanente du Burundi le 20 décembre 2016  

 



A/HRC/36/54 

27 GE.17-13865 

 2. Note verbale envoyée à la Mission permanente du Burundi le 24 janvier 2017  
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 3. Note verbale de la Mission permanente du Burundi du 26 janvier 2017  
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 4. Note verbale envoyée à la Mission permanente du Burundi le 6 février 2017, 

accompagnant une lettre destinée au Ministre burundais des relations extérieures  

et de la coopération internationale  
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 5. Note verbale envoyée à la Mission permanente du Burundi le 13 mars 2017  
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 6. Note verbale envoyée à la Mission permanente du Burundi le 20 mars 2017, 

accompagnant une lettre destinée au Ministre burundais des relations extérieures  

et de la coopération internationale  
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