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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 البند 4 من جدول األعمال

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

، إستونيا*، ألبانيا، أملانيا، أندورا*، أوكرانيا*، آيرلنددا*، آيسدلندا*، إيطاليدا*، *، أسرتاليا*إسبانيا  
الربتغال، بلجيكا، بلغاراي*، بولندا*، تشيكيا*، اجلبل األسدود*، وورويدا، الددا*ر *، رويانيدا*، 

 وفاكيا*، سلوفينيا، السويد*، فرنسا*، فنلندا*، قربص*، كرواتيا، كنددا*، التييدا، لكسدمرب *،سل
 ليتوانيا*، ليختنشتاين*، يالطة*، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، يوانكو*،

 النرويج*، النمسا*، هنغاراي، هولندا، اليوانن*: يشروع قرار

 حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي .../٣٦  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، إذ يسرتشد 
وإذ يشووور إىل اإلعووو ن العوووامل  حلقووووق اإلنسوووان، والعهووودين الووودولين اخلاصووون حبقووووق  

 اإلنسان، وغر ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان،
وإذ يشر أيضا   إىل قرار اجلمعية العامة ٢5١/6٠ املؤرخ ١5 آذار/مارس ٢٠٠6 وقرار  

 جملس حقوق اإلنسان ١/5 املؤرخ ١8 حزيران/يونيه ٢٠٠٧،
 تشوووورين األول/ ٢املووووؤرخ  3٠/٢٧قوووورار جملووووس حقوووووق اإلنسووووان  إىلوإذ يشوووور  وووو لك  
 33/٢4ار والقوووور  ٢٠١5 ووووانون األول/ديسوووومرب   ١٧املووووؤرخ  ٢4/١-والقوووورار دإ ٢٠١5أ تووووو ر 
 ،٢٠١6أيلول/سبتمرب  3٠املؤرخ 

وإذ يشر إىل قرارات جملس األمن ٢٢48)٢٠١5( املؤرخ ١٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١5،  
 و٢٢٧٩)٢٠١6( املؤرخ ١ نيسان/أ ريل ٢٠١6، و٢3٠3)٢٠١6( املؤرخ ٢٩ متوز/يوليه ٢٠١6،

وإذ يؤ ووود مووون جديووود أن الووودول هووو  املسوووؤولة يف املقوووا  األول عووون تعزيوووز مجيووو  حقووووق  
 اإلنسان واحلرايت األساسية ومحايتها،

__________ 

 دولة غر عضو يف جملس حقوق اإلنسان. *
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وإذ يشدد على أن حكومووة  وروندي ه  املسؤولة يف املقوا  األول عون  لالوة األمون يف  
إقليمها وعوون محايووة سكاهنا يف ظل احرتا  سيادة القانون وحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، 

 حسب االقتضاء،
وإذ يعيد أت يد التزامه الشديد  سويادة  ورونودي واسوتق اا السياسو  وسو مة أراضويها  
 ووحدهتا،
وإذ يعيد أيضا   أت يد اتلاق أروشا، ال ي قا  عليه دستور  وروندي، وال ي ينص على  

 أسس  ناء السلم واملصاحلة الوطنية وتوطيد أر ان الدميقراطية وسيادة القانون،
وإذ يض  يف اعتباره أن مبقدور اجملتم  الودويل، مبوا يف ذلوك جملوس حقووق اإلنسوان، أن  

يضطل   دور ها  وُمِعن يف من  حدوث مزيد من التدهور يف حالة حقوق اإلنسان يف  وروندي 
ابختاذ إجراءات يف ضوء االنتها ات والتجاوزات اخلطورة حلقووق اإلنسوان ورواطر تصوعيد النوزا  

  شكل ال ُُتمد عقباه،
وإذ يووودرك أمهيوووة منووو  انتها وووات وجتووواوزات حقووووق اإلنسوووان يف  ورونووودي، ال سووويما يف  

 سياق اللظائ  اجلماعية اليت شهدهتا املنطقة يف املاض ،
إزاء العنو  املسوتمر واالنتها وات والتجواوزات اخلطورة حلقووق  عن قلقه البالغوإذ يعرب  

 اإلنسان يف  وروندي،
إزاء احلالة السياسية الراهنة، وإذ يؤ د احلاجة إىل حووار حقيقو  وشوامل  وإذ يعرب عن قلقه 

الصوودد  ب يف هوو ا وون األطووراب يف  ورونوودي، علووى أسوواس احوورتا  الدسووتور واتلوواق أروشووا، وإذ يرحوو
ا  مكووااب، من ويليووابحلووار السياسوو  موون أجول  ورونوودي ُتووس رعايووة ميسور مجاعووة شوورق أفريقيوا،  نجووا

ول يف مووؤمتر ؤسوواء الوودي موسوويلي ، والتقريوور الوو ي أعووده السوويد مكووااب واعتمووده ر ووسوواطة الوورئيس يووور 
 نزانيا املتحدة،، يف دار الس  ، جبمهورية ت٢٠١٧أاير/مايو  ٢٠قمة مجاعة شرق أفريقيا يف 

ابجلهووود املتكووررة الوويت  وو اا اجملتموو  الوودويل للتوصوول إىل حوول  وإذ حيوويع علمووا  موو  التقوودير 
ريقوو ، ومجاعووة اد األف تواجههووا  ورونوودي، مبووا يف ذلووك اجلهووود الوويت  وو اا االُتووسوولم  لمزمووة الوويت

ملبعووث اخلوا  سو  ، واشرق أفريقيا، واللجنوة األفريقيوة حلقووق اإلنسوان والشوعوب، وجلنوة  نواء ال
 لممن العا  يف  وروندي، واالُتاد األورويب،

ومووووا تضوووومنه موووون م حظووووات  (١)إىل تقريوووور األموووون العووووا  األيوووور عوووون  ورونووووديوإذ يشوووور  
 وتوصيات، مبا فيها تلك املتعلقة ابختاذ تدا ر عاجلة لضمان املساءلة ومن  اإلف ت من العقاب،

، الوو ي ٢٠١٧آذار/مووارس  ١3إىل البيووان الصووحل  جمللووس األموون املووؤرخ وإذ يشوور أيضووا   
دي وتزايد عودد ال جنيون أعرب فيه أعضاء اجمللس عن قلقهم العميق إزاء الوض  السياس  يف  ورون

، الو ي حوف فيوه (٢)٢٠١٧آب/أغسطس  ٢ال ين يغادرون البلد، و يان رئيس جملس األمن املؤرخ 
اجمللووس حكومووة  ورونوودي علووى التعوواون موو  الشوور اء الوودولين، و،اصووة األمووم املتحوودة،  طريقووة  نوواءة 

التحقيووق املعنيووة  بورونوودي املكللووة قائمووة علووى الثقووة املتبادلووة، وأهوواب ابحلكومووة أن تتعوواون موو  جلنووة 
 ،٢٠١6أيلول/سبتمرب  3٠املؤرخ  33/٢4 والية مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان 

__________ 

(١) S/2017/165.  

(٢) S/PRST/2017/13.  



A/HRC/36/L.9 

3 GE.17-16800 

 تشورين الثواين/ 4املوؤرخ  35٧إىل قرار اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وإذ يشر  
ات تلو  انتها وة ر شأن حالة حقوق اإلنسان يف  وروندي، الو ي أدانوس فيوه اللجنو ٢٠١6نوفمرب 

 وووس ابحلكوموووة، ، وأها٢٠١5وجتووواوزات حقووووق اإلنسوووان الووويت ارتكبوووس يف البلووود منووو  نيسوووان/أ ريل 
 الدولية،و قليمية مجلة أمور، أن تتعاون تعاوان   ام   م  مجي  مؤسسات حقوق اإلنسان اإل يف

عر وس عنوه القلق البالغ إزاء حالة حقوق اإلنسوان يف  ورونودي الو ي أ وإذ ي حظ أيضا   
 ار إجراءاهتووا لذنوو ار، يف إطوو٢٠١6تشوورين الثوواين/نوفمرب  ٢8جلنووة القضوواء علووى التمييووز العنصووري يف 

 املبكر والعمل العاجل،
املوجهة مون املستشوار اخلوا   ٢٠١٧آذار/مارس  8الرسالة املؤرية  وإذ ي حظ   لك 

 ي،ماع  يف  وروندعن  اجلن راطر الاملع  مبن  اإلابدة اجلماعية إىل جملس األمن، اليت ح ر فيها م
موون تعليووق حكومووة  ورونوودي تعاوهنووا موو  ملووو  األمووم املتحوودة  يعوورب عوون اسووتيائهوإذ  

رصوود حالووة  السووامية  قيووا  امللوضووية احلاجووة إىلالسووام  حلقوووق اإلنسووان، وإذ يكوورر التأ يوود علووى 
 حقوق اإلنسان يف  وروندي ابستمرار ودون عراقيل،

يطوووووار حكوموووووة  ورونووووودي ر يوووووا  ابنسوووووحا ا مووووون نظوووووا  روموووووا إل أسووووولهعووووون وإذ يعووووورب  
نون ا وووات القووواضووومان باسوووبة مجيووو  املسوووؤولن عووون انته احلاجوووة إىلاألساسووو ، وإذ يشووودد علوووى 

ليوات عدالوة ن طريوق آالودويل اإلنسواين أو انتها وات وجتواوزات القوانون الودويل حلقووق اإلنسوان عو
كوووون أن   الوووو ي مييشوووور يف الوقووووس نلسووووه إىل الوووودور ااوووواجنائيووووة مناسووووبة وعادلووووة ومسووووتقلة، وإذ 

 تضطل   ه احملكمة اجلنائية الدولية يف ه ا الصدد،
أشووصا   إذ أعلنووسحكومووة  ورونوودي الوو ي اخت تووه قوورار الموون  يعوورب عوون اسووتيائهوإذ  

غر مرغوب فيهم األعضاء الث ثة يف جلنة التحقيوق املسوتقلة  شوأن  ورونودي، الويت أنشوأها جملوس 
قوق اإلنسان، وهم املقرر اخلا  املع   تعزيز احلقيقة والعدالوة واجلورب وضوماانت عود  التكورار، ح

اب لووووو دي غريوووو ،، واملقوووورر اخلووووا  السووووا ق املعوووو  حبوووواالت اإلعوووودا  يووووار  القضوووواء أو السوووويد 
  ، السيد  ريستوب هاينز، واملقوررة اخلاصوة املعنيوة ابل جنيون وملتمسوإبجراءات موجزة أو تعسلا  

موااي السويدة اللجوء واملهاجرين واملشردين دايليا  يف اللجنوة األفريقيوة حلقووق اإلنسوان والشوعوب، 
 ،(3)فاضل، انتقاما  منهم على التقرير ال ي قدموه إىل اجمللس يف دورته الثالثة والث ثن - سهل 

 واجووب حكومووة  ورونوودي يف محايووة املوووظلن الد لوماسووين واملبوواين الد لوماسووية،  وإذ يوو  ر 
 ،ة وشلافةوالتحقيق يف مجي  التهديدات املوجهة ضد البعثات الد لوماسية  طريقة شامل

 عموول جلنووة التحقيووق املعنيووة  بورونوودي، وإذ حيوويع علمووا   تقريرهووا، وإذ يعوورب  وإذ يرحووب 
 لوصووول إىلاعوون اسووتيائه موون رفووب حكومووة  ورونوودي التعوواون موو  اللجنووة موون يوو ل منعهووا موون 

 البلد، يف مجلة أمور أيرى،
القيووووود امللروضووووة علووووى احلوووورايت األساسووووية وانتها ووووات وجتوووواوزات حقوووووق  أن وإذ يؤ وووود 
 روندي،اا عواقب وييمة على األمن واالقتصاد واحلالة اإلنسانية يف  و  اإلنسان
التوزا  الودول األعضواء يف جملوس حقووق اإلنسوان ابلتعواون مو  ا ليوات  وإذ يؤ د من جديود 

 الدولية حلقوق اإلنسان،
__________ 

(3) A/HRC/33/37.  
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يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار حالة حقوق اإلنسان اخلطرة وتلاقم الوض   -١ 
 االقتصادي واإلنساين يف  وروندي، األمر ال ي يؤثر  وجه يا  على النساء واألطلال؛

مجيوو  انتها ووات وجتوواوزات حقوووق اإلنسووان املرتكبووة يف  ورونوودي  يوودين  شوودة -٢ 
علووى أيوودي مجيوو  اجلهووات اللاعلووة، وال سوويما تلووك الوويت تنطوووي علووى عمليووات اعتقووال واحتجوواز 

ل األطلال، وحاالت التع يب وغره مون ضوروب املعاملوة تعسلية، مبا يف ذلك احلاالت اليت تشم
القاسية و/أو ال إنسانية و/أو املهينة، والقتل يوار  نطواق القوانون، وااليتلواء القسوري، والعنو  
، اجلنس  واجلنساين، واضوطهاد وهتديود أعضواء اجملتمو  املودين والصوحلين وأعضواء املعارضوة واملتظواهرين

 اب، والقيود امللروضة على حرية التعبور والتجمو  السولم  وتكووين اجلمعيوات،مبن فيهم املتظاهرون الشب
 مما يؤدي إىل هتينية مناخ يتسم ابلرتهيب واخلوب ويشل اجملتم   رمته؛

إزاء النتوووائل الووويت توصووولس إليهوووا جلنوووة التحقيوووق املعنيوووة  يعووورب عووون قلقوووه البوووالغ -3 
قووواد مثن  عوووب هووو ه االنتها وووات قووود تشوووكل معقولوووة ُتمووول علوووى االعت  بورونووودي مثن أوووة أسوووبااب  

 جرائم ضد اإلنسانية؛
إزاء األنبووواء الووويت تليووود ابرتكووواب عووودد  بووور مووون  يعووورب أيضوووا  عووون قلقوووه البوووالغ -4 

انتها ووات وجتوواوزات حقوووق اإلنسووان علووى أيوودي قوووات الوودفا  واألموون البورونديووة، مبووا يف ذلووك 
سلحة، ومجاعة "إمبونرا ووري"، يف منواخ يسووده دائرة االستصبارات الوطنية، والشرطة والقوات امل

 اإلف ت من العقاب؛
ذفو ت مون العقواب علووى لواسوو  النطواق لنتشوار ااالاملمارسوة املتمثلوة يف  يودين -5 

 انتها ات وجتواوزات حقووق اإلنسوان واجلورائم ذات الصولة، وي حوظ يف الوقوس نلسوه أن التحقيقوات
 القليلة اليت أطلقتها احلكومة مل تسلر عن أي نتائل ذات مصداقية؛

إزاء إلغوواء تسووجيل عوودد موون منظمووات اجملتموو  املوودين واجملموعووات  يعوورب عوون قلقووه -6 
السياسووية وتعليقهووا يف  ورونوودي، وإزاء ترهيووب ومضووايقة املوودافعن عوون حقوووق اإلنسووان البورونوودين، 

 نلى؛ال ين اضطر معظمهم للعيش يف امل
حكومووووة  ورونوووودي علووووى أن تضوووو  علووووى اللووووور حوووودا  جلميوووو  انتها ووووات  حيووووف -٧ 

 وتكلولوجتاوزات حقوق اإلنسان، وتلر  عون مجيو  األشوصا  الو ين اعُتِقلووا واحتجوزوا تعسولا ، 
 ينيوووة آمنوووة ومواتيوووة لعمووول املووودافعن عووون حقووووق اإلنسوووان ومنظموووات اجملتمووو  املووودين،  سوووبل منهوووا 

 شوأن املنظموات غور احلكوميوة  ٢٠١٧ اعتمدت يف  انون الثاين/ينواير استعرا  التشريعات اليت
دون و واملنظمووات غوور ااادفووة للوور جل، وأتذن جلميوو  وسووائع اإلعوو   أن تسووتأن  أنشووطتها حبريووة 

 مضايقة أو ترهيب؛
مجيوو  البيوواانت العامووة، الصووادرة موون دايوول البلوود أو يارجووه، الوويت  يوودين  شوودة -8 

لكراهيوووة جتووواه جمموعوووات رتللوووة يف جمتمووو   ورونووودي، وال سووويما أانشووويد ُتووور  علوووى العنووو  أو ا
 االغتصوواب الوويت يرددهووا أفووراد مجاعووة إمبونرا وووري يف رتلوو  أ وواء  ورونوودي ويف رتلوو  املناسووبات،

 اخلصو  أو قتلهم؛ ُتبيلالداعية إىل 
قووات الودفا  عون  - إبدانة مسؤويل اجمللس الوط  للدفا  عن الدميقراطيوة يرحب -٩ 

الدميقراطيووة ع نيووة ألانشوويد االغتصوواب املوو  ورة، ويطالووب حكومووة  ورونوودي وغرهووا موون األطووراب 
مثن تتجنووب أي تصوورحيات أو أفعووال موون شووأهنا أن تلهووب املشوواعر وُتوور  علووى العنوو  وأن توودين 
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يوووو  مثوووول هوووو ه التصوووورحيات واألفعووووال ع نيووووة، مبووووا يف ذلووووك العنوووو  اجلنسوووواين، وتضوووومن مسوووواءلة مج
املسوووؤولن عووون العنووو  النووواجم عووون تلوووك التصووورحيات واألفعوووال، حبيوووف تُؤيووو  يف االعتبوووار املصوووا  
 اللضلى للبلد واالحرتا  الكامل لنص وروح اتلاق أروشا، ال ي يشكل دعامة للسلم والدميقراطية؛

ومحايوووة سوووكاهنا، مووو  االحووورتا   سووو مةابحلكوموووة البورونديوووة أن تضووومن  يهيوووب -١٠ 
قووانوين الوودويل اإلنسوواين والقووانون الوودويل حلقوووق اإلنسووان، وُتوورت  وُتموو  وتضوومن مجيوو  الكاموول لل

حقوووق اإلنسووان واحلوورايت األساسووية للجميوو ، مبووا يف ذلووك حريووة التعبوور، وفقووا  اللتزامووات الدولووة 
علووى الصووعيد الوودويل، وتتقيوود  سوويادة القووانون وتضوومن مسوواءلة شوولافة ملوون يرتكبووون أعمووال عنوو  

 ية؛غر قانون
حبكومة  وروندي أن تتص  تدا ر لضمان استق ل حقيقو  للجنوة  يهيب أيضا   -١١ 

 الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان؛
إىل السوولطات البورونديووة إلجووراء ُتقيقووات شوواملة ومسووتقلة  يؤ وود جمووددا  دعوتووه -١٢ 

مجيو   مسواءلة يف اجلرائم اليت تنطوي على انتها ات وجتاوزات يطرة حلقوق اإلنسوان، مبوا يكلول
 اجلناة، أاي   ان انتماؤهم، أما  بكمة؛

 ٢٠١6فتجل املدع  العوا  للمحكموة اجلنائيوة الدوليوة يف نيسوان/أ ريل  إىليشر  -١3 
  غيووة النظوور يف إمكانيووة فووتجل ُتقيووق، ٢٠١5ُتقيقووا  أوليووا  يف احلالووة يف  ورونوودي منوو  نيسووان/أ ريل 

 ة التحقيق املعنية  بوروندي؛تقرير جلنويشدد يف ه ا الصدد على أمهية 
دون إ طووواء، تعاوهنوووا الكامووول مووو   ،حكوموووة  ورونووودي علوووى أن تسوووتأن  حيوووف -١4 

امللوضووووية السووووامية،  سووووبل منهووووا توووووفر إمكانيووووة الوصووووول والتعوووواون الكوووواملن للمكتووووب القطووووري 
مووو  ن سووو مة موظليوووه ومبانيوووه، وأن تتعووواون تعووواوان   موووا  اللملوووو  السوووام  يف  وجومبوووورا وضوووم

هينيووات املعاهوودات، مبووا فيهووا جلنووة مناهضووة التعوو يب، وأن توقوو  دون أتيوور أي أعمووال انتقاميووة 
 ؛  ا ليات الدولية حلقوق اإلنسانضد املدافعن عن حقوق اإلنسان ال ين يتعاونون م

مثن علووى مجيوو  الوودول األعضوواء يف جملووس حقوووق اإلنسووان أن تتمسووك  يوو  ر -١5 
ومحايوة حقووق اإلنسوان واحلورايت األساسوية، ويشور إىل أمهيوة التعواون مو  مثعلوى املعواير يف تعزيوز 

ا ليووات الدوليووة حلقوووق اإلنسووان يف إطووار تلووك اجلهووود، ويعوورب عوون اسووتيائه موون عوود  االحوورتا  
 ال ي أ دته حكومة  وروندي ا ه املعاير؛

حكومة  وروندي على التعاون دون شورو  مسوبقة مو  جهوود الوسواطة  يشج  -١6 
وحقيق   ن األطراب البوروندية يضم، مون دايول البلود  شاملاإلقليمية إل حة عقد حوار فوري 

ويارجووه، مجيوو  اجلهووات املعنيووة املقتنعووة ابحلاجووة إىل إيوواد حلووول سوولمية وامللتزمووة ابلعموول لتحقيووق 
مشووار ة املوورأة مشووار ة ملموسووة،  غيووة التوصوول إىل حوولع توووافق  صووادر عوون  ويشووملهوو ا ااوودب، 

األطوووراب الوطنيوووة يكوووون ااووودب منوووه احللوووا  علوووى السووولم وتعزيوووز الدميقراطيوووة و لالوووة متتووو  مجيووو  
 البوروندين حبقوق اإلنسان، واستعادة توقعات البلد وقدراته من أجل التنمية؛

احرتا  التزامها ال ي أعر س عنوه يف رسوالتها  حلكومة  وروندي إىل دعوتهيكرر  -١٧ 
، املتمثووول يف العمووول دون أتيووور علوووى تسوووهيل ٢٠١6متوز/يوليوووه  ١5إىل رئووويس جملوووس األمووون يف 

فوردا ،  موا نوص علوى ذلوك جملوس األمون  ٢٢8نشر تشكيلة من أفوراد شورطة األموم املتحودة تضوم 
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األموم املتحودة إىل مرا وز  (، وحيف احلكومة علوى ضومان وصوول مووظل ٢٠١6)٢3٠3يف قراره 
 االحتجاز واحملتجزين دون عائق؛

ابلسولطات البورونديووة أن تكلول عمليووات سياسوية منصولة وهتوو ء  ينيوة آمنووة  يهيوب -١8 
 لاق أروشا؛فقا  التوملتوحة تساعد على إجراء انتصاابت دميقراطية حرة ونزيهة وشاملة وشلافة و 

يدين اإلقليمو  ودون اإلقليمو  لرصود حالوة اجلهوود اجلاريوة علوى الصوع حيي  ويودعم -١٩ 
نوة رق أفريقيوا وجلشا مجاعة حقوق اإلنسان يف  وروندي واملسامهة يف ُتسينها، مبا فيها تلك اليت تب ا

 السلم واألمن التا عة ل ُتاد األفريق ؛
ابلعموووول الوووو ي يضووووطل   ووووه مراقبووووو حقوووووق اإلنسووووان التووووا عون ل ُتوووواد  يرحووووب -٢٠ 

  رة مووير علووى نوودي وحيووف حكومووة  ورونوودي علووى التوقيوو  دون مزيوود موون التووأاألفريقوو  يف  ورو 
لعسوووكرين ااخلووورباء و التلووواهم مووو  االُتووواد األفريقووو ، األمووور الووو ي سووويتيجل ملوووراق  حقووووق اإلنسوووان 

 ة  م؛ت املنوطابملسؤوليا للوفاءالتا عن ل ُتاد األفريق  العمل  شكل  امل يف البلد 
 4١٧ ٠٠٠إزاء صووعو ة الوضوو  الوو ي يعيشووه أ ثوور موون  لغيعوورب عوون قلقووه البووا -٢١ 
جمواورة،  دان مخسة  لو وروندي فروا من البلد وهم مستقرون حاليا  يف ريمات ال جنين يفمواطن 

م  الدويل ضيلة واجملتدايليا ، ويرحب ابجلهود اليت تب اا البلدان امل مشرد ٢١4 ٠٠٠وأ ثر من 
علوووى  املموووارس ك األشوووصا ، ويشووور مووو  القلوووق إىل الضوووغعيف تقووودل الووودعم اإلنسووواين إىل أولنيووو

 ال جنين للعودة إىل  وروندي؛
، مبوووا يف ذلوووك (4)إىل جلنوووة التحقيوووق املعنيوووة  بورونووودي أن تقووود  تقريرهوووا يطلوووب -٢٢ 

 يلز  من إجراءات املتا عة، إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والسبعن؛ ما
اجلمعية العامة مثن تقد  تقرير جلنة التحقيق املعنية  بورونودي إىل جملوس  يوص  -٢3 

جووزاءات  اذاختوو نطوواق   اإلجووراءات املناسووبة  شووأنه، مبووا يف ذلووك مووا يتعلووق يوواألموون لينظوور فيووه و 
 لتجوواوزاتها ووات وافعالووة بووددة ااوودب ضوود األشووصا  الوو ين يتبوون أهنووم أ وورب املسووؤولن عوون االنت

 لة؛اإلنسان، م  مراعاة استنتاجات اللجنة وتوصياهتا ذات الصاخلطرة حلقوق 
أن ميووودد للووورتة سووونة واحووودة واليوووة جلنوووة التحقيوووق املعنيوووة  بورونووودي لكووو   يقووورر -٢4 

جملس حقوق  لوية إىليتسىن اا تعميق ومواصلة ُتقيقاهتا، ويطلب إىل اللجنة أن تقد  إحاطة ش
عقود يف تاء جلسوة ُتواور ميوا  أثنوثامنوة والث ثون وتقريورا  يتااإلنسان يف دورتيه السوا عة والث ثون وال

 دورته التاسعة والث ثن ويف الدورة الثالثة والسبعن للجمعية العامة؛
حكومووة  ورونوودي علووى التعوواون موو  جلنووة التحقيووق املعنيووة  بورونوودي تعوواوان    حيووف -٢5 

 ا؛ضط    واليته زمة ل  ام  ، والسماح اا إبجراء زايرات للبلد، وتزويدها جبمي  املعلومات ال
إىل امللوضوووية السوووامية أن تقووود  مجيووو  املووووارد ال زموووة إىل جلنوووة التحقيوووق  يطلوووب -٢6 

 املعنية  بوروندي لتمكينها من االضط    واليتها؛
 أن يبق  املسألة قيد نظره. يقرر -٢٧ 

    
__________ 

(4) A/HRC/36/54.  


