
 رسالة إلى أعضاء مجلس األمن الدولي 

  2017فبراير/شباط  22نيويورك، 

 

 السفير،معالي 

لحثه على األمن الدولي  مجلسإلى كتب ن، الموقعة أدناه الدولية والبوروندية غير الحكوميةالمنظمات  نحن

ة لحقوق اإلنسان المستمرو فراد المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمةاألعلى  محددة ذات أهداف فرض عقوبات

إلى مهمة  رسالةأن تبعث بحظر السفر وتجميد األصول، ها مثل هذه االجراءات، بما في. يمكن لفي بوروندي

 .انتهاكات جسيمة ضد شعبهم في ارتكاب تبعات استمرارهمبما يكفي واجهوا لم يالذين  ينبوروندياللقادة ا

المشتبه ضد  ية الواسعةلقمعتها اواصلت سياسنها فإبعض السجناء، عن السلطات البوروندية بينما أفرجت 

وعرقلت عمدا قدرة األمم المتحدة على توثيق  عالم،وسائل اإلمستقل، والمدني المجتمع المعارضين، وكونهم ب

 ،"إيمبونراكور" لحزب الحاكم،التابعة لالشرطة وأعضاء رابطة الشباب . تواصل الحقوقية نتهاكاتاال

 بشكل واا، وضرببواغتصو، واعذبو، إيمبونراكور قتل أعضاء. فالت من العقاباإلمع انتهاكات ارتكاب 

الالجئين في  مخيماتنحو ن وفار ونبوروندين فيهم األشخاص في جميع أنحاء البالد، بم عشراتفظيع 

يناير/كانون الثاني تبنت الحكومة قانونا جديدا حول المنظمات غير  23باإلضافة إلى ذلك، في  .تنزانيا

، كما يمنح الحكومة سلطات واسعة الجمعيات والتجمع ون حرية التعبير وتكوينكومية الدولية. يقيد القانالح

  للسيطرة على المنظمات غير الحكومية الدولية وقمع األصوات المنتقدة. 

، 2016 أيلول/في سبتمبر مم المتحدة في بورونديتابعة لألتحقيق مستقلة  هيئةتقرير إدانة من قبل صدور  بعد

ية جميع أشكال التعاون مع مكتب السلطات البوروند ، أوقفتةمنهجيوالالجسيمة  الحقوقية االنتهاكاتيفصل 

 الثالث مستقليناألمم المتحدة الوأعلنت خبراء  ،اإلنسان في بوروندي لحقوق السامياألمم المتحدة مفوض 

لجنة  "إلنسان التابع لألمم المتحدةمجلس حقوق اكلف "م. غير مرغوب فيه اصاشخأعدوا التقرير أ نلذيا

 و األمم المتحدة صعوباتموظفواجه اآلونة األخيرة،  في. دخول البالدُمنعت من  الكنه، تقصي الحقائقبية أمم

. كما في البالد ملالدخول، وتأمين لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين، والع في الحصول على تأشيرات

في الدولي مجلس األمن  همفكل نل شرطة غير مسلحيرج 228ي رفض نشر ف السلطات البوروندية تستمرا

 .تموز الماضي/يوليو

نشر عدد قليل تم لكن  مراقب عسكري، 100و مراقب لحقوق اإلنسان، 100نشر ب "االتحاد األفريقي" أذن

لحقوق فريقي االتحاد اإل ومراقبلم يستطع و. األفريقي بسبب خالفات بين الحكومة البوروندية واالتحادفقط 

 .دون عوائقفي البالد العمل  ،بوجمبورافي المقيمون اإلنسان، 

عرقلة الحكومة قدرة األمم المتحدة على توثيق على أعضاء مجلس األمن الدولي فرض إجراءات قوية أمام 

أبرز تحديد  علىأن تساعد الدولي األمن  مجلسيمكن للجنة خبراء مكلفة من قبل وتخفيف حدتها.  االنتهاكات

وغيرها  ،والتعذيب ،محاكمة المستمرة دون تالحكومة أو المعارضة، عن االغتياال داخلالمسؤولين، سواء 

 أن هذه العقوبات تستهدف المسؤولين عن االنتهاكات ضمانمن المهم جسيمة. الالحقوقية من االنتهاكات 

مباشرة بهذه المعنيين كل منح و ،بات ضدهميتعين عليهم القيام به إلنهاء العقوما وتوضيح المستمرة، 

 .عقوباتال تحديسليمة ليستطيعوا ال اإلجراءات القانونيةقوية في  وقاالعقوبات حق



بعث يمكن أن ت هالكن ،سكان بورونديجميع أي تأثير سلبي على  ةفتهد  المسفردية العقوبات يكون للأال ينبغي 

أعضاء ح سمن إيكون له ثمن. س انتهاكات حقوق اإلنسانفي ستمرار الأن ابصناع القرار إلى إشارة مهمة ب

استخفافهم بصراحة والتبجح  م،شعبهعلى  مواصلة االعتداءب ينلمسؤولين البورونديالدولي لمجلس األمن 

 تنتبه دول أخرى لذلك.قد و ،ربأكبجرأة  ونيشعرفإنهم سقرارات المجلس دون عواقب، ب

 ئكم.خبراكم، ومع جاهزون لمناقشة هذه المسألة معإننا 

 

 مع كامل التقدير واالحترام،

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture au Burundi (ACAT Burundi) 

Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues (APRODH) 

Atrocities Watch – Africa 

Coalition de la Société Civile pour le Monitoring Électoral (COSOME) 

Fédération Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (FIACAT) 

Forum pour la Conscience et le Développement (FOCODE) 

Forum pour le Renforcement de la Société Civile (FORSC) 

Global Centre for the Responsibility to Protect 

 هيومن رايتس ووتش

International Federation for Human Rights (FIDH) 

Mouvement Citoyen pour l'Avenir du Burundi (MCA Burundi) 

Partnership for Justice 

Refugees International 

 مراسلون بال حدود

Réseau des Citoyens Probes (RCP) 

SOS-Torture 

Ökumenisches Netz Zentralafrika (ÖNZ) 

Organisation pour la Transparence et la Gouvernance (OTRAG Burundi) 

 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

 


