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II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  

11..  TThhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  oonn  HHuummaann  aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss  ((AACCHHPPRR))  iiss  
tthhee  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  tthhee  pprroommoottiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  iinn  
AAffrriiccaa,,  ccrreeaatteedd  iinn  11998877,,  iinn  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  
HHuummaann  aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss  ((tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr))  wwhhiicchh  wwaass  iittsseellff  
aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  AAsssseemmbbllyy  ooff  HHeeaaddss  ooff  SSttaattee  aanndd  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  
ffoorrmmeerr  OOAAUU,,  oonn  tthhee  2255tthh  JJuunnee  11998811  iinn  NNaaiirroobbii,,  KKeennyyaa..  

  
22..  HHaavviinngg  eenntteerreedd  iinnttoo  ffoorrccee  oonn  tthhee  2211sstt  OOccttoobbeerr  11998866,,  tthhiiss  AAffrriiccaann  

CChhaarrtteerr  ccoonnffeerrss  aa  mmaannddaattee  ooff  pprroommoottiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  
ttoo  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn..  

  
33..  IInn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  iittss  mmaannddaattee  aanndd  ttoo  gguuaarraanntteeee  tthhee  mmoonniittoorriinngg  

ooff  tthhee  pprroommoottiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  wwiitthhiinn  SSttaattee  PPaarrttiieess,,  
tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  ddeecciiddeedd,,  aatt  iittss  2255tthh  OOrrddiinnaarryy  SSeessssiioonn  hheelldd  
ffrroomm  tthhee  2266tthh  AApprriill  ttoo  55tthh  MMaayy  iinn  BBuujjuummbbuurraa,,  BBuurruunnddii,,  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  
mmiissssiioonnss  ooff  pprroommoottiioonn  iinn  tthhee  ssaaiidd  SSttaattee  PPaarrttiieess  dduurriinngg  tthhee  iinntteerr--sseessssiioonn  
ppeerriioodd..  

  
44..  TThhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  eennttrruussttss  eeaacchh  CCoommmmiissssiioonneerr  wwiitthh  tthhee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  mmoonniittoorriinngg  tthhee  hhuummaann  rriigghhttss  ssiittuuaattiioonn  iinn  aa  cceerrttaaiinn  
nnuummbbeerr  ooff  SSttaattee  PPaarrttiieess  wwhhiicchh  ffaallll  uunnddeerr  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ppoorrttffoolliiooss  
wwiitthhiinn  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn..  

  
55..  IInn  ccoonnsseeqquueennccee,,  iitt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerr  ccoonncceerrnneedd  

ttoo  eessttaabblliisshh  oorr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  hhuummaann  rriigghhttss  aaccttiivviissttss  bbyy  
mmeeaannss  ooff  pprroommoottiioonnaall  mmiissssiioonnss  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  ::  

  
--  EEnnssuurriinngg  tthhaatt  aallll  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  

aarree  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn;;  
  

--  CCoonnvveeyy  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  eeffffoorrttss  
bbeeiinngg  ddeeppllooyyeedd  iinn  ffaavvoouurr  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  bbootthh  bbyy  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt,,  bbyy  NNGGOOss  aanndd  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy  
aanndd  bbyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniissaattiioonnss  aaccttiivvee  iinn  tthhee  ffiieelldd..  

      
66..  TToowwaarrddss  tthhiiss  eenndd  tthhee  tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  ooff  tthhee  pprroommoottiioonnaall  mmiissssiioonn  

iinnvvoollvvee  aa  sscchheedduulliinngg  ooff  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  ::  
  

--  PPoolliittiiccaall,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  lleeggaall  AAuutthhoorriittiieess..  
  
--  NNGGOOss  aanndd  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy  aass  wweellll  aass  

iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonnss  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  ffiieelldd  iinn  BBuurruunnddii..  
  
77..  BBuurruunnddii  rraattiiffiieedd  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  HHuummaann  aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss  oonn  

tthhee  2288tthh  JJuullyy  11999999  aanndd  pprreesseenntteedd  iittss  iinniittiiaall  RReeppoorrtt  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  
AArrttiiccllee  6622  ooff  tthhiiss  CChhaarrtteerr  aatt  tthhee  2277tthh  OOrrddiinnaarryy  SSeessssiioonn  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn  ((2277tthh  AApprriill  ––  1111tthh  MMaayy  22000000  iinn  AAllggiieerrss,,  AAllggeerriiaa));;  
BBuurruunnddii’’ss  ffiirrsstt  PPeerriiooddiicc  RReeppoorrtt  iiss  tthheerreeffoorree  dduuee  ssiinnccee  MMaayy  22000022..    
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88..  IItt  iiss  iinn  tthhiiss  ccoonntteexxtt  tthhaatt  aa  ddeelleeggaattiioonn  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  lleedd  bbyy  
CCoommmmiissssiioonneerr  MMoohhaammeedd  AAbbddeellllaahhii  OOuulldd  BBaabbaannaa,,  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  
BBuurruunnddii  wwiitthhiinn  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  ccaarrrriieedd  oouutt  aa  mmiissssiioonn  ooff  
pprroommoottiioonn  ttoo  BBuurruunnddii  ffrroomm  tthhee  44tthh  ttoo  1111tthh  FFeebbrruuaarryy  22000044..  

  
IIII..  TTEERRMMSS  OOFF  RREEFFEERREENNCCEE  AANNDD  PPRREELLIIMMIINNAARRYY  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  
  
AA..  TTEERRMMSS  OOFF  RREEFFEERREENNCCEE  AANNDD  LLEEGGAALL  FFRRAAMMEEWWOORRKK  

  
    aa..    TTeerrmmss  ooff  RReeffeerreennccee  
  

99..  TThhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  hhaadd  aallrreeaaddyy  ccaarrrriieedd  oouutt  aa  
pprroommoottiioonnaall  mmiissssiioonn  ttoo  BBuurruunnddii  ((1144tthh  ––  2211sstt  MMaarrcchh  22000000)),,  lleedd  
bbyy  CCoommmmiissssiioonneerr  JJuulliieennnnee  OONNddzziieell--GGnneelleennggaa..  

  
1100..  IInn  ccoonnsseeqquueennccee,,  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  pprroommoottiioonnaall  mmiissssiioonn  

wwaass  aaiimmeedd  aatt  eennssuurriinngg  tthhee  ffoollllooww--uupp  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  
pprreevviioouuss  pprroommoottiioonnaall  mmiissssiioonn  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn  iinn  BBuurruunnddii,,  nnoottaabbllyy  ttoo  rreeiinnffoorrccee  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  
aanndd  iimmppllaannttaattiioonn  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  aanndd  ttoo  ccoonnvveeyy  tthhee    
ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  ssuuppppoorrtt  aanndd    
eennccoouurraaggeemmeenntt  ttoo  tthhiiss  ccoouunnttrryy,,  vviiccttiimm  ooff  cciivviill  wwaarr,,  iinn  iittss  qquueesstt    
ffoorr  ppeeaaccee  aanndd  sseeccuurriittyy  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  iittss    
nnaattiioonnaall  ddeemmooccrraattiissaattiioonn  aanndd  rreeccoonncciilliiaattiioonn  pprroocceessss..  

  
1111..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  mmiissssiioonn  aallssoo  aaiimmeedd  aatt::  
  

��  GGaatthheerriinngg  ffiirrsstt  hhaanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  hhuummaann  
rriigghhttss  ssiittuuaattiioonn  ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  ffrroomm  
NNGGOOss,,  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  AAggeenncciieess,,  PPoolliittiiccaall  
PPaarrttiieess,,  RReelliiggiioouuss  LLeeaaddeerrss,,  aanndd  ffrroomm  aannyy  ppeerrssoonn    
mmeemmbbeerr  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  aarreeaa  
ggeenneerraallllyy;;  

  
��  DDrraawwiinngg  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  ccoommppeetteenntt  BBuurruunnddii  

AAuutthhoorriittiieess  ttoo  tthhee  nneeeedd  ttoo  rreessppeecctt  iittss  oobblliiggaattiioonnss  
iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  AArrttiicclleess  11  
aanndd  6622  ooff    tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  HHuummaann  aanndd  
PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss,,  nnoottaabbllyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  
pprreesseennttaattiioonn  ooff  PPeerriiooddiicc  RReeppoorrttss  ttoo  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn  oonn  HHuummaann  aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss  bbyy  
SSttaattee  PPaarrttiieess;;  

  
��  PPrroommoottiinngg  tthhee  pprroocceessss  ooff  rraattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  

PPrroottooccooll  ttoo  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  rreellaattiivvee  ttoo  
WWoommeenn’’ss  RRiigghhttss  iinn  AAffrriiccaa  aanndd  ttoo  tthhee  
eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoouurrtt  ooff  HHuummaann  
aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss;;  
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bb..  LLeeggaall  FFrraammeewwoorrkk  
  
1122..  BBuurruunnddii  hhaadd  aacccceepptteedd  aa  sseerriieess  ooff  oobblliiggaattiioonnss  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  

HHuummaann  RRiigghhttss  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall,,  rreeggiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveellss..  
  
1133..  IItt  aallssoo  aacccceepptteedd  tthhee  ttrraannssiittiioonnaall  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  AAcctt  ooff  JJuunnee  

11999988,,  tthhee  llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss,,  tthhee  jjuurriisspprruuddeennccee  aanndd  tthhee  PPeeaaccee  
AAccccoorrdd  ccoonncclluuddeedd  oonn  tthhee  2288tthh  AAuugguusstt  22000000  iinn  AArruusshhaa  
((TTaannzzaanniiaa)),,  uunnddeerr  tthhee  mmeeddiiaattiioonn  ooff  NNeellssoonn  MMaannddeellaa  wwhhoo  
ssuucccceeeeddeedd  tthhee  llaattee  PPrreessiiddeenntt  JJuulliiuuss  NNyyeerreerree  ooff  TTaannzzaanniiaa  iinn  tthhiiss  
ttaasskk..  

  
1144..  AAtt  tthhee  rreeggiioonnaall  lleevveell,,  BBuurruunnddii  nnoottaabbllyy  rraattiiffiieedd  tthhee  AAffrriiccaann  

CChhaarrtteerr  oonn  HHuummaann  aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss  aanndd  aatt  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  
lleevveell,,  tthhiiss  ccoouunnttrryy  rraattiiffiieedd  oorr  aacccceeddeedd  ttoo  sseevveerraall  iinntteerrnnaattiioonnaall  
hhuummaann  rriigghhttss  iinnssttrruummeennttss  nnaammeellyy::  

  
--  TThhee  UUnniivveerrssaall  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  HHuummaann  RRiigghhttss;;  
--  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  oonn  CCiivviill  aanndd  PPoolliittiiccaall  

RRiigghhttss;;  
--  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  EElliimmiinnaattiioonn  ooff  aallll  

FFoorrmmss  ooff  RRaacciiaall  DDiissccrriimmiinnaattiioonn;;  
--  TThhee  CCoonnvveennttiioonn  ffoorr  tthhee  PPrreevveennttiioonn  aanndd  SSuupppprreessssiioonn  ooff  

tthhee  CCrriimmee  ooff  GGeennoocciiddee;;  
--  TThhee  FFoouurr  GGeenneevvaa  CCoonnvveennttiioonnss  ooff    tthhee  1122tthh  AAuugguusstt  11994499  

rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  cciivviilliiaannss  dduurriinngg  ttiimmeess  ooff  
wwaarr  aanndd  tthheeiirr  aaddddiittiioonnaall  pprroottooccoollss;;  

--  TThhee  IILLOO  CCoonnvveennttiioonnss,,  nnoottaabbllyy  oonn  tthhee  aabboolliittiioonn  ooff  
ffoorrcceedd  llaabboouurr,,  nniigghhtt  wwoorrkk  ffoorr  wwoommeenn,,  cchhiilldd  llaabboouurr,,  
ffrreeeeddoomm  ooff  ttrraaddee  uunniioonniissmm  aanndd  eeqquuaalliittyy  iinn  rreemmuunneerraattiioonn  
bbeettwweeeenn  tthhee  mmaallee  aanndd  ffeemmaallee  llaabboouurr  ffoorr  wwoorrkk  ooff  eeqquuaall  
vvaalluuee;;  

--  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  aaggaaiinnsstt  TToorrttuurree;;  
--  TThhee  CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  aabboolliittiioonn  ooff  SSllaavveerryy;;  
--  TThhee  2288tthh  JJuullyy  11995511  CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  SSttaattuuss  ooff  

RReeffuuggeeeess;;  
--  TThhee  3300tthh  NNoovveemmbbeerr  11997733  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  oonn  

tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  aanndd  ssuupppprreessssiioonn  ooff  tthhee  ccrriimmee  ooff  
AAppaarrtthheeiidd  ;;  

--  TThhee  2266tthh  NNoovveemmbbeerr  11996688  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  
iinnaalliieennaabbiilliittyy  ooff  wwaarr  ccrriimmeess  aanndd  ccrriimmeess  aaggaaiinnsstt  
hhuummaanniittyy;;  

--  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  RRiigghhttss  ooff  
tthhee  CChhiilldd,,  eettcc..  
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BB..  PPRREELLIIMMIINNAARRYY  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  
  
  

1155..  SSiittuuaatteedd  iinn  CCeennttrraall  AAffrriiccaa,,  iinn  tthhee  GGrreeaatt  LLaakkeess  rreeggiioonn,,  BBuurruunnddii  
hhaass  aa  ssuurrffaaccee  aarreeaa  ooff  2277,,883344  ssqq..  kkmmss  aanndd  sshhaarreess  bboorrddeerrss  wwiitthh::  
  
--  RRwwaannddaa  iinn  tthhee  NNoorrtthh;;  
--  TThhee  DDeemmooccrraattiicc  RReeppuubblliicc  ooff  CCoonnggoo  ((DDRRCC))  iinn  tthhee  WWeesstt,,  

aanndd  TTaannzzaanniiaa  iinn  tthhee  EEaasstt  aanndd  SSoouutthh..  
  

1166..  BBoorrddeerreedd  bbyy  LLaakkee  TTaannggaannyyiikkaa  uupp  ttoo  BBuujjuummbbuurraa  iittss  CCaappiittaall  
wwhhiicchh  hhaass  aabboouutt  330000,,000000  iinnhhaabbiittaannttss,,  BBuurruunnddii  ccoonnssttiittuutteess  aa  lliinnkk  
bbeettwweeeenn  CCeennttrraall,,  EEaasstteerrnn  aanndd  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaa..  

  
1177..  TToottaalllliinngg  aabboouutt  77  mmiilllliioonn  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  wwhhoomm  mmoorree  tthhaann  9900%%  

lliivvee  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass,,  BBuurruunnddii’’ss  ppooppuullaattiioonn  iiss  mmaaddee  uupp  ooff  tthhrreeee  
eetthhnniicc  ggrroouuppss::  TThhee  TTwwaa  ((55%%)),,  tthhee  TTuuttssii  ((1133%%))  aanndd  tthhee  HHuuttuu  
((8800%%)),,  wwiitthh  tthhee  ssaammee  ccuullttuurree,,  tthhee  ssaammee  llaanngguuaaggee,,  tthhee  KKiirruunnddii,,  
wwhhiicchh  iiss  tthhee  nnaattiioonnaall  aanndd  ooffffiicciiaall  llaanngguuaaggee  aalloonnggssiiddee  FFrreenncchh;;  

  
1188..  YYoouunngg  ppeeooppllee  aaggeedd  lleessss  tthhaann  2200  yyeeaarrss  rreepprreesseenntt  mmoorree  tthhaann  hhaallff  

ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  BBuurruunnddii  ooff  wwhhoomm  aabboouutt  6600%%  aarree  wwoommeenn..  
BBuurruunnddiiaannss  pprraaccttiiccee  CCaatthhoolliicciissmm,,  PPrrootteessttaannttiissmm,,  IIssllaamm  aanndd  
AAnniimmiissmm..  

  
1199..  FFoorrmmeerrllyy  ccoolloonniisseedd  bbyy  BBeellggiiuumm,,  BBuurruunnddii  hhaass,,  ssiinnccee  iittss  

aacccceessssiioonn  ttoo  IInnddeeppeennddeennccee  oonn  tthhee  11sstt  JJuullyy  11996622,,  bbeeeenn  ttoorrnn  bbyy  
aarrmmeedd  ccoonnfflliiccttss,,  eetthhnniicc  mmaassssaaccrreess  aanndd  mmaassssiivvee  ppooppuullaattiioonn  
mmoovveemmeennttss..  

  
2200..    BBuurruunnddii  aaddoopptteedd  aa  nneeww  CCoonnssttiittuuttiioonn  iinn  11999922  bbuutt,,  tthhee  

aassssaassssiinnaattiioonn  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ffrroomm  tthhee  HHuuttuu  
eetthhnniicc  ggrroouupp  iinn  11999933  aanndd  tthhee  mmiilliittaarryy  ccoouupp  dd’’eettaatt  ooff  11999966  
ddeessttrrooyyeedd  tthhee  ccoo--hhaabbiittaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  HHuuttuu  aanndd  tthhee  TTuuttssii,,  
ddrraaggggiinngg  tthhee  ccoouunnttrryy  iinnttoo  aa  ssiittuuaattiioonn  ooff  sseerriioouuss  aanndd  mmaassssiivvee  
vviioollaattiioonnss  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  iinnttoo  aa  cciivviill  wwaarr  wwhhiicchh  iiss  ssttiillll  
ggooiinngg  oonn  iinn  ssppiittee  ooff  tthhee  AArruusshhaa  PPeeaaccee  AAccccoorrddss..  

  
2211..  IInn  ssppiittee  ooff  tthhee  eeffffoorrttss  bbeeiinngg  ddeeppllooyyeedd  bbyy  tthhee  BBuurruunnddiiaannss,,  ooff  tthhee  

hheellpp  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  AAffrriiccaann  UUnniioonn  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss,,  tthhee  
cciivviill  wwaarr  hhaass  bbeeeenn  ggooiinngg  oonn  ffoorr  1111  yyeeaarrss  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
ccoonnsseeqquueenncceess::  

  
��  TThhee  ddeetteerriioorraattiioonn  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  

ssiittuuaattiioonn  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  wwhhiicchh  iiss  eessppeecciiaallllyy  
wwoorrsseenneedd  bbyy  aann  eeccoonnoommiicc  eemmbbaarrggoo  iimmppoosseedd  bbyy  
tthhee  nneeiigghhbboouurriinngg  ccoouunnttrriieess  ttoo  tthhee  ddeettrriimmeenntt  ooff  tthhee  
lliivviinngg  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  BBuurruunnddii  ppooppuullaattiioonnss  ooff  
wwhhoomm  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  lliivviinngg  uunnddeerr  tthhee  ppoovveerrttyy  
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tthhrreesshhoolldd  rroossee  ffrroomm  3399..7733%%  iinn  11999933  ttoo  mmoorree  tthhaann  
5577..2211%%  iinn  11999988;;  

  
��  IInn  tthhee  lleeggaall  ccoonntteexxtt,,  tthhoossee  bbrroouugghhtt  ttoo  jjuussttiiccee  

ddeennoouunnccee  tthhee  ppaarrttiiaall  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  llaaww  aanndd  
aatttteennttiioonn  iiss  oofftteenn  ddrraawwnn  ttoo  tthhee  oovveerrccrroowwddiinngg  iinn  tthhee  
pprriissoonnss  wwiitthh  tthhee  aatttteennddaanntt  iimmpplliiccaattiioonnss  iinn  tteerrmmss  ooff  
vviioollaattiioonnss  ooff  rreemmaanndd  ddeeaaddlliinneess,,  sslloowwnneessss  ooff  
pprroocceeeeddiinnggss  aanndd  uunnhheeaalltthhyy  ddeetteennttiioonn  ccoonnddiittiioonnss;;  

  
��  AAtt  tthhee  ppoolliittiiccaall  lleevveell,,  tthhee  TTrraannssiittiioonnaall  

CCoonnssttiittuuttiioonnaall  AAcctt  ooff  11999988  eessttaabblliisshheedd  EExxeeccuuttiivvee,,  
LLeeggiissllaattiivvee  aanndd  jjuuddiicciiaarryy  PPoowweerrss  wwhhiicchh  aasssseerrttss  iittss  
aauuttoonnoommyy  vviiss  àà  vviiss  tthhee  ttwwoo  ootthheerr  PPoowweerrss;;  

  
��  FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  sseeccuurriittyy  ssiittuuaattiioonn  rreemmaaiinnss  aa  

mmaatttteerr  ooff  ccoonncceerrnn  aass  iiss  eevviiddeenncceedd  bbyy  tthhee  
aassssaassssiinnaattiioonn  ooff  tthhee  AAppoossttoolliicc  NNuunncciioo  iinn  
BBuujjuummbbuurraa  aanndd  tthhee  mmuurrddeerroouuss  aattttaacckkss  ooff  tthhee  
MMoovveemmeenntt  kknnoowwnn  aass  tthhee  NNaattiioonnaall  LLiibbeerraattiioonn  
FFoorrcceess  ((NNLLFF))  uupp  ttoo  BBuujjuummbbuurraa;;  

  
2222..  HHoowweevveerr,,  BBuurruunnddii  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  ppuurrssuuee  iittss  eeffffoorrttss  ttoowwaarrddss  

tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  ttoottaall  ppeeaaccee,,  wwhhiicchh  mmaaddee  tthhee  NNLLFF,,  tthhee  oonnllyy  
rreebbeell  mmoovveemmeenntt  eennggaaggeedd  iinn  aarrmmeedd  rreessiissttaannccee,,  aacccceepptt  ccoonnttaacctt  
wwiitthh  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  tthhrroouugghh  aa  mmeeeettiinngg  iinn  AAmmsstteerrddaamm,,  tthhee  
NNeetthheerrllaannddss,,  wwiitthh  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc,,  HH..EE..  MMrr..  
DDoommiittiieenn  NNddaayyiizzeeyyee..  

  
2233..  MMoorreeoovveerr,,  aallll  ooff  tthhee  pprriinncciippaall  ppoolliittiiccaall  mmoovveemmeennttss  ooff  tthhee  

ccoouunnttrryy  aarree  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  nneeggoottiiaattiioonnss  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  ssiiggnniinngg  
aann  AAggrreeeemmeenntt  ffoorr  ppoowweerr  sshhaarriinngg,,  wwhhiicchh  hhooppeeffuullllyy  sshhoouulldd  lleeaadd  
ttoo  tthhee  ccoonnsseennssuuaall  aaddooppttiioonn  ooff  aa  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  bbrriinngg  aann  eenndd  ttoo  
bbootthh  tthhee  ttrraannssiittiioonn  aanndd  tthhee  ccrriissiiss  aafftteerr  tthhee  hhoollddiinngg  ooff  tthhee  ggeenneerraall  
eelleeccttiioonnss  iinn  OOccttoobbeerr  22000044..  

  
  
IIIIII..  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  MMIISSSSIIOONN  OOFF  PPRROOMMOOTTIIOONN  IINN  BBUURRUUNNDDII  
  
  

AA..  RREECCEEPPTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  DDEELLEEGGAATTIIOONN  AANNDD  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  
OOFF  WWOORRKK  

  
2244..  TThhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn’’ss  pprroommoottiioonnaall  mmiissssiioonn  ttoo  BBuurruunnddii  

wwaass  lleedd  bbyy  CCoommmmiissssiioonneerr  MMoohhaammeedd  AAbbddeellllaahhii  BBaabbaannaa,,  
aaccccoommppaanniieedd  aanndd  aassssiisstteedd  bbyy  MMrr..  JJuulleess  BBaattcchhoonnoo,,  JJuurriisstt  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  PPrroommoottiioonnaall  MMaatttteerrss  iinn  tthhee  SSeeccrreettaarriiaatt  ooff  tthhee  
AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  iinn  BBaannjjuull,,  TThhee  GGaammbbiiaa..  
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2255..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  ddeelleeggaattiioonn  aarrrriivveedd  iinn  BBuujjuummbbuurraa  oonn  
tthhee  11sstt  FFeebbrruuaarryy  22000044  aass  aarrrraannggeedd,,  bbuutt  wwaass  ccoommppeelllleedd  ttoo  lleeaavvee  
oonn  tthhee  1111tthh  iinnsstteeaadd  ooff  tthhee  1133tthh  FFeebbrruuaarryy  dduuee  ttoo  fflliigghhtt  ddiiffffiiccuullttiieess..  

  
2266..  TThhee  BBuurruunnddiiaann  AAuutthhoorriittiieess  mmaaddee  tthhee  nneecceessssaarryy  aarrrraannggeemmeennttss  

ffoorr  tthhee  rreecceeppttiioonn  ooff  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  ddeelleeggaattiioonn  aatt  
BBuujjuummbbuurraa  AAiirrppoorrtt  bbyy  22  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  
IInnssttiittuuttiioonnaall  RReeffoorrmm,,  HHuummaann  RRiigghhttss  aanndd  RReellaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  
NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  iinncclluuddiinngg  MMaaddaamm  tthhee  PPeerrmmaanneenntt  SSeeccrreettaarryy  
ooff  HH..EE..  tthhee  MMiinniisstteerr,,  22  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  CCiivviill  SSoocciieettyy  aanndd  
tthhee  SSttaattee  PPrroottooccooll..  

  
2277..  TThhiiss  wwaarrmm  aanndd  ccoorrddiiaall  wweellccoommee  ffaacciilliittaatteedd  tthhee  ccoonnttaacctt  aanndd  

mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn’’ss  
ddeelleeggaattiioonn  aanndd  tthhee  BBuurruunnddiiaann  AAuutthhoorriittiieess,,  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  
tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee  pprroommoottiioonnaall  mmiissssiioonn,,  wwhhiicchh  ssttaarrtteedd  oonn  tthhee  33rrdd  
iinnsstteeaadd  ooff  tthhee  44tthh  FFeebbrruuaarryy  22000044,,  iinn  ssppiittee  ooff  cceerrttaaiinn  
oorrggaanniissaattiioonnaall  ddiiffffiiccuullttiieess..  

  
2288..  IInnddeeeedd,,  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  mmiissssiioonn  eemmbbaarrkkeedd  oonn  iittss  

aaccttiivviittiieess  wwiitthhoouutt  tthhee  ddrraafftt  wwoorrkk  pprrooggrraammmmee  wwhhiicchh  iiss  uussuuaallllyy  
pprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  AAuutthhoorriittiieess  ooff  tthhee  hhoosstt  ccoouunnttrryy  aanndd  aaddoopptteedd  bbyy  
tthhee  mmiissssiioonn  dduurriinngg  aa  ccoollllaabboorraattiivvee  mmeeeettiinngg::  TThhee  mmiissssiioonn  wwaass  
pprraaccttiiccaallllyy  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aappppooiinnttmmeennttss  gglleeaanneedd  
ssoommeettiimmeess  bbyy  tthhee  ddeelleeggaattiioonn  iittsseellff..  

  
2299..  HHoowweevveerr,,  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  ddeelleeggaattiioonn  wwiisshheess  ttoo  

eexxpprreessss  iittss  pprrooffoouunndd  ggrraattiittuuddee  ttoo  tthhee  BBuurruunnddii  GGoovveerrnnmmeenntt,,  
ppaarrttiiccuullaarrllyy  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirrss,,  ttoo  HH..EE..  tthhee  
MMiinniisstteerr  ffoorr  IInnssttiittuuttiioonnaall  RReeffoorrmm,,  HHuummaann  RRiigghhttss  aanndd  RReellaattiioonnss  
wwiitthh  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  aanndd  ttoo  hhiiss  ccoolllleeaagguueess,,  ttoo  tthhee  
rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  NNGGOOss  aanndd  ttoo  aallll  ootthheerr  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  
ssppaarreedd  nnoo  eeffffoorrtt  iinn  eennssuurriinngg  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn’’ss  mmiissssiioonn  ttoo  BBuurruunnddii..  

  
BB..  PPEERRSSOONNAALLIITTIIEESS  EENNCCOOUUNNTTEERREEDD  AANNDD  SSIITTEE  VVIISSIITTSS  

  
3300..  OOnn  aarrrriivvaall,,  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  ddeelleeggaattiioonn  ddiidd  nnoott  rreecceeiivvee  

tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  pprrooggrraammmmee  ooff  pprree--eessttaabblliisshheedd  aappppooiinnttmmeennttss  
ffrroomm  tthhee  AAuutthhoorriittiieess  ooff  tthhee  hhoosstt  ccoouunnttrryy  wwhhiicchh  sseerrvveess  aass  aa  bbaassiiss  
ffoorr  iittss  aaccttiivviittiieess  bbuutt  tthhiiss  ddeelleeggaattiioonn  wwaass  aabbllee  ttoo  mmeeeett  tthhee  
rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  ppoolliittiiccaall,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  lleeggaall  
AAuutthhoorriittiieess  aass  wweellll  aass  tthhoossee  ooff  tthhee  CCiivviill  SSoocciieettyy,,  tthhoossee  ffrroomm  tthhee  
OOffffiiccee  ooff  tthhee  HHiigghh  CCoommmmiissssiioonneerr  ooff  HHuummaann  RRiigghhttss  aanndd  ffrroomm  
tthhee  HHiigghh  CCoommmmiissssiioonneerr  ffoorr  RReeffuuggeeeess  iinn  BBuurruunnddii  iinn  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  oorrddeerr::  
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11..  DDaayy  ooff  tthhee  33rrdd  FFeebbrruuaarryy::  
  
  MMeeeettiinngg  wwiitthh  MMrrss..  HHaabboonniimmaannaa  SSoollaannggee,,  DDeeppuuttyy  LLeeggaall    

RReepprreesseennttaattiivvee  aanndd  MMrrss..  NNddaahhiiggeezzee  AAnncciillllaa,,  CCoooorrddiinnaattoorr  ooff    
tthhee  GGrroouupp  ooff  WWoommeenn’’ss  AAssssoocciiaattiioonnss  aanndd  NNGGOOss  ooff  BBuurruunnddii    
((CCAAFFOOBB//BB))    
  

3311..  TThhee  mmeeeettiinngg  ttooookk  ppllaaccee  aatt  tthhee  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  ooff  tthhee  CCAAFFOOBB//BB  
aanndd  aafftteerr  tthhee  eexxcchhaannggee  ooff  ggrreeeettiinnggss  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  
mmaaddee  aa  pprreesseennttaattiioonn  oonn  tthhee  mmaannddaattee  aanndd  wwoorrkk  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn,,  aanndd  oonn  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  hhiiss  mmiissssiioonn  ooff  pprroommoottiioonn  
ttoo  BBuurruunnddii;;  

  
3322..  AAlltthhoouugghh  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  pprreesseennttaattiioonn  wwaass  bbrriieeff,,  hhee  

aallssoo  ddiillaatteedd  oonn  tthhee  PPrroottooccooll  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  RRiigghhttss  ooff  WWoommeenn  iinn  
AAffrriiccaa,,  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  tthhee  RRiigghhttss  aanndd  WWeellffaarree  ooff  tthhee  
CChhiilldd,,  tthhee  AAffrriiccaann  CCoouurrtt  ooff  HHuummaann  aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss..  IInn  
ccoonncclluuddiinngg  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  aasskkeedd  qquueessttiioonnss  rreellaattiivvee  ttoo  
tthhee  ffrreeeeddoomm  ooff  aassssoocciiaattiioonn,,  tthhee  hhuummaann  rriigghhttss  ssiittuuaattiioonn  
ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  aanndd  oonn  tthhee  
rreellaattiioonnss  ooff  ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  
NNGGOOss;;  

  
3333..  TThhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  CCAAFFOOBB//BB  ffiirrsstt  ooff  aallll  pprreesseenntteedd  tthhee  

ssttrruuccttuurree,,  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  aass  wweellll  aass  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthheeiirr  
oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  ppooiinntteedd  oouutt  nnoottaabbllyy  tthhaatt::  

  
��  TThhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  wwoommeenn  wwaass  ddeevveellooppiinngg  ppoossiittiivveellyy  bbuutt  

wwaass  oofftteenn  cchhaalllleennggeedd  bbyy  ddiiffffiiccuullttiieess  rreellaatteedd  ttoo  
ttrraaddiittiioonnaall  pprraaccttiicceess,,  ttoo  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  tthhee  wwaarr  aanndd  
iinnsseeccuurriittyy,,  aanndd  tthhee  iissssuuee  ooff  rraappee,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhaatt  ooff  
mmiinnoorrss,,  tthhee  sspprreeaadd  ooff  tthhee  HHIIVV//AAIIDDSS  ppaannddeemmiicc,,  ppoovveerrttyy  
wwhhiicchh  aaffffeeccttss  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  
oorrpphhaannss  ffrroomm  tthhee  wwaarr  aanndd  mmaassssaaccrreess  ooff  eetthhnniicc  ggrroouuppss..  
TThhee  WWoommeenn’’ss  OOrrggaanniissaattiioonn  aallssoo  eennccoouunntteerrss  ddiiffffiiccuullttiieess  
wwhhiicchh  aarree  eessppeecciiaallllyy  hhaarrdd  ttoo  oovveerrccoommee;;  

  
��  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ggoooodd  rreellaattiioonnss  wwiitthh  CCiivviill  SSoocciieettyy,,  

iinn  ppaarrttiiccuullaarr  wwiitthh  tthhee  NNGGOOss  aanndd  tthhee  CCAAFFOOBB//BB  eennjjooyyss  
tthhiiss  ccooooppeerraattiioonn  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  
eexxeeccuuttiioonn  ooff  pprroojjeeccttss  ooff  sseennssiittiizzaattiioonn  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  
hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  ooff  nnaattiioonnaall  rreeccoonncciilliiaattiioonn;;  

  
��  FFrroomm  aa  ggeenneerraall  ppeerrssppeeccttiivvee  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  ffrreeeeddoommss  

ssuucchh  aass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aassssoocciiaattiioonn  aarree  pprrootteecctteedd  iinn  ssppiittee  ooff  
tthhee  wwaarr,,  bbuutt  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iiss  ccoommpplleexx  ssiinnccee  cceerrttaaiinn  
hhuummaann  rriigghhttss  vviioollaattiioonnss  lliikkee  ssuummmmaarryy  aanndd  aarrbbiittrraarryy  
eexxeeccuuttiioonnss  aarree  ssttiillll  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  bbootthh  tthhee  rreebbeellss  aanndd  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt;;  
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3344..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  uurrggeedd  tthhee  CCAAFFOOBB//BB  ttoo  ppuurrssuuee  iittss  
aaccttiivviittiieess  ttoowwaarrddss  nnaattiioonnaall  rreeccoonncciilliiaattiioonn,,  tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  
ppeeaaccee  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  rreeiinnffoorrcciinngg  tthhee  ccoommbbaatt  aaggaaiinnsstt  ppoovveerrttyy,,  
rraappee  aanndd  ootthheerr  iillllss  ffrroomm  wwhhiicchh  wwoommeenn  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ssuuffffeerr  mmoosstt..  

  
3355..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  hhaannddeedd  oovveerr  ddooccuummeennttss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  

AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn,,  tthhee  PPrroottooccooll  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  WWoommeenn  iinn  
AAffrriiccaa,,  tthhee  PPrroottooccooll  eessttaabblliisshhiinngg  aann  AAffrriiccaann  CCoouurrtt  ooff  HHuummaann  
aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss  aanndd    tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  tthhee  RRiigghhttss  aanndd  
WWeellffaarree  ooff  tthhee  CChhiilldd  ttoo  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  CCAAFFOOBB//BB;;  

  
3366..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  rreeqquueesstteedd  tthhee  CCAAFFOOBB//BB  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  

mmoorree  ttoo  tthhee  iimmpprroovveedd  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  iinn  
BBuurruunnddii,,  ttoo  iinntteerrvveennee  wwiitthh  tthhee  BBuurruunnddii  GGoovveerrnnmmeenntt  oonn  tthhee  
mmaatttteerr  ooff  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  iittss  PPeerriiooddiicc  RReeppoorrtt  ttoo  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn,,  oonn  tthhee  rraattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  PPrroottooccooll  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  
WWoommeenn  iinn  AAffrriiccaa,,  oonn  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  tthhee  RRiigghhttss  aanndd  
WWeellffaarree  ooff  tthhee  CChhiilldd  aanndd  oonn  tthhee  rraappiidd  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  
AAffrriiccaann  CCoouurrtt  oonn  HHuummaann  aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss;;  

  
22..  DDaayy  ooff  44tthh  FFeebbrruuaarryy  

  
AAuuddiieennccee  wwiitthh  HH..EE..  MMrr..  DDééooggrraattiiaass  RRuusseennggwwaammiihhiiggoo,,  
MMiinniisstteerr  ooff  IInnssttiittuuttiioonnaall  RReeffoorrmm,,  HHuummaann  RRiigghhttss  aanndd  
RReellaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy::  

  
3377..  TThhee  aauuddiieennccee  ttooookk  ppllaaccee  iinn  tthhee  OOffffiiccee  ooff  HH..EE..  tthhee  MMiinniisstteerr  aanndd  

aafftteerr  tthhee  uussuuaall  eexxcchhaannggee  ooff  ggrreeeettiinnggss,,  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  
pprreesseenntteedd  tthhee  mmaannddaattee  aanndd  wwoorrkk  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn..  
HHee  tthheenn  wweenntt  oonn  ttoo  mmeennttiioonn  tthhee  ppeerrssoonnaalliittiieess  aanndd  oorrggaanniissaattiioonnss  
tthhaatt  hhiiss  ddeelleeggaattiioonn  wwiisshheedd  ttoo  mmeeeett  bbeeffoorree  ppoossiinngg  aannyy  qquueessttiioonnss..  

  
3388..  TThhee  MMiinniisstteerr  mmaaddee  hhiiss  eexxccuusseess  ttoo  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  

mmiissssiioonn  ffoorr  tthhee  ddeeffiicciieenncciieess  iinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  ooff  hhiiss  wwoorrkk  aanndd  
tthheenn  oouuttlliinneedd  tthhee  aacchhiieevveemmeennttss  aanndd  pprroojjeeccttss  ooff  hhiiss  DDeeppaarrttmmeenntt  
iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  pprroommoottiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss..  HHee  
tthheenn  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  hhiiss  MMiinniissttrryy,,  wwhhiicchh  
ccoooorrddiinnaatteess  tthhee  ssttrruuccttuurreess  aanndd  aaccttiivviittiieess  ooff  pprroommoottiioonn  aanndd  
pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  aaiimmss  aatt  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  
ccuullttuurree  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  tthhrroouugghh  eedduuccaattiioonn  aanndd  sseennssiittiizzaattiioonn;;  

  
3399..  TThhee  MMiinniisstteerr  ffuurrtthheerr  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  ccoollllaabboorraattiioonn  aanndd  

ddiissccuussssiioonnss  ffoorr  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  HHuummaann  RRiigghhttss  
CCoommmmiissssiioonn  aarree  uunnddeerrwwaayy  aanndd  tthhaatt  tthhee  nneecceessssaarryy  mmeeaassuurreess  wwiillll  
bbee  ttaakkeenn  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  BBuurruunnddii’’ss  PPeerriiooddiicc  
RReeppoorrtt..  MMeeaassuurreess  wwoouulldd  aallssoo  bbee  ttaakkeenn  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  
CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  aappppeeaall  ffoorr  tthhee  rraattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  
rreeggiioonnaall  lleeggaall  hhuummaann  rriigghhttss  iinnssttrruummeennttss;;  

  



 11 

4400..  TThhee  MMiinniisstteerr  iinnttiimmaatteedd  tthhaatt  tthhee  BBwwaammppaammyyee  ccaassee  hhaadd  bbeeeenn  rree--
ooppeenneedd  bbeeffoorree  tthhee  BBuurruunnddii  CCoouurrttss  bbuutt  iitt  hhaadd  bbeeeenn  ccllaassssiiffiieedd  aass  
nnoo  ccaassee  ttoo  aannsswweerr  dduuee  ttoo  tthhee  ddeeffaauulltt  ooff  tthhee  ppllaaiinnttiiffff;;  

  
4411..  TThhee  MMiinniisstteerr  aallssoo  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  BBuurruunnddii  

rreeqquuiirreess  aa  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn  aanndd  tthhee  AAffrriiccaann  UUnniioonn  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  eennhhaannccee  
tthheeiirr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  aa  nneeggoottiiaatteedd  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  BBuurruunnddii  
ccrriissiiss  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  AArruusshhaa  AAccccoorrdd;;  

  
4422..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  ccoonnggrraattuullaatteedd  MMiinniisstteerr  DDééooggrraattiiaass  ffoorr  

hhiiss  ggooooddwwiillll  aanndd  ffoorr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhhiicchh  wwoouulldd  iinnddeeeedd  
pprroovviiddee  aa  bbeetttteerr    uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  hhuummaann  rriigghhttss  ssiittuuaattiioonn  iinn  
BBuurruunnddii  aanndd  ggaavvee  hhiimm  ssoommee  ddooccuummeennttss  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  mmaannddaattee  
aanndd  wwoorrkk  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn;;  

  
--  AAuuddiieennccee  wwiitthh  HH..EE..  MMrr..  SSaallvvaattoorr  NNttiihhaabboossee,,  MMiinniisstteerr  ooff  
NNaattiioonnaall  EEdduuccaattiioonn  

  
4433..  TThhee  mmeeeettiinngg  ttooookk  ppllaaccee  iinn  tthhee  OOffffiiccee  ooff  MMiinniisstteerr  SSaallvvaattoorr,,  aanndd  

aafftteerr  tthhee  uussuuaall  eexxcchhaannggeess,,  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  pprreesseenntteedd  tthhee  
wwoorrkk  aanndd  mmaannddaattee  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn,,  ttoouucchheedd  oonn  tthhee  
iissssuuee  ooff  rraattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  lleeggaall  hhuummaann  rriigghhttss  iinnssttrruummeennttss,,  
nnoottaabbllyy  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  tthhee  RRiigghhttss  aanndd  WWeellffaarree  ooff  tthhee  
CChhiilldd,,  tthhee  PPrroottooccooll  rreellaattiivvee  ttoo  WWoommeenn’’ss  RRiigghhttss  iinn  AAffrriiccaa;;  

  
4444..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  aallssoo  uunnddeerrssccoorreedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  tthhee  

BBuurruunnddii  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  pprreesseenntt  iittss  oouuttssttaannddiinngg  PPeerriiooddiicc  
RReeppoorrttss  ttoo  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  BBuurruunnddii’’ss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  
ttoowwaarrddss  tthhee  rraappiidd  sseettttiinngg  uupp  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoouurrtt  oonn  HHuummaann  
aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss,,  eettcc;;  

  
4455..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  ffuurrtthheerr  rreeqquueesstteedd  ccllaarriiffiiccaattiioonnss  oonn  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  rriigghhtt  ttoo  eedduuccaattiioonn,,  oonn  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  
hhuummaann  rriigghhttss  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  sscchhooooll  ssyysstteemm,,  oonn  tthhee  ppllaaccee  ooff  
tthhee  ggiirrll  cchhiilldd  iinn  tthhee  sscchhooooll  aanndd  iinn  tthhee  pprrooffeessssiioonnaall  ttrraaiinniinngg  
cceennttrreess,,  aanndd  oonn  tthhee  BBwwaannppaammyyee  ccaassee  wwhhiicchh  hhaadd  bbeeeenn  tthhee  
ssuubbjjeecctt  ooff  aa  rruulliinngg  bbyy  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn,,  eettcc;;  

  
4466..  TThhee  ccllaarriiffiiccaattiioonnss  aaddvvaanncceedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  rreellaatteedd  nnoottaabbllyy  ttoo::  

  
--  TThhee  ffrreeee  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  iinn  BBuurruunnddii;;  
--  TThhee  eeffffoorrttss  bbeeiinngg  ddeeppllooyyeedd  ttoo  kkeeeepp  ggiirrllss  iinn  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm  ffoorr  aass  lloonngg  aass  ppoossssiibbllee  oonn  tthhee  oonnee  
hhaanndd,,  aanndd  oonn  tthhee  ootthheerr,,  ttoo  ccoommbbaatt  iilllliitteerraaccyy  wwhhiicchh  
aaffffeeccttss  aabboouutt  6600%%  ooff  wwoommeenn;;  

--  TThhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tteeaacchhiinngg  aaiiddss  ttoo  ddiisssseemmiinnaattee  hhuummaann  
rriigghhttss  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm;;  

--  TThhee  pprroojjeeccttss  aaiimmeedd  aatt  aacchhiieevviinngg  110000%%  eedduuccaattiioonn  ooff  
cchhiillddrreenn  ooff  sscchhooooll  ggooiinngg  aaggee,,  iinn  tthhee  sshhoorrtt  tteerrmm;;  
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4477..  TThhee  MMiinniisstteerr  aallssoo  oouuttlliinneedd  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  ffaacceedd  bbyy  hhiiss  
DDeeppaarrttmmeenntt  iinn  tteerrmmss  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  hhuummaann  rreessoouurrcceess  aanndd  
tteeaacchhiinngg  mmaatteerriiaallss  dduuee  ttoo  tthhee  ccrriissiiss  wwhhiicchh  wwaass  aaggggrraavvaattiinngg  tthhee  
ppoovveerrttyy  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonnss  aanndd  wwhhiicchh  tthheerreebbyy  rreedduucceedd  tthhee  
SSttaattee’’ss  rreessoouurrcceess  ttoo  zzeerroo;;  

  
4488..  HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  BBwwaammppaammyyee  ccaassee  hhaadd  bbeeeenn  ccllaassssiiffiieedd  

wwiitthhoouutt  oouuttccoommee  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  lleeggaall  AAuutthhoorriittiieess  wwhhoo  hhaadd  
rree--ooppeenneedd  tthhee  pprroocceeeeddiinnggss  iinn  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  rruulliinngg  bbyy  tthhee  
AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn;;  

  
4499..  TThhee  MMiinniisstteerr  iinn  ccoonncclluussiioonn  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  hhiiss  GGoovveerrnnmmeenntt  

wwoouulldd  ttaakkee  tthhee  nneecceessssaarryy  mmeeaassuurreess  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  
pprreesseennttaattiioonn  ooff  iittss  oouuttssttaannddiinngg  PPeerriiooddiicc  RReeppoorrttss  aanndd  tthhee  
rraattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  rreeggiioonnaall  lleeggaall  hhuummaann  rriigghhttss  iinnssttrruummeennttss  
mmeennttiioonneedd  iinn  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  pprreesseennttaattiioonn;;  

  
5500..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  tthhaannkkeedd  tthhee  MMiinniisstteerr  aanndd  rreeqquueesstteedd  hhiiss  

ppeerrssoonnaall  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  hhiiss  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  aa  rraappiidd  ssoolluuttiioonn  
ttoo  tthhee  BBwwaammppaammyyee  ccaassee  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  ppeennddiinngg  ffoorr  ffoouurr  yyeeaarrss;;  

  
--  MMeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  
SSppeecciiaalliizzeedd  AAggeenncciieess::  

  
5511..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  ddeelleeggaattiioonn  wwaass  rreecceeiivveedd  rreessppeeccttiivveellyy  

bbyy::  
��  MMrr..  NNeeyyaaggaa  KKaabbaa,,  DDeelleeggaattee  ooff  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  

UUnniitteedd  NNaattiioonnss  HHiigghh  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  RReeffuuggeeeess  
iinn  BBuujjuummbbuurraa,,  oonn  tthhee  66tthh  FFeebbrruuaarryy  22000044  iinn  hhiiss  
ooffffiiccee;;  

��  MMoorroo  MMuunnggaannggaa,,  AAccttiinngg  DDeelleeggaattee  ooff  tthhee  OOffffiiccee  
ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  HHiigghh  CCoommmmiissssiioonneerr  ffoorr  
HHuummaann  RRiigghhttss  iinn  BBuujjuummbbuurraa,,  oonn  tthhee  44tthh  
FFeebbrruuaarryy  22000044,,  aatt  tthhee  IInnssttiittuuttiioonn’’ss  HHeeaadd  OOffffiiccee,,  
wwiitthh  ttwwoo  ooff  hhiiss  ccoolllleeaagguueess  iinn  aatttteennddaannccee;;  

  
5522..  TThhee  eexxcchhaannggee  ooff  vviieewwss  aanndd  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  eeaacchh  ooff  tthhee  

rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  SSppeecciiaalliizzeedd  IInnssttiittuuttiioonnss  
wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  ffiieelldd  rreellaatteedd  nnoottaabbllyy  ttoo  tthhee  mmaannddaattee  aanndd  wwoorrkk  ooff  
tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn,,  ttoo  tthhee  hhuummaann  rriigghhttss  ssiittuuaattiioonn  iinn  
ggeenneerraall  aanndd  ttoo  tthhaatt  ooff  vvuullnneerraabbllee  ppeerrssoonnss  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  
iinncclluuddiinngg  ffoorreeiiggnn  rreeffuuggeeeess  iinn  BBuurruunnddii  aanndd  BBuurruunnddiiaann  rreeffuuggeeeess  
rreettuurrnniinngg  ffrroomm  eexxiillee,,  ttoo  ppeerrssoonnss  rreeppaattrriiaatteedd  ffrroomm  rreeffuuggeeee  
ccaammppss;;  

  
5533..  TThhee  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  tthhee  UUNN  IInnssttiittuuttiioonnss  aallssoo  rreellaatteedd  ttoo  ppaarraalllleell  

jjuussttiiccee  wwiitthh  tthhee  ddeennoouunncciinngg  ooff  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  NNLLFF  ((tthhee  
ssoollee  mmoovveemmeenntt  wwhhiicchh  iiss  ssttiillll  ccaarrrryyiinngg  oonn  tthhee  rreebbeelllliioonn)),,  ttoo  tthhee  
ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  
IInnssttiittuuttiioonnss,,  ttoo  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ffrroomm  tthhee  mmiilliittaarryy  aanndd  ppoolliittiiccaall  
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ppeerrssppeeccttiivveess  aanndd  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  AArruusshhaa  PPeeaaccee  
AAccccoorrdd  aanndd  ttoo  tthhee  oonnggooiinngg  nneeggoottiiaattiioonnss;;  

  
5544..  TThhee  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  

AAggeenncciieess  wweerree  vveerryy  ffrruuiittffuull  ffoorr  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  
mmiissssiioonn  wwhhiicchh  wwaass  aabbllee  ttoo  vveerriiffyy  cceerrttaaiinn  iinnffoorrmmaattiioonn  aallrreeaaddyy  iinn  
iittss  ppoosssseessssiioonn  aass  wweellll  aass  oobbttaaiinn  nneeww,,  hhiigghhllyy  ppeerrttiinneenntt    
iinnffoorrmmaattiioonn;;  

  
--  MMeeeettiinngg  wwiitthh  MMrr..  AAddrriieenn  NNddaayyiissaabbaa,,  EExxeeccuuttiivvee  
SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  BBuurruunnddiiaann  HHuummaann  RRiigghhttss  LLeeaagguuee  
““IITTEEKKAA””  

  
5555..  TThhee  mmeeeettiinngg  ttooookk  ppllaaccee  aatt  tthhee  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  ooff  tthhee  IITTEEKKAA  

wwhhiicchh  eennjjooyyss  OObbsseerrvveerr  SSttaattuuss  wwiitthh  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn,,  
aafftteerr  ttwwoo  ffaaiilleedd  aappppooiinnttmmeennttss  dduuee  ttoo  tthhee  uunnaavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  iittss  
rreepprreesseennttaattiivveess;;  

  
5566..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  aacccceepptteedd  tthhee  aappoollooggiieess  pprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  SSeeccrreettaarryy  ooff  IITTEEKKAA  ttoo  wwhhoomm  hhee  bbrriieeffllyy  pprreesseenntteedd  
tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn,,  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  
tthhee  RRiigghhttss  aanndd  WWeellffaarree  ooff  tthhee  CChhiilldd  aanndd  tthhee  PPrroottooccooll  oonn  tthhee  
RRiigghhttss  ooff  WWoommeenn  iinn  AAffrriiccaa  wwhhiicchh  BBuurruunnddii  hhaass  nnoott  yyeett  rraattiiffiieedd,,  
tthheenn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  tthhee  rraappiidd  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoouurrtt  
ooff  HHuummaann  aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss;;  

  
5577..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  aallssoo  aasskkeedd  qquueessttiioonnss  rreellaattiivvee  ttoo  hhuummaann  

rriigghhttss  aanndd  ttoo  IITTEEKKAA’’ss  pprrooggrraammmmeess;;  
  

5588..  MMrr..  AAddrriieenn  NNddaayyiissaabbaa  ffiirrsstt  ooff  aallll  eexxppllaaiinneedd  aabboouutt  tthhee  
rreessttrruuccttuurriinngg  ooff  hhiiss  NNGGOO  aanndd  ppooiinntteedd  oouutt  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  tthhaatt::  

  
��  TThhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  wwaarr  aanndd  tthhee  sspprreeaadd  ooff  ppoovveerrttyy  iiss  

hhaavviinngg  aa  ccoonnssiiddeerraabbllyy  ddaammaaggiinngg  eeffffeecctt  oonn  tthhee  eeffffeeccttiivvee  
eennjjooyymmeenntt  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  eevveenn  iiff  tthhee  eennjjooyymmeenntt  ooff  
ccoolllleeccttiivvee  rriigghhttss  iiss  pprrootteecctteedd;;  

  
��  TThhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  rriigghhttss  iiss  

ooff  ggrreeaatt  ccoonncceerrnn,,  wwhhiicchh  sseerriioouussllyy  eexxppoosseess  tthhee  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  ooff    tthhee  ppooppuullaattiioonnss  ttoo  vviioolleennccee,,  
eexxcclluussiioonn  aanndd  ddeessttiittuuttiioonn;;  

  
��  IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  iittss  pprrooggrraammmmeess,,  IITTEEKKAA  ccooooppeerraatteess  

wwiitthh  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  pprroojjeeccttss  
rreellaattiinngg  ttoo  ttrraaiinniinngg  iinn  aanndd  ppooppuullaarriizzaattiioonn  ooff  hhuummaann  
rriigghhttss..  IInn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  UUNNHHCCRR,,  IITTEEKKAA  aallssoo  
ccaarrrriieess  oouutt  rreeppaattrriiaattiioonn  eexxeerrcciisseess  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  
ccaammppeedd  iinnddiivviidduuaallss,,  ooff  tthhee  rreeiinnssttaallllaattiioonn  ooff  rreettuurrnneeeess,,  
eettcc;;    
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33..  DDaayy  ooff  tthhee  66tthh  FFeebbrruuaarryy  
  

--  VViissiitt  ttoo  tthhee  NNggaaggaarraa  RReeffuuggeeee  CCaammpp  iinn  BBuujjuummbbuurraa  
  

5599..  SSiinnccee  pprriioorr  aarrrraannggeemmeennttss  hhaadd  nnoott  bbeeeenn  mmaaddee  ffoorr  tthhiiss  vviissiitt  
CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  mmiissssiioonn  wwaass  oonnllyy  aabbllee  ttoo  mmeeeett  aa  ffeeww  
rreeffuuggeeee  lleeaaddeerrss  iinn  tthhee  CCaammpp  wwhhoo  eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  rreeggrreettss  aatt  nnoott  
hhaavviinngg  bbeeeenn  iinnffoorrmmeedd  ooff  tthhiiss  vviissiitt  bbyy  tthhee  ddeelleeggaattiioonn  wwhhiicchh  
sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  eennttiirree  ggrroouupp  ooff  rreeffuuggeeeess;;  

  
6600..    CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  eexxpprreesssseedd  hhiiss  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  

eexxppllaaiinneedd  ttoo  tthheemm  aabboouutt  tthhee  wwoorrkk  aanndd  mmaannddaattee  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn,,  aabboouutt  tthhee  OOAAUU//AAUU  CCoonnvveennttiioonn  ooff  tthhee  2200tthh  JJuunnee  
11997744  ggoovveerrnniinngg  SSppeecciiffiicc  AAssppeeccttss  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  RReeffuuggeeeess  
iinn  AAffrriiccaa  wwhhiicchh  wwaass  rraattiiffiieedd  oonn  tthhee  3311sstt  OOccttoobbeerr  11997755  bbyy  
BBuurruunnddii  aanndd  aabboouutt  tthhee  2288tthh  JJuullyy  11995511  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  
CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  ssttaattuuss  ooff  RReeffuuggeeeess,,  aass  wweellll  aass  iittss  
PPrroottooccooll  ttoo  wwhhiicchh  BBuurruunnddii  iiss  ssiiggnnaattoorryy;;  

  
6611..  TThhee  rreeffuuggeeeess  iinnttiimmaatteedd  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  aabboouutt  880000  CCoonnggoolleessee  

nnaattiioonnaallss  iinn  tthhee  NNggaaggaarraa  CCaammpp  aanndd  hhaadd  bbeeeenn  aabbaannddoonneedd  
wwiitthhoouutt  aannyy  aassssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  UUNNHHCCRR  
ssiinnccee,,  ffoorr  sseeccuurriittyy  rreeaassoonnss,,  tthheeyy  hhaadd  rreeffuusseedd  ttoo  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  
aannootthheerr  CCaammpp  oouuttssiiddee  BBuujjuummbbuurraa;;  

  
6622..  TThheeyy  aaddddeedd  tthhaatt  tthheeyy  nnoo  lloonnggeerr  rreecceeiivvee  aannyy  ssuupppplliieess  aanndd  tthhaatt  

eevveenn  tthheeiirr  wwaatteerr  ssuuppppllyy  hhaadd  bbeeeenn  ccuutt  ooffff,,  eettcc..  aanndd  iinn  ccoonncclluussiioonn,,  
tthheeyy  rreeqquueesstteedd  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  ttoo  iinntteerrvveennee  wwiitthh  tthhee  
BBuurruunnddiiaann  AAuutthhoorriittiieess  aanndd  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  UUNNHHCCRR  ssoo  tthhaatt  
tthheeiirr  ffoooodd  ssuupppplliieess  ccoouulldd  bbee  rreessuummeedd;;  

  
6633..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  ccoonnvveeyyeedd  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn’’ss  

mmoorraall  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  rreeffuuggeeeess  ooff  tthhee  NNggaaggaarraa  CCaammpp  aanndd  ooffffeerreedd  
tthheemm  aaddvviiccee  aanndd  wwoorrddss  ooff  eennccoouurraaggeemmeenntt  bbeeffoorree  hhaannddiinngg  tthheemm  
ssoommee  ccooppiieess  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  HHuummaann  aanndd  PPeeoopplleess’’  
RRiigghhttss;;  

  
--  MMeeeettiinngg  wwiitthh  NNGGOO  rreepprreesseennttaattiivveess  

  
6644..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  ddeelleeggaattiioonn  mmeett  wwiitthh  MMrrss..  LLaauurreennccee  

NNddaaddaayyee,,  wwiiddooww  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  wwhhoo  hhaadd  bbeeeenn  
aassssaassssiinnaatteedd  iinn  11999933  aanndd  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  MMeellcchhiioorr  NNddaaddaayyee  
FFoouunnddaattiioonn  wwhhiicchh  eennjjooyyss  OObbsseerrvveerr  SSttaattuuss  wwiitthh  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn,,  wwiitthh  MMrr..  BBaarraarruunnyyeerreettssee  PPaasstteeuurr,,  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  
CCeennttrree  ffoorr  tthhee  PPrroommoottiioonn  ooff  tthhee  RRiigghhttss  ooff  tthhee  IInnddiivviidduuaall  aanndd  tthhee  
PPrreevveennttiioonn  ooff  GGeennoocciiddee  aanndd  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  
CCoommmmiissssiioonn  ooff  tthhee  RRiigghhttss  ooff  tthhee  IInnddiivviidduuaall,,  wwiitthh  tthhee  
HHoonnoouurraabbllee  LLaauurreenntt  GGaahhuunngguu,,  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  rreessppoonnssiibbllee  
ffoorr  tthhee  CCoooorrddiinnaattiioonn  ooff  tthhee  BBuurruunnddii  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  tthhee  
DDeeffeennssee  ooff  tthhee  RRiigghhttss  ooff  PPrriissoonneerrss  ((BBAADDPP)),,  wwiitthh  MMrr..  LLoouuiiss--
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MMaarriiee  NNiinnddoorreerraa,,  NNaattiioonnaall  DDiirreeccttoorr  ooff  GGlloobbaall  RRiigghhttss  aass  wweellll  aass  
wwiitthh  MMaaiittrree  SSeeggaattwwaa  FFaabbiieenn,,  LLeeggaall  CCoouunnsseell  ffoorr  MMrr..  GGaaeettaann  
BBwwaammppaammyyee  ((CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNoo..  223311//9999  ––  LLaawwyyeerrss  wwiitthhoouutt  
BBoorrddeerrss  aanndd  GG..  BBwwaammppaammyyee//BBuurruunnddii))  wwhhiicchh  wwaass  tthhee  ssuubbjjeecctt  
ooff    aa  rruulliinngg  bbyy  tthhee  2288tthh  OOrrddiinnaarryy  SSeessssiioonn  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn  aanndd  wwhhiicchh  hhaass  ssttiillll  nnoott  bbeeeenn  eexxeeccuutteedd  bbyy  tthhee  
BBuurruunnddii  GGoovveerrnnmmeenntt;;  

  
6655..  MMaaiittrree  SSeeggaattwwaa  FFaabbiieenn  wwaass  rreecceeiivveedd  aatt  CCoommmmiissssiioonneerr  

BBaabbaannaa’’ss  HHootteell  bbuutt  tthhee  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  eeaacchh  ooff  tthhee  ootthheerr  
mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  mmiissssiioonn  ttooookk  ppllaaccee  eeiitthheerr  iinn  tthhee  ooffffiiccee  oorr  iinn  tthhee  
rreessppeeccttiivvee  NNGGOO’’ss  hheeaaddqquuaarrtteerrss;;  

  
6666..  OOnn  eeaacchh  ooccccaassiioonn,,  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  pprreesseenntteedd  tthhee  aaiimm  

aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  hhiiss  mmiissssiioonn,,  nnaammeellyy  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  aanndd  
tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn,,  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  
tthhee  RRiigghhttss  aanndd  WWeellffaarree  ooff  tthhee  CChhiilldd,,  tthhee  PPrroottooccooll  rreellaattiivvee  ttoo  
WWoommeenn’’ss  RRiigghhttss  iinn  AAffrriiccaa  aass  wweellll  aass  tthhee  PPrroottooccooll  oonn  tthhee  
eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoouurrtt  ooff  HHuummaann  aanndd  PPeeoopplleess’’  
RRiigghhttss,,  bbeeffoorree  aasskkiinngg  aannyy  qquueessttiioonnss;;  

  
6677..    AAtt  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiitthh  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  mmiissssiioonn  tthhee  

ppaarrttiicciippaannttss  aallll  ssttaarrtteedd  bbyy  pprreesseennttiinngg  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  
oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  bbyy  pprroovviiddiinngg  ssoommee  rreessppoonnsseess  ttoo  tthhee  qquueessttiioonnss  
rraaiisseedd  bbyy  tthhee  ddeelleeggaattiioonn,,  nnoottaabbllyy::  

  
��  TThhee  BBwwaammppaammyyee  ccaassee  wwaass  rree--ooppeenneedd  bbeeffoorree  tthhee  CCoouurrttss  

iinn  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  rruulliinngg  bbyy  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  
aanndd  aafftteerr  aa  pprroovviissiioonnaall  ddeecciissiioonn  ppeennddiinngg  tthhee  ffiinnaall  rruulliinngg,,  
BBwwaammppaammyyee’’ss  llaawwyyeerrss  ccaalllleedd  ffoorr  ddiissmmiissssaall  wwiitthh  nnoo  
ccaassee  ttoo  aannsswweerr,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  aaggaaiinnsstt  aannyy  ffuuttuurree  
iimmppaarrttiiaalliittyy  iinn  ccaassee  ooff  aa  rreeffeerrrraall;;  

  
��  TThheessee  llaawwyyeerrss  nnooww  aawwaaiitt  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  rree--ooppeenn  tthhee  

pprroocceeeeddiinnggss  iinn  tthhee  AAppppeeaall  CCoouurrtt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aa  
pprroovviissiioonnaall  ddeecciissiioonn  ppeennddiinngg  tthhee  ffiinnaall  rruulliinngg;;  

  
��  TThhee  pprroocceeeeddiinnggss  oonn  tthhee  aassssaassssiinnaattiioonn  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  

MMeellcchhooiirr  NNddaaddaayyee  aarree  uunnddeerr  rreevviieeww  aanndd  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  
aann  iinnddeeppeennddeenntt  CCoommmmiissssiioonn  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  iinn  rreellaattiioonn  
ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  ppeeaaccee  nneeggoottiiaattiioonnss;;  

  
��  TThhee  rriigghhtt  ttoo  lliiffee  iiss  bbeetttteerr  pprrootteecctteedd  bbuutt  tthhee  rreegguullaarr  aarrmmyy  

aanndd  tthhee  rreebbeellss  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  ssuummmmaarryy  aanndd  
aarrbbiittrraarryy  eexxeeccuuttiioonnss  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass  ((ccaassee  ooff  
tthhee  MMbboozzaa  hhiillll,,  DDiissttrriicctt  ooff  GGiissoovvuu,,  RRuuyyaaggaa  DDiivviissiioonn));;  

  
��  TThhee  rreebbeellss  lloooott  tthhee  ffaarrmmss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  ffoollkk  eessppeecciiaallllyy  

aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  hhaarrvveesstt  aass  hhaappppeenneedd  iinn  tthhee  MMuuyyiirraa  aanndd  
KKiirroommbbwwee  DDiivviissiioonnss;;  FFoorrttuunnaatteellyy,,  dduuee  ttoo  pprreessssuurree  bbyy  
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tthhee  BBuurruunnddiiaann  AArrmmyy  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  NNLLFF  ((tthhee  oonnllyy  
mmoovveemmeenntt  ssttiillll  rreemmaaiinniinngg  iinn  tthhee  rreebbeelllliioonn)),,  aarree  
ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  lliimmiitt  tthheeiirr  mmoovveemmeennttss;;  

  
��  TThheerree  aarree  aabboouutt  88,,000000  ttoo  99,,000000  iinnddiivviidduuaallss  iinn  tthhee  

ccoouunnttrryy’’ss  pprriissoonnss  ooff  wwhhoomm  2255%%  aarree  ccoonnddeemmnneedd  uunnddeerr  
ccoommmmoonn  llaaww  aanndd  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  aarree  ddeettaaiinneedd  ffoorr  rreeaassoonnss  
rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  BBuurruunnddiiaann  ccrriissiiss  ((ggeennoocciiddee,,  eetthhnniicc  
mmaassssaaccrreess));;  

  
��  AAbbuussee  ooff  rreemmaanndd  rreegguullaattiioonnss  iiss  qquuiittee  ffrreeqquueenntt  ((oonn  

aavveerraaggee  ddeettaaiinneeeess  ssppeenndd  55  ttoo  66  yyeeaarrss  wwiitthhoouutt  aa  hheeaarriinngg)),,  
nnoottaabbllyy  iinn  tthhee  NNggoozzii  pprriissoonn  wwhheerree  9955%%  ooff  tthhee  ddeettaaiinneeeess  
aarree  iinn  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn;;  

  
��  TThhee  ddeetteennttiioonn  ccoonnddiittiioonnss  aarree  eexxttrreemmeellyy  ddiiffffiiccuulltt  aass  

cceerrttaaiinn  pprriissoonnss  ccoonnssttrruucctteedd  ttoo  hhoolldd  440000  ttoo  880000  ppeerrssoonnss,,  
lliikkee  tthhee  MMppiimmbbaa  CCeennttrraall  PPrriissoonn  iinn  BBuujjuummbbuurraa,,  ccuurrrreennttllyy  
hhoolldd  22,,000000  ttoo  33,,000000  ddeettaaiinneeeess  wwhhoo  oofftteenn  lliivvee  iinn  
uunnhhyyggiieenniicc  ccoonnddiittiioonnss  wwiitthh  nneeiitthheerr  hheeaalltthh  ccaarree  nnoorr  
pprrooppeerr  ffoooodd,,  lliivvee  iinn  pprroommiissccuuiittyy,,  wwiitthhoouutt  sseeppaarraattiioonn  ooff  
qquuaarrtteerrss  ffoorr  tthhee  wwoommeenn,,  mmiinnoorrss,,  aadduullttss  aanndd  hhaarrddeenneedd  
ccrriimmiinnaallss,,  aanndd  wwiitthh  aallll  tthhee  hhaarrmmffuull  ccoonnsseeqquueenncceess  tthhaatt  
tthhiiss  ccaann  bbrriinngg  aabboouutt;;  FFoorr  iinnssttaannccee,,  wwoommeenn  aarree  hhaarraasssseedd  
rreessuullttiinngg  iinn  uunnwwaanntteedd  pprreeggnnaanncciieess,,  sspprreeaadd  ooff  HHIIVV//AAIIDDSS  
aanndd  ccoonnttaacctt  bbeettwweeeenn  yyoouunngg  cchhiillddrreenn  aanndd  hhaarrddeenneedd  
ccrriimmiinnaallss;;  

  
��  BBuutt  iitt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  NNppiimmbbaa  CCeennttrraall  PPrriissoonn  iinn  

BBuujjuummbbuurraa  hhaass  bbeenneeffiitteedd  ffrroomm  NNGGOO  aassssiissttaannccee  aanndd  nnooww  
hhaass  aa  sseeppaarraattee  wwiinngg  ffoorr  wwoommeenn  aanndd  mmiinnoorrss,,  aanndd  bbeetttteerr  
ssttiillll,,  tthhiiss  pprriissoonn  aallssoo  hhaass  ttrraaiinniinngg  cceennttrreess  ooppeenn  ttoo  wwoommeenn  
aanndd  ssmmaallll  cchhiillddrreenn  aass  iiss  tthhee  ccaassee  iinn  cceerrttaaiinn  ootthheerr  pprriissoonnss  
((NNggoozzii))  wwhhiicchh  hhaass  aallssoo  bbeenneeffiitteedd  ffrroomm  NNGGOO  aassssiissttaannccee;;  

  
��  TThhee  iinnddeeppeennddeennccee  ooff  tthhee  jjuuddiicciiaarryy  uunnddoouubbtteeddllyy  hhaass  

sshhoorrttccoommiinnggss,,  dduuee  eesssseennttiiaallllyy  ttoo  tthhee  cchhaalllleennggiinngg  ooff  tthhee  
iimmppaarrttiiaalliittyy  ooff  MMaaggiissttrraatteess  wwhhoossee  wweeaakknneessss  iinn  tteerrmmss  ooff  
ssttaaffff  aanndd  eevveenn  llaacckk  ooff  ttrraaiinniinngg  aarree  oofftteenn  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  aa  
ffaaiirr  hheeaarriinngg  eevveenn  aatt  tthhee  lloowweesstt  lleevveell;;  

  
��  IInn  ccoonnsseeqquueennccee  tthhiiss  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  ddeessttrrooyyss  tthhee  

ccoonnffiiddeennccee  ooff  iinnddiivviidduuaallss  iinn  tthhee  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  wwhhiicchh  iiss  
ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  mmeeaannss  ooff  ddoommiinnaattiioonn  bbyy  ssoommee  oovveerr  tthhee  
rreesstt;;  

  
��  PPrrooggrreessss  rreeggiisstteerreedd  iinn  tthhee  rreeffoorrmm  ooff  tthhee  CCrriimmiinnaall  CCooddee  

ssiinnccee  11999988  iiss  hhoowweevveerr  aaiimmeedd  aatt  gguuaarraanntteeeeiinngg  aa  bbeetttteerr  
ffuuttuurree  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  wwiitthh  tthhee  
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rreessttoorraattiioonn  ooff  dduurraabbllee  ppeeaaccee  aanndd  tthhee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  
nnaattiioonnaall  rreeccoonncciilliiaattiioonn;;  

  
6688..  IInn  ccoonncclluuddiinngg  tthhee  ddiissccuussssiioonnss,,  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  aallwwaayyss  

iinnvviitteedd  tthhee  hheeaaddss  ooff  NNGGOOss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthheeiirr  rreellaattiioonnss  ooff  
ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwhhiicchh  ccaarrrriieess  ffiirrsstt  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  pprrootteeccttiinngg  hhuummaann  rriigghhttss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  ttoo  
iinnffoorrmm  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  ooff  aannyy  lleeggaall  rruulliinnggss  wwhhiicchh  
vviioollaattee    hhuummaann  rriigghhttss  bbyy  mmeeaannss  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss//ccoommppllaaiinnttss  
aanndd  ttoo  eennssuurree  bbyy  aallll  ppoossssiibbllee  mmeeaannss  sseennssiittiizzaattiioonn  ttoo  hhuummaann  
rriigghhttss,,  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  aanndd  ppooppuullaarriizzaattiioonn  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  
CChhaarrtteerr;;  

  
6699..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  iinnvviitteedd  tthhee  NNGGOOss  ttoo  eexxeerrtt  

pprreessssuurree  ffoorr  tthhee  rraattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  rreeggiioonnaall  hhuummaann  rriigghhttss  
iinnssttrruummeennttss  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ssuucchh  aass  tthhee  PPrroottooccooll  rreellaattiivvee  ttoo  
WWoommeenn’’ss  RRiigghhttss  iinn  AAffrriiccaa  aanndd  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  tthhee  
RRiigghhttss  aanndd  WWeellffaarree  ooff  tthhee  CChhiilldd;;  

  
7700..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  eennddeedd  bbyy  aaddvviissiinngg  tthhee  NNGGOOss  ttoo  pprreessss  

ffoorr  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  BBuurruunnddiiaann  PPeerriiooddiicc  RReeppoorrtt  ttoo  tthhee  
AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  aass  wweellll  aass  ffoorr  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  rruulliinngg  
mmaaddee  bbyy  tthhee  2288tthh  OOrrddiinnaarryy  SSeessssiioonn  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  
rreellaattiivvee  ttoo  CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNoo..  223311//9999  ––  LLaawwyyeerrss  wwiitthhoouutt  
BBoorrddeerrss  ((oonn  bbeehhaallff  ooff  GGaaeettaann  BBwwaammppaammyyee))  //  BBuurruunnddii  aanndd  ttoo  
iimmpprroovvee  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  tthhrroouugghh  
iinnffoorrmmaattiioonn  eexxcchhaannggeess;;  

  
44..  DDaayy  ooff  tthhee  1100tthh  FFeebbrruuaarryy  

  
      AAuuddiieennccee  wwiitthh  DDrr..  JJeeaann  KKaammaannaa,,  MMiinniisstteerr  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  
  

7711..  TThhee  mmeeeettiinngg  ttooookk  ppllaaccee  iinn  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr,,  aassssiisstteedd  
bbyy  DDrr..  LLoouuiiss  MMbboonnookkoo,,  IInnssppeeccttoorr  GGeenneerraall  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh..  
OOnnccee  tthhee  ffoorrmmaalliittiieess  aanndd  ggrreeeettiinnggss  hhaadd  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd  
CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  oouuttlliinneedd  tthhee  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  hhiiss  
mmiissssiioonn,,  pprreesseenntteedd  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  aanndd  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  
AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  bbeeffoorree  ggooiinngg  oonn  ttoo  rraaiissee  qquueessttiioonnss  rreellaattiinngg  
ttoo  tthhee  eennjjooyymmeenntt  ooff  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ggoooodd  hheeaalltthh;;  

  
7722..  IInn  rreeppllyy,,  MMiinniisstteerr  JJeeaann  KKaammaannaa  iinnddiiccaatteedd,,  aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss,,  

tthhaatt::  
  

��  TThhee  eeffffoorrttss  bbeeiinngg  mmaaddee  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  iinn  tthhee  
ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  hheeaalltthh  cceennttrreess,,  iinn  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  hheeaalltthh  
wwoorrkkeerrss,,  iinn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  vvaacccciinnaattiioonn  eexxeerrcciisseess  aaggaaiinnsstt  
iillllnneesssseess  lliikkee  ppoolliioo,,  mmeeaasslleess,,  ttuubbeerrccuulloossiiss,,  eettcc..  hhaadd  bbeeeenn  
bblloocckkeedd  bbyy  tthhee  ccrriissiiss  wwhhiicchh  iiss  uunneennddiinngg,,  aass  wweellll  aass  tthhee  
ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  tthhee  eemmbbaarrggoo  wwhhiicchh  wwoorrsseenneedd  tthhee  
ssiittuuaattiioonn;;  
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��  MMaallaarriiaa  aanndd  HHIIVV//AAIIDDSS  aarree  hheeaalltthh  pprroobblleemmss  wwhhiicchh  aarree  
ppaarrttiiccuullaarrllyy  sseerriioouuss  ffoorr  BBuurruunnddii  wwhhiicchh  rreeggiisstteerrss  aabboouutt  
22,,000000,,000000  ccaasseess  ooff  mmaallaarriiaa  eeaacchh  yyeeaarr;;  

  
��  LLiikkee  iinn  tthhee  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  ooff  tthhee  GGrreeaatt  LLaakkeess  rreeggiioonn,,  

tthhee  pprreevvaalleennccee  ooff  HHIIVV//AAIIDDSS  ((++1166%%))  iiss  mmoovviinngg  ttoowwaarrddss  
aa  ccaattaassttrroopphhiicc  ddiimmeennssiioonn  aanndd  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  ggaavvee  rriissee  ttoo  
tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  MMiinniissttrryy  ssppeecciiaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  
HHIIVV//AAIIDDSS;;  

  
��  TThhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhiiss  MMiinniissttrryy  ffoorr  AAIIDDSS  aaiimmss  ffiirrsstt  ooff  aallll  

aatt  gguuaarraanntteeeeiinngg  tthhee  iimmpprroovveedd  mmoobbiilliissaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess,,  
iinn  ppaarrttiiccuullaarr  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaiidd  iinncclluuddiinngg  aassssiissttaannccee  ffrroomm  
tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  ssyysstteemm  wwhhiicchh  iiss  nnoott  aass  ffoorrtthhccoommiinngg  
aass  iitt  sshhoouulldd;;  

  
��  WWee  aarree  oonn  tthhee  ppooiinntt  ooff  llaauunncchhiinngg  aann  AAccttiioonn  PPllaann  ttoo  lliinnkk  

tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  HHIIVV//AAIIDDSS  ttoo  iittss  ttrreeaattmmeenntt  mmeeddiiccaallllyy  
tthhrroouugghh  sseennssiittiizzaattiioonn  aanndd  eevveenn  ffoorr  hheeaalltthh  ccaarree  iinn  
ggeenneerraall;;  

  
��  BBuutt,,  tthheerree  aaggaaiinn,,  wwee  hhaavvee  aa  pprroobblleemm  ooff  rreessoouurrcceess  aass  tthhee  

SSttaattee’’ss  ccaappaacciittyy  ttoo  eennssuurree  eexxeeccuuttiioonn  ooff  pprroojjeeccttss  iiss  
eexxttrreemmeellyy  rreedduucceedd  dduuee  ttoo  tthhee  ccrriissiiss;;  

  
��  TThhee  ssttrraatteeggyy  ffoorr  sseennssiittiizziinngg  tthhee  ppooppuullaattiioonnss  sshhoouulldd  aallssoo  

ccoonncceennttrraattee  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  rraappee;;  
  

��  TThheerree  aaggaaiinn  wwee  aarree  ffaacceedd  wwiitthh  aa  pprroobblleemm  ooff  rreessoouurrcceess  
ssiinnccee  aa  lloott  ooff  rreessoouurrcceess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  gguuaarraanntteeee  
mmoonniittoorriinngg  ooff  rraappee  ccaasseess;;  

  
��  TThhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ppaarrttiicciippaatteess  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  hheeaalltthh  ccaarree  

bbuutt  iittss  iinntteerrvveennttiioonn  hhaarrddllyy  iimmpprroovveess  tthhee  ssiittuuaattiioonn  dduuee  ttoo  
tthhee  eexxttrreemmee  ppoovveerrttyy  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonnss;;  

  
��  TThhee  iissssuuee  ooff  FFeemmaallee  GGeenniittaall  MMuuttiillaattiioonn  ddooeess  nnoott  eexxiisstt  iinn  

BBuurruunnddii  bbuutt  tthhee  hheeaalltthh  ooff  WWoommeenn  aanndd  CChhiillddrreenn  iiss  aa  
mmaatttteerr  ooff  ccoonncceerrnn;;  

  
7733..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  tthhaannkkeedd  tthhee  MMiinniisstteerr  ffoorr  tthhiiss  

iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  rreeqquueesstteedd  hhiiss  ppeerrssoonnaall  iinntteerrvveennttiioonn  wwiitthh  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr::  

  
--  TThhee  rraattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  rreeggiioonnaall  hhuummaann  rriigghhttss  

iinnssttrruummeennttss  tthhaatt  BBuurruunnddii  hhaass  nnoott  yyeett  rraattiiffiieedd;;  
  

--  TThhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  BBuurruunnddii’’ss  llaasstt  PPeerriiooddiicc  RReeppoorrtt  ttoo  
tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn;;  
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--  BBuurruunnddii’’ss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  rraappiidd  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  
AAffrriiccaann  CCoouurrtt  oonn  HHuummaann  aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss  wwhhoossee    
PPrroottooccooll  hhaass  jjuusstt  eenntteerreedd  iinnttoo  ffoorrccee;;  

  
7744..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  ffuurrtthheerr  eexxppllaaiinneedd  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  tthhaatt  tthhee  

AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  wwaass  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttoo  pprroovviiddee  tteecchhnniiccaall  
aassssiissttaannccee  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  BBuurruunnddii’’ss  PPeerriiooddiicc  RReeppoorrtt  aanndd  
hhaannddeedd  hhiimm  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  HHuummaann  aanndd  
PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss,,  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  tthhee  RRiigghhttss  aanndd  WWeellffaarree  
ooff  tthhee  CChhiilldd  aanndd  tthhee  PPrroottooccooll  rreellaattiivvee  ttoo  WWoommeenn’’ss  RRiigghhttss  iinn  
AAffrriiccaa;;  

  
7755..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  aallssoo  iinnffoorrmmeedd  tthhee  MMiinniisstteerr  tthhaatt  iinn  

ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  vviissiioonn  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  UUnniioonn,,  SSttaattee  PPaarrttiieess  
sshhoouulldd  rreessppeecctt  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  aanndd  aaddoopptt  
vviiaabbllee  pprrooggrraammmmeess  ffoorr  ppoovveerrttyy  aalllleevviiaattiioonn  ssoo  aass  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  
eeffffeeccttiivvee  eennjjooyymmeenntt  ooff  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  rriigghhttss;;  

  
7766..  IInn  ccoonnsseeqquueennccee,,  BBuurruunnddii  sshhoouulldd  ddoo  iittss  uuttmmoosstt  ttoo  ppuutt  aann  eenndd  ttoo  

tthhee  ccrriissiiss  aanndd  ccoonncceennttrraattee  eeffffeeccttiivveellyy  oonn  iittss  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt  
pprrooggrraammmmeess;;  

  
--  AAuuddiieennccee  wwiitthh  HH..EE..  MMrrss..  KKaavvaabbuuhhaa  IIccooyyiittuunnggiiyyee  JJuulliieettttee,,  
MMiinniisstteerr  ooff  SSoocciiaall  WWeellffaarree  aanndd  WWoommeenn’’ss  AAffffaaiirrss::  

  
7777..  TThhee  mmeeeettiinngg  ttooookk  ppllaaccee  iinn  tthhee  OOffffiiccee  ooff  HHeerr  EExxcceelllleennccyy  tthhee  

MMiinniisstteerr  aanndd  aafftteerr  tthhee  eexxcchhaannggee  ooff  ggrreeeettiinnggss,,  CCoommmmiissssiioonneerr  
BBaabbaannaa  pprroovviiddeedd  ccllaarriiffiiccaattiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  mmaannddaattee  aanndd  
wwoorrkk  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn,,  aanndd  ttoo  tthhee  aaiimmss  aanndd  
oobbjjeeccttiivveess  ooff  hhiiss  mmiissssiioonn  ooff  pprroommoottiioonn  ttoo  BBuurruunnddii;;  

  
7788..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  aallssoo  ssppookkee  aabboouutt  tthhee  mmaatttteerr  ooff  tthhee  rraappiidd  

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoouurrtt  wwhhiicchh  rreeqquuiirreess  BBuurruunnddii’’ss  
ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbeeffoorree  rreeqquueessttiinngg  tthhee  MMiinniisstteerr’’ss  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  tthhee  
rraattiiffiiccaattiioonn  bbyy  BBuurruunnddii  ooff  tthhee  PPrroottooccooll  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  RRiigghhttss  ooff  
WWoommeenn  iinn  AAffrriiccaa  aanndd  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  tthhee  RRiigghhttss  aanndd  
WWeellffaarree  ooff  tthhee  CChhiilldd;;  

  
7799..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  tthheenn  aasskkeedd  qquueessttiioonnss  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  

hhuummaann  rriigghhttss  ssiittuuaattiioonn  iinn  BBuurruunnddii,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  WWoommeenn’’ss  rriigghhttss,,  
ttoo  ccoonnddiittiioonnss  iinn  ddeetteennttiioonn  cceennttrreess,,  ttoo  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  
NNaattiioonnaall  HHuummaann  RRiigghhttss  CCoommmmiissssiioonn,,  ttoo  tthhee  nnaattiioonnaall  
rreeccoonncciilliiaattiioonn  aanndd  rreessttoorraattiioonn  ooff  ppeeaaccee  pprroocceessss,,  ttoo  tthhee  
pprreesseennttaattiioonn  ooff  BBuurruunnddii’’ss  PPeerriiooddiicc  RReeppoorrtt  ttoo  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn  aass  wweellll  aass  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  rruulliinngg  rreellaattiivvee  ttoo  
tthhee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNoo..  223311//9999  ((BBwwaammppaammyyee//BBuurruunnddii  ccaassee)),,  
eettcc..  

  
8800..  IInn  rreessppoonnssee,,  HHeerr  EExxcceelllleennccyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ggaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

iinnffoorrmmaattiioonn::  
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��  TThhee  ccuurrrreenntt  cciivviill  wwaarr  aanndd  iinnsseeccuurriittyy  iinn  BBuurruunnddii  hhaavvee  aa  
nneeggaattiivvee  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  hhuummaann  rriigghhttss  ssiittuuaattiioonn  iinn  
ggeenneerraall  aanndd  oonn  WWoommeenn’’ss  RRiigghhttss  iinn  ppaarrttiiccuullaarr;;  

  
��  HHoowweevveerr,,  eeffffoorrttss  wweerree  bbeeiinngg  mmaaddee  iinn  ffaavvoouurr  ooff  hhuummaann  

rriigghhttss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  WWoommeenn’’ss  RRiigghhttss,,  
wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  aa  pprrooggrraammmmee  eesssseennttiiaallllyy  bbaasseedd  
oonn  eedduuccaattiioonn  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ccuullttuurree  ooff  hhuummaann  
rriigghhttss;;  

  
��  TThhaannkkss  ttoo  eedduuccaattiioonn  aanndd  sseennssiittiizzaattiioonn,,  tthhee  ssttaattuuss  ooff  

wwoommeenn  wwaass  ddeevveellooppiinngg  ppoossiittiivveellyy;;    
  

��  TThhuuss,,  wwoommeenn  wweerree  ppaarrttiicciippaattiinngg  mmoorree  aanndd  mmoorree  iinn  
nnaattiioonnaall  mmaannaaggeemmeenntt  iissssuueess  aass  wwaass  tthhee  ccaassee  iinn  tthhee  
nneeggoottiiaattiioonnss  ffoorr  tthhee  AArruusshhaa  PPeeaaccee  AAccccoorrdd  aatt  wwhhiicchh  
wwoommeenn  wweerree  rreepprreesseenntteedd;;  

  
��  HHoowweevveerr,,  wwoommeenn’’ss  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  ssttiillll  iinnssuuffffiicciieenntt  aass  

iinn  AArruusshhaa  wwoommeenn  oonnllyy  hhaadd  aa  ccoonnssuullttaattiivvee  vvooiiccee  iinn  tthhee  
nneeggoottiiaattiioonnss;;  

  
��  EEffffoorrttss  aarree  oonn--ggooiinngg  ffoorr  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  wwoommeenn’’ss  

rriigghhttss  aanndd  iitt  iiss  iinn  tthhiiss  ccoonntteexxtt  tthhaatt  aa  sseennssiittiizzaattiioonn  
eexxeerrcciissee  iiss  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  
MMiinniissttrriieess  ((EEdduuccaattiioonn,,  HHeeaalltthh,,  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee,,  JJuussttiiccee  
eettcc..))  aanndd  wwiitthh  NNGGOOss  ssoo  aass  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  tthhee  nneecceessssaarryy  
rreeffoorrmmss  aaddoopptteedd  bbyy  PPaarrlliiaammeenntt  ffoorr  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  
tthhee  lleeggaall  ssttaattuuss  ooff  wwoommeenn;;  

  
��  TThhee  sseennssiittiizzaattiioonn  ccaammppaaiiggnn  iiss  oorriieenntteedd  ttoowwaarrddss  tthhee  

ppooppuullaattiioonnss  iinn  ggeenneerraall  ssoo  aass  ttoo  mmaakkee  tthheemm  ccoonnttrriibbuuttee  
ttoowwaarrddss  rreedduucciinngg  tthhee  wweeiigghhtt  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  pprraaccttiicceess  aanndd  
iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ttoowwaarrddss  tthhee  wwoommeenn  tthheemmsseellvveess  iinn  oorrddeerr  ttoo  
ssttrreennggtthheenn  tthheeiirr  oorrggaanniissaattiioonnaall  ccaappaacciittiieess  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  
eennhhaanncciinngg  tthheeiirr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  
pprroocceessss;;  

  
��    TThhee  wwaarr  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  tthhee  vviioollaattiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss,,  

nnoottaabbllyy  iinn  tthhee  ddeetteennttiioonn  cceennttrreess  wwhheerree  tthheerree  iiss  
oovveerrccrroowwddiinngg,,  ttoo  pprroommiissccuuiittyy  bbeettwweeeenn  mmeenn,,  wwoommeenn  aanndd  
cchhiillddrreenn,,  ttoo  sslloowwiinngg  ddoowwnn  ooff  pprroocceedduurreess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  
lleeggaall  pprroocceedduurreess,,  iinniiqquuiittoouuss  hheeaarriinnggss,,  ccoorrrruuppttiioonn,,  
iimmppuunniittyy  eettcc..,,  bbuutt  wwee  aarree  wwoorrkkiinngg  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ppeeaaccee  
aanndd  nnaattiioonnaall  rreeccoonncciilliiaattiioonn  aallllooww  aa  bbeetttteerr  pprrootteeccttiioonn  ooff  
hhuummaann  rriigghhttss;;  

  
��  IInn  BBuurruunnddii  tthhee  pphheennoommeennoonn  ooff  ffeemmaallee  ggeenniittaall  

mmuuttiillaattiioonn  ddooeess  nnoott  eexxiisstt,,  bbuutt  ffoorrcceedd  mmaarrrriiaaggeess  aanndd  
ppoollyyggaammyy  aarree  rriiffee  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  
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MMuusslliimm  aarreeaass,,  aanndd  rraappee,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhaatt  ooff  uunnddeerr  aaggee  
ggiirrllss  aarree  mmoorree  aanndd  mmoorree  ffrreeqquueenntt  ffrroomm  tthhee  ttoowwnnss  ttoo  tthhee  
rruurraall  aarreeaass,,  wwiitthh  tthhee  sspprreeaaddiinngg  ooff  HHIIVV//AAIIDDSS  aass  aann  
iimmppoorrttaanntt  ccoonnsseeqquueennccee;;  

  
��  TThhaannkkss  ttoo  tthhee  eeffffoorrttss  ooff  tthhee  BBuurruunnddiiaann  PPaarrttiieess,,  ttoo  

aassssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  AAffrriiccaann  UUnniioonn  aanndd  ffrroomm  tthhee  
IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmuunniittyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppeerrssppeeccttiivveess  ooff  
nnaattiioonnaall  rreeccoonncciilliiaattiioonn  aanndd  tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  ppeeaaccee  iinn  
BBuurruunnddii  aarree  eevviiddeenntt  ffrroomm  tthhee  ccuurrrreenntt  nneeggoottiiaattiioonnss  ffoorr  
tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  AArruusshhaa  PPeeaaccee  AAccccoorrdd  wwhhiicchh  
sshhoouulldd  bbrriinngg  aann  eenndd  ttoo  tthhee  ccrriissiiss;;  

  
��  TThhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  HHuummaann  RRiigghhttss  

CCoommmmiissssiioonn  iiss  aallssoo  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbuutt  iitt  iiss  
wwoorrtthhyy  ooff  nnoottee    tthhaatt  ddiissccuussssiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhiiss  NNaattiioonnaall  
HHuummaann  RRiigghhttss  CCoommmmiissssiioonn  aarree  aallrreeaaddyy  oonn  tthhee  ttaabbllee  aanndd  
iitt  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  ttwwoo  wwoorrkksshhooppss  hheelldd  iinn  
BBuujjuummbbuurraa;;  

  
��  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  BBuurruunnddii  wwiillll  ttaakkee  tthhee  nneecceessssaarryy  

mmeeaassuurreess  ttoo  ffuullffiill  tthhee  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  rraattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  
PPrroottooccooll  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  WWoommeenn  iinn  AAffrriiccaa,,  ooff  tthhee  
AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  tthhee  RRiigghhttss  aanndd  WWeellffaarree  ooff  tthhee  CChhiilldd  
aanndd  iinn  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  tthhee  rraappiidd  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  
AAffrriiccaann  CCoouurrtt  oonn  HHuummaann  aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss  aass  wweellll  aass  
tthhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  BBuurruunnddii’’ss  oouuttssttaannddiinngg  PPeerriiooddiicc  
RReeppoorrttss;;  

  
��  BBuurruunnddii  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreellyy  oonn  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  

tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  iinn  iittss  qquueesstt  ffoorr  nnaattiioonnaall  
rreeccoonncciilliiaattiioonn,,  ppeeaaccee  aanndd  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  hhuummaann  
rriigghhttss;;  

  
8811..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  ccoonnggrraattuullaatteedd  HHeerr  EExxcceelllleennccyy  MMiinniisstteerr  

KKaavvaabbuuhhaa  ffoorr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ffoorr  hheerr  ccoommmmiittmmeenntt  wwiitthh  
rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  rraattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  rreeggiioonnaall  lleeggaall  hhuummaann  rriigghhttss  
iinnssttrruummeennttss  aanndd  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  hheerr  GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  
oouuttssttaannddiinngg  RReeppoorrttss  ttoo  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn;;  

  
8822..  FFiinnaallllyy,,  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa  hhaannddeedd  ccooppiieess  ooff  ddooccuummeennttss  

rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  mmaannddaattee  aanndd  wwoorrkk  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  ttoo  
HHeerr  EExxcceelllleennccyy  tthhee  MMiinniisstteerr..  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  AANNDD  RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  
  
    AA..  CCoonncclluussiioonnss::  
  

8833..  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  mmiissssiioonn  eennccoouunntteerreedd  ddiiffffiiccuullttiieess  dduuee  
nnoottaabbllyy  ttoo  tthhee  llaacckk  ooff  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  hhiiss  aaccttiivviittiieess  bbyy  tthhee  
AAuutthhoorriittiieess  ooff  tthhee  hhoosstt  ccoouunnttrryy..  TThhuuss  tthhee  ddrraafftt  pprrooggrraammmmee  ffoorr  
tthhee  aappppooiinnttmmeennttss  wwaass  nnoott  rreeaaddyy  oonn  tthhee  aarrrriivvaall  ooff  tthhee  ddeelleeggaattiioonn,,  
aanndd  iinn  ssppiittee  ooff  aa  wwoorrkkiinngg  sseessssiioonn  hheelldd  ttoo  ssmmooootthh  oouutt  ““eevveennttuuaall  
pprrooggrraammmmiinngg  ddiiffffiiccuullttiieess””  tthhiiss  ddrraafftt  pprrooggrraammmmee  wwaass  nneevveerr  
eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  AAuutthhoorriittiieess  wwhhoo  hhoowweevveerr  
eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  aappoollooggiieess  ffoorr  tthhiiss;;  

  
8844..  TThhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  oonn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  ooff    tthhee  

mmiissssiioonn  ccoommppeelllleedd  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  ddeelleeggaattiioonn  ttoo  ttrryy  
aanndd  ccoommpplleettee,,  tthhrroouugghh  oobbsseerrvvaattiioonn,,  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  
aaccqquuiirreedd  dduurriinngg  mmeeeettiinnggss  wwhhiicchh  mmoosstt  ooff  tthhee  ttiimmee  wweerree  ffrraauugghhtt  
wwiitthh  sseerriioouuss  oorrggaanniissaattiioonnaall  ddeeffiicciieenncciieess;;  

  
8855..  HHoowweevveerr,,  CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  ddeelleeggaattiioonn  wwaass  aabbllee  ttoo  nnoottee  

tthhaatt::  
  

��  CCoonnssiiddeerreedd  aass  aann  aacctt  ooff  ssoolliiddaarriittyy  bbyy  tthhee  AAffrriiccaann  UUnniioonn,,  
CCoommmmiissssiioonneerr  BBaabbaannaa’’ss  pprroommoottiioonnaall  mmiissssiioonn  wwaass,,  aass  aa  
rreessuulltt,,  rreecceeiivveedd  bbyy  aallll  ooff  iittss  BBuurruunnddiiaann  ccoouunntteerrppaarrttss  wwhhoo  
sshhoowweedd  eennoorrmmoouuss  ggooooddwwiillll  aanndd  ooppeennnneessss;;  

  
��  WWiitthh  tthhee  ppoossiittiivvee  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  tthhee  22000000  AArruusshhaa  PPeeaaccee  AAccccoorrdd,,  tthhee  sseeccuurriittyy  ssiittuuaattiioonn  
iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  iiss  iimmpprroovviinngg  wwhheerree  tthhee  eeffffoorrtt  ttoo  aacchhiieevvee  
nnaattiioonnaall  rreeccoonncciilliiaattiioonn  aanndd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  PPeeaaccee  
AAccccoorrdd  hhaavvee  bbeeeenn  ggiivveenn  pprriioorriittyy,,  aass  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  ffoorr  
tthhee  pprroommoottiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss;;  

  
��  FFrroomm  aa  ggeenneerraall  ppeerrssppeeccttiivvee,,  BBuurruunnddiiaannss  aarree  rree--

ddiissccoovveerriinngg  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  tthhee  ccoommmmuunnaalliittyy  ooff  tthheeiirr  
ccuullttuurree  wwhhiicchh  iiss  mmaanniiffeesstteedd  tthhrroouugghh  tthhee  KKiirruunnddii,,  tthhee  
llaanngguuaaggee  ccoommmmoonn  ttoo  aallll  tthhee  eetthhnniicc  ggrroouuppss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  
ffoorr  tthhee  ppaasstt  ffeeww  cceennttuurriieess;;  

  
��  BBuurruunnddiiaannss  hhaavvee  aallssoo  eeffffeeccttiivveellyy  ddiissccoovveerreedd  tthhaatt  ppeeaaccee  

aanndd  sseeccuurriittyy  rreeaallllyy  ccoonnssttiittuuttee  aann  iinnddiissppeennssaabbllee  
pprreerreeqquuiissiittee  ffoorr  tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  ddeemmooccrraattiissaattiioonn  
pprroocceessss,,  ffoorr  tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnssttrraaiinnttss  ttoo  tthhee  
hhaarrmmoonniioouuss  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  ffoorr  tthhee  
eerraaddiiccaattiioonn  ooff  ppoovveerrttyy,,  wwhhiicchh  jjuussttiiffiieess  tthheeiirr  eeffffoorrttss  
ttoowwaarrddss  eennddiinngg  tthhee  ccrriissiiss  tthhrroouugghh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  
AArruusshhaa  PPeeaaccee  AAccccoorrdd;;  
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��  TThhee  hhuummaann  rriigghhttss  ssiittuuaattiioonn  iinn  BBuurruunnddii  iiss  uunnddoouubbtteeddllyy  
ddeepplloorraabbllee,,  bbuutt  tthhee  pprroommoottiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthheessee  
rriigghhttss  rreemmaaiinn  aa  mmaajjoorr  ccoonncceerrnn;;  

  
��  TThhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  MMiinniissttrryy  ffoorr  AAIIDDSS  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  

rraavvaaggeess  bbeeiinngg  ccaauusseedd  bbyy  HHIIVV//AAIIDDSS,,  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  
tthhee  ffrreeeeddoomm  ooff  tthhee  pprreessss  ((sseevveerraall  FFMM  rraaddiioo  ssttaattiioonnss  eexxiisstt  
aanndd  ooppeerraattee  wwiitthhoouutt  hhiinnddrraannccee)),,  tthhee  rraaddiioo  bbrrooaaddccaassttss  
ddeevvootteedd  ttoo  hhuummaann  rriigghhttss  iissssuueess  aarree  iinnddiiccaattiioonnss  ooff  tthhee  
ggeennuuiinnee  ccoonncceerrnn  ffoorr  hhuummaann  rriigghhttss  iinn  tthhiiss  ccoouunnttrryy;;  

  
��  OOvveerraallll,,  tthhee  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  

AArruusshhaa  PPeeaaccee  AAccccoorrdd  pprroovviiddee  BBuurruunnddii  wwiitthh  rreeaassoonnss  ttoo  
hhooppee  ffoorr  aann  oouuttlleett  ffrroomm  tthhiiss  ccrriissiiss  ttoowwaarrddss  wwhhiicchh  tthhee  
ccoouunnttrryy  iiss  wwoorrkkiinngg  ddeetteerrmmiinneeddllyy;;  

  
8866..  IInn  ppaarraalllleell  wwiitthh  tthhee  eeffffoorrttss  bbeeiinngg  ddeeppllooyyeedd  wwiitthhiinn  tthhee  

ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  AArruusshhaa  PPeeaaccee  AAccccoorrdd  aanndd  
tthhee  rreeffoorrmmss  aallrreeaaddyy  aacchhiieevveedd  oorr  aarree  iinn  tthhee  ppiippeelliinnee  ((lleeggaall  ssttaattuuss  
ooff  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn,,  tthhee  CCrriimmiinnaall  CCooddee,,  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  
lliivviinngg  aanndd  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  mmaaggiissttrraaccyy,,  eettcc))  BBuurruunnddii  
hhaass,,  aatt  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  lleevveellss  rraattiiffiieedd  aann  
iimmpprreessssiivvee  bbaatttteerryy  ooff  lleeggaall  hhuummaann  rriigghhttss  iinnssttrruummeennttss..  

  
8877..    HHoowweevveerr  wwhhaatt  iiss  mmoosstt  rreeaassssuurriinngg  iiss  tthhaatt  tthhee  BBuurruunnddii  

GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  pprroommiisseedd  ttoo  ppuurrssuuee  iittss  ccoouurrssee  aanndd    ttoo  rraattiiffyy  iinn  
tthhee  vveerryy  nneeaarr  ffuuttuurree    tthhee  PPrroottooccooll  rreellaattiivvee  ttoo  WWoommeenn’’ss  RRiigghhttss  iinn  
AAffrriiccaa  aanndd  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  tthhee  RRiigghhttss  aanndd  WWeellffaarree  ooff  tthhee  
CChhiilldd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr;;  

  
8888..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  BBuurruunnddii  mmaaiinnttaaiinnss  ggoooodd  rreellaattiioonnss  ooff  ccooooppeerraattiioonn  

wwiitthh  tthhee  AAffrriiccaann  UUnniioonn,,  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss,,  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn  oonn  HHuummaann  aanndd  PPeeoopplleess’’  RRiigghhttss  aanndd  wwiitthh  NNGGOOss,,  
nnoottaabbllyy  tthhoossee  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  ggrroouunndd  iinn  iinntteerriioorr  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy;;  

  
8899..  YYeett,,  BBuurruunnddii  ccoonnttiinnuueess  ttoo  eennccoouunntteerr  eennoorrmmoouuss  ddiiffffiiccuullttiieess  

wwhhiicchh  ccoonnssttrraaiinn  tthhee  eeffffeeccttiivvee  eennjjooyymmeenntt  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  bbyy  tthhee  
ppooppuullaattiioonnss;;  TThheessee  ddiiffffiiccuullttiieess  aarree  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  cciivviill  wwaarr  aanndd  
ccaann  bbee  aannaallyysseedd  aass  ffoolllloowwss::  

  
��  TThhee  ssuurrvviivvaall  ooff  aa  hhiigghhllyy  rreedduucceedd  rreebbeelllliioonn  wwhhiicchh  

hhoowweevveerr  ccoonnttiinnuueess  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aann  ssiittuuaattiioonn  ooff  wwaarr  aanndd  
iinnsseeccuurriittyy;;  

  
��  TThhee  pprroobblleemm  ooff  rraappee  wwhhiicchh  aallssoo  aaffffeeccttss  mmeenn  bbuutt  wwhhiicchh  

hhaass  mmoorree  vviiccttiimmss  aammoonngg  tthhee  wwoommeenn,,  eessppeecciiaallllyy  yyoouunngg  
ggiirrllss  aanndd  wwiiddoowwss  rreessuullttiinngg  ffrroomm  eetthhnniicc  ggrroouupp  mmaassssaaccrreess  
wwiitthh  tthhee  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  iinnccrreeaasseedd  sspprreeaadd  ooff  HHIIVV//AAIIDDSS;;  
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��  TThhee  rreesseennttmmeenntt  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd  aammoonngg  iinnddiivviidduuaallss  
ssuussppeecctteedd  oorr  jjuuddggeedd  gguuiillttyy  ooff    ttrriibbaall  mmaassssaaccrreess  aanndd  wwhhoo  
oofftteenn  ffiinndd  tthheemmsseellvveess  iilllleeggaallllyy  ddeettaaiinneedd  iinn  ddiiffffiiccuulltt  
pprriissoonn  ccoonnddiittiioonnss,,  aanndd  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  tthhoossee  wwhhoo  aarree  
aaccttuuaallllyy  vviiccttiimmss  ooff  ttrriibbaall  mmaassssaaccrreess,,  nnoottaabbllyy  tthhee  wwiiddoowwss  
aanndd  oorrpphhaannss  wwhhoo  aarree  rreedduucceedd  ttoo  ddeessttiittuuttiioonn;;  

  
��  TThhee  ppoovveerrttyy  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  llaacckk  ooff  sseeccuurriittyy  nnoottaabbllyy  iinn  tthhee  

rruurraall  aarreeaass,,  iinn  aa  ccoouunnttrryy  wwhheerree  tthhee  qquuaassii  ttoottaalliittyy  ooff  tthhee  
ppooppuullaattiioonn  ssuurrvviivveess  oonn  aaggrriiccuullttuurree;;  

  
��  TThhee  pprroobblleemmss  dduuee  ttoo  tthhee  rreeiinnssttaallllaattiioonn  ooff  iinntteerrnnaallllyy  

ddiissppllaacceedd  ppeerrssoonnss  aanndd  rreettuurrnneeeess,,  wwhhoo  ccoommee  bbaacckk  
ssoommeettiimmeess  aafftteerr  3300  yyeeaarrss  ooff  eexxiillee;;  

  
BB..  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  

  
      11..  TTOO  TTHHEE  BBUURRUUNNDDII  GGOOVVEERRNNMMEENNTT      
  

9900..  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  BBuurruunnddii  nneeeeddss  ttoo::  
  

��  RReeiinnffoorrccee  tthhee  eeffffoorrttss  bbeeiinngg  mmaaddee  ttoowwaarrddss  tthhee  
rreessttoorraattiioonn  ooff  aa  llaassttiinngg  ppeeaaccee  tthhrroouugghh  tthhee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  AArruusshhaa  PPeeaaccee  AAccccoorrdd;;  

  
��  RRaattiiffyy  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  lleeggaall  

iinnssttrruummeennttss,,  nnoottaabbllyy  tthhee  PPrroottooccooll  rreellaattiivvee  ttoo  
WWoommeenn’’ss  RRiigghhttss  iinn  AAffrriiccaa,,  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  
oonn  tthhee  RRiigghhttss  aanndd  WWeellffaarree  ooff  tthhee  CChhiilldd  aanndd  
eennddeeaavvoouurr  ttoo  pprreesseenntt  BBuurruunnddii’’ss  oouuttssttaannddiinngg  
PPeerriiooddiicc  RReeppoorrttss  ttoo  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn;;  

  
��  PPuurrssuuee  tthhee  oonn  ggooiinngg  rreeffoorrmmss  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  

rreeiinnffoorrcciinngg  tthhee  lleeggaall  ssttaattuuss  ooff  WWoommeenn  aanndd  tthhee  
rreessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ffaaiirr  hheeaarriinngg  iinn  
tthhee  llaaww  ccoouurrttss;;  

  
��  TTaakkee  aaddeeqquuaattee  mmeeaassuurreess  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  lliivviinngg    

ccoonnddiittiioonnss  iinn  tthhee  ddeetteennttiioonn  cceennttrreess  aanndd  ttoo  
gguuaarraanntteeee  tthhee  rreessppeecctt  ffoorr  hhuummaann  rriigghhttss  iinn  tthhee  
ssaaiidd  cceennttrreess;;  

  
��  MMaakkee  tthhee  nneecceessssaarryy  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  tthhee  

eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  rruulliinngg  mmaaddee  bbyy  tthhee  2288tthh  
OOrrddiinnaarryy  SSeessssiioonn  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  
rreellaattiivvee  ttoo  CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNoo..  223311//9999  ––  
LLaawwyyeerrss  wwiitthhoouutt  BBoorrddeerrss  ((oonn  bbeehhaallff  ooff  GGaaeettaann  
BBwwaammppaammyyee))  //  BBuurruunnddii;;  
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��  GGuuaarraanntteeee  aa  bbeetttteerr  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  CCiivviill  SSoocciieettyy,,  
ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwoommeenn  aanndd  yyoouunngg  ppeeooppllee  iinn  tthhee  
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  aaffffaaiirrss,,  nnoottaabbllyy  iinn  
tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  AArruusshhaa  PPeeaaccee  AAccccoorrdd;;  

  
��  TTaakkee  tthhee  nneecceessssaarryy  mmeeaassuurreess  oorr  ssttrreennggtthheenn  tthhoossee  

aallrreeaaddyy  iinn  ppllaaccee  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  
ggeenneerraall  ppllaann  ffoorr  ppoovveerrttyy  aalllleevviiaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  
aaffffeeccttiinngg  tthhee  ppooppuullaattiioonnss  ssoo  mmeerrcciilleessssllyy;;  

  
��  TToo  ttaakkee  ppaarraalllleell  mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhee  rreeiinnffoorrcceemmeenntt  

ooff  lluuccrraattiivvee  aaccttiivviittiieess  ffoorr  wwoommeenn  aanndd  tthhee  
eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  ggiirrllss;;  

  
��  TToo  eeffffeecctt  mmaaxxiimmuumm  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff    

eedduuccaattiioonnaall  pprroojjeeccttss  ffoorr  cchhiillddrreenn  ooff  sscchhooooll  ggooiinngg  
aaggee,,  iinn  tthhee  sshhoorrtt  tteerrmm;;  

  
��  EEnnssuurree  tthhee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  

mmeeaassuurreess  aallrreeaaddyy  iinn  ppllaaccee  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  
ooff  tthhee  ccoommbbaatt  aaggaaiinnsstt  HHIIVV//AAIIDDSS  aanndd  ttoo  ttaakkee  
aapppprroopprriiaattee  aanndd  uurrggeenntt  mmeeaassuurreess  ffoorr  ppuuttttiinngg  aann  
eenndd  ttoo  tthhee  pprroobblleemm  ooff  rraappee,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  tthhaatt  ooff  
yyoouunngg  ggiirrllss;;  

  
��  MMaakkee  aallll  tthhee  nneecceessssaarryy  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  tthhee  

ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  HHuummaann  RRiigghhttss  
CCoommmmiissssiioonn  ooff  BBuurruunnddii;;  

  
��  EEnnhhaannccee  rreellaattiioonnss  ooff  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  

NNGGOOss,,  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  wwoorrkkiinngg  oonn  
tthhee  ggrroouunndd,,  wwiitthh  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn,,  tthhee  
AAffrriiccaann  UUnniioonn  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  wwiitthh  aa  
vviieeww  ttoo  rreessttoorriinngg  llaassttiinngg  ppeeaaccee  aanndd  tthhee  
pprroommoottiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss..  

  
22..  TTOO  CCIIVVIILL  SSOOCCIIEETTYY  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  
  
9911..  TThhee  CCiivviill  SSoocciieettyy  OOrrggaanniissaattiioonnss  sshhoouulldd::  
  

��  RReeqquueesstt  aanndd  oobbttaaiinn  OObbsseerrvveerr  SSttaattuuss  wwiitthh  tthhee  AAffrriiccaann  
CCoommmmiissssiioonn  ttoo  eennaabbllee    tthheemm  bbeetttteerr  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  
pprroommoottiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss;;      

  
��  CCoolllleecctt  ddooccuummeennttaattiioonn  aanndd  ppeerrttiinneenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  

rreellaattiivvee  ttoo  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  ppuutt  tthheemm  aatt  tthhee  ddiissppoossaall  
ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  
aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn;;      
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��  MMaaiinnttaaiinn  aanndd  ssttrreennggtthheenn  rreellaattiioonnss  ooff  ccooooppeerraattiioonn  
wwiitthh  tthhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  
iinn  tthhee  pprroommoottiioonn  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss;;  

  
��  PPrroommoottee  aawwaarreenneessss  aanndd  ppooppuullaarriizzaattiioonn  ooff  tthhee  

AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  aanndd  eexxeerrtt  tthhee  nneecceessssaarryy  pprreessssuurree  oonn  
tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ffuullffiillmmeenntt  ooff  iittss  oobblliiggaattiioonnss,,  
nnoottaabbllyy  tthhoossee  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr;;      

  
��  SSeett  uupp  nneettwwoorrkkss  ffoorr  eexxcchhaannggeess  iinn  iinnffoorrmmaattiioonn,,  

eexxppeerriieenncceess  aanndd  ssoolliiddaarriittyy;;  
  

33..  TTOO  TTHHEE  AAFFRRIICCAANN  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  
  
9922..      TThhee  AAffrriiccaann  CCoommmmiissssiioonn  sshhoouulldd::  

  
��  PPaayy  ggrreeaatteerr  aatttteennttiioonn  ttoo  iittss  rreellaattiioonnss  ooff  

ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  BBuurruunnddii  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  
eennhhaanncciinngg  iittss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  hhuummaann  rriigghhttss  
ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhiiss  ccoouunnttrryy  bbyy  iinntteennssiiffyyiinngg  iittss  
mmiissssiioonnss  ooff  pprroommoottiioonn  tthheerree;;  

  
��  PPrroovviiddee  tthhee  AAffrriiccaann  UUnniioonn  wwiitthh  aallll  tthhee  nneecceessssaarryy  

iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  aa  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  
hhuummaann  rriigghhttss  ssiittuuaattiioonn  iinn  BBuurruunnddii;;  

  
��  RReeqquueesstt  tthhee  AAffrriiccaann  UUnniioonn  aanndd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  

CCoommmmuunniittyy  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  ppoovveerrttyy  aalllleevviiaattiioonn  
pprrooggrraammmmeess  iinn  BBuurruunnddii;;  

  
��  TToo  rreeqquueesstt  tthhee  AAffrriiccaann  UUnniioonn  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  

NNaattiioonnss  ttoo  iinntteennssiiffyy  tthheeiirr  eeffffoorrttss  iinn  tthhee  SSttaatteess  ooff  
tthhee  GGrreeaatt  LLaakkeess  rreeggiioonn  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ccoonnttrriibbuuttee  
eeffffeeccttiivveellyy  ttoo  tthhee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  ppeeaaccee  wwiitthhiinn  
tthheeiirr  tteerrrriittoorriieess  aanndd  iinn  tthhee  ssuubb--rreeggiioonn;;  

  
VV..  LLIISSTT  OOFF  DDIIGGNNIITTAARRIIEESS  EENNCCOOUUNNTTEERREEDD  DDUURRIINNGG  TTHHEE  
PPRROOMMOOTTIIOONNAALL  MMIISSSSIIOONN  IINN  BBUURRUUNNDDII  
  
  AA..  PPoolliittiiccaall,,  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  LLeeggaall  AAuutthhoorriittiieess::  
  

--  HH..EE..  DDééooggrraattiiaass  RRuusseennggwwaammiihhiiggoo,,  MMiinniisstteerr  ffoorr  
IInnssttiittuuttiioonnaall  RReeffoorrmm,,  HHuummaann  RRiigghhttss  aanndd  RReellaattiioonnss  wwiitthh  
tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  

--  HH..EE..  SSaallvvaattoorr  NNttiihhaabboossee,,  MMiinniisstteerr  ooff  NNaattiioonnaall  
EEdduuccaattiioonn  

--  HH..EE..  JJeeaann  KKaammaannaa,,  MMiinniisstteerr  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  
--  HH..EE..  KKaavvaabbuuhhaa  IIccooyyiittuunnggiiyyee  JJuulliieettttee,,  MMiinniisstteerr  ffoorr  

SSoocciiaall  WWeellffaarree  aanndd  WWoommeenn’’ss  AAffffaaiirrss  
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--  MMrrss..  SSéérraapphhiinnee  RRuuccaakkuummuugguuffii,,  PPeerrmmaanneenntt  SSeeccrreettaarryy,,  
MMiinniissttrryy  ffoorr  IInnssttiittuuttiioonnaall  RReeffoorrmm,,  HHuummaann  RRiigghhttss  aanndd  
RReellaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  

  
BB..  RReepprreesseennttaattiivveess  ooff  CCiivviill  SSoocciieettyy::  

  
--  MMrrss..  HHaabboonniimmaannaa  SSoollaannggee,,  DDeeppuuttyy  LLeeggaall    

RReepprreesseennttaattiivvee  ((CCAAFFOOBB//BB))  
--  MMrrss..  NNddaahhiiggeezzee  AAnncciillllaa,,  CCoooorrddiinnaattoorr  ((CCAAFFOOBB//BB))  
--  MMrr..  AAddrriieenn  NNddaayyiissaabbaa,,  EExxeeccuuttiivvee  SSeeccrreettaarryy  ((““IITTEEKKAA””))  
--  HH..EE..  LLaauurreennccee  NNddaaddaayyee,,  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  MMeellcchhiioorr  

NNddaaddaayyee  FFoouunnddaattiioonn  
--  MMrr..  BBaarraarruunnyyeerreettssee  PPaasstteeuurr,,  DDiirreeccttoorr  ((CCPPRRIIPPGG))  
--  HHoonn..  LLaauurreenntt  GGaahhuunngguu,,  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  ((BBAADDPP))  
--  MMrr..  LLoouuiiss  MMaarriiee  NNiinnddoorreerraa,,  NNaattiioonnaall  DDiirreeccttoorr  

((GGLLOOBBAALL  RRIIGGHHTTSS))  
 
C.    Representatives of International Institutions : 

 
- H.E. Mr. Neyaga Kaba (Representative of the UN High  

Commission for Refugees) 
- Mr. Moro Munganga, Administrator (High Commission  

for Human Rights) 
- Mrs. Solange V. Vasse, Head of the Observation Unit  

(High Commission for Human Rights) 
- Mr. Pollock Ndonodji (High Commission for Human  

Rights) 
 


