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مووو و ورتوواع املعلوموواع املقدمووت مووة املصوواع شوواح ت امل وول ت ش و ن
ي ويت*
تقرير مفوضيت األمم املت دة الساميت حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسيت
 -1أُعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/٥و ،21/1٦مع مراعاا ووريا
االسااتاراا الاادوري ال.ااامتق والتقرياار مااوامل لوراااامل امالومااامل امقدم ا م ا س ابا م ا اجلهااامل
صاحب امصلح إىل عملي االستاراا الدوري ال.امت ،وهو مقدم يف شالت ماوامل تقيادا ابحلاد
األاصى لادو الللمامل()1ق

اثنيا -املعلوماع املقدمت مة املصاع شاح ت امل ل ت
ألف -نطاق االلتواماع الدوليت والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدوليت حلقوق اإلنسان

()2

 -2ذك اارمل مةسس ا اللرام ا أن ايب ااوي( )3مل تص ا عدق عل ااى االتاااي ا الدولي ا حلماي ا ي ااع
األشااصام ما االءتاااار القسااري ،والاوتوكااو االءتياااري التااايا م اه ا التاااذيو وغا م ما
ضروب اماامل أو الاقوب القاسي أو اللإنساني أو امهي على الرغم مما أءذته على عاتقها م
التملام ااامل يف االس ااتاراا ال اادوري ال .ااامت الس اااب ()4ق وأوص ااو الورا ا ا ام .ا ا ك  2أبن تص اادر
ايبااوي اإلعلناان ام صااوم عليهمااا يف اماااوتن  21و 22م ا االتاااي ا للع ا ااب ابءتصااام
اللج يف تلقي وحبث شلاوى تتال ابنتهاك االتاااي ()٥ق
__________

*
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 -3وفيم ااا يتص اات ابلتوص ااي را اام  18-143امقدم ا يف اجلول ا اللاني ا للس ااتاراا ال اادوري
ال.اامت ،أوصااى مركامل م اه ا القتات يف الاااامل (امركامل) أبن تساارد ايباوي ابلتصاادي علاى اتااايا
م ع ارمي اإلابو اجلماعي واماااب عليها()٦ق
 -4وشااجع امركاامل ايبااوي علااى حتساان مااا ت ااةلع بااه ما أن.ااة لتاملياامل الساالم ،والتصاادي
بصا عاال على مااهدامل السلم ونملد السلح اليت ليسو طرف ا فيها باد()7ق
-٥
م اه

وأشااارمل مةسس ا اللرام ا إىل أن ايبااوي مل تقاادم باااد تقريرهااا الاادوري اللااا إىل جل ا
التاذيو ،الذي حت موعد تقدميه م ذ  2٥ت.ري اللا /نوفما )8(201٥ق

 -٦وأشااارمل مةسسا اللراما إىل أنااه علااى الاارغم ما الاديااد ما التوصاايامل امقدما ءاال
ال اادور اللانيا ا للس ااتاراا ال اادوري ال .ااامت ،ف اادن ايب ااوي مل توا ااه ال اادعو با ا ُاد إىل اإلاا ارارامل
()9
او الا املاير ال ااذي ادم ااه امق اارر اخل ااام اماا ا ابحلا ا
اخلاص ا ل م اام امتح ااد لا املاير البل ااد ق فةل ا ُ
يف حري ا التجمااع الساالمي وتلااوي اجلمايااامل يف عااام  ،2011والااذي ااادوم يف ت .اري األو /
أكتوبر  ،2013ال يملا ايد ال ظر()10ق
 -7وأوصو الورا ام .ك  1أبن تواه ايبوي وعو وائما إىل ياع امللاان باوالايمل يف
إطااار اإلاارارامل اخلاصا ل ماام امتحااد  ،وأن تواااه الاادعو علااى ساابيت األوليا إىل امقاارر اخلااام
اما حبال امدافان ع حقوق اإلنسان ،وامقرر اخلام اما بتامليمل ومحاي احل يف حري الارأي
والتابا  ،وامقارر اخلاام اماا ابحلا يف حريا التجماع السالمي وتلاوي اجلماياامل()11ق وأوصااو
الوراا ام .ا ك  2أبن تللااج ايبااوي تااوعااا مااع مليااامل األماام امتحااد حلقااوق اإلنسااان ،بةاارق
م ها م ح اإلذن ابلملاير للت م امقرر اخلام اماا سساةل التااذيو وغا م ما ضاروب امااملا
أو الاقوب القاسي أو اللإنساني أو امهي  ،وامقرر اخلام اماا حبااالمل اإلعادام ءاارق الق اار
أو إبارارامل موامل أو تاساا ،والاري الاامت اماا ابالحتجااا التاسااي ،وامقارر اخلاام اماا
حبال امدافان ع حقوق اإلنسان()12ق

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()13

 -8ذكرمل مةسس اللرام أنه ارى تاديت األحلام اليت ت ظم عمت اللج الوط ي حلقاوق
اإلنس ااان سوا ااو ا ااانون اعتُم ااد يف  20متوا/يولي ااه 2014ق وال ت ا املا اللج ا ا ءاض ااا لوص اااي
الساالةامل وراابتهااا ،وتاتقاار إىل ال.اااافي والااالي ا  ،وال تسااار االنتهاكااامل امبل ا ع هااا أباادا ع ا
حتقيقامل حقيقي ق وأوصو امةسس ب مان استقل اللج وفقا مباوئ ابريس()14ق
 -9وذكاارمل الورا ا ام .ا ك  1أن عااد ماادافان ع ا حقااوق اإلنسااان مل يتمل اوا ،حساابما
أُفيااد بااه ،ما الاماات مااع اللج ا ()1٥ق ووعااو الرابةا اجليبوتيا حلقااوق اإلنسااان ايبااوي إىل كاالا
وصو امدافان ع حقوق اإلنسان إىل اللج ووعم هذم األء لاملهم()1٦ق
 -10وأشااارمل مةسسا اللراما إىل اسااتمرار عاادم اسااتقل مةسسا أماان امظااامل الاايت ال تاملا
غ ااور على االضةلد بواليتها ابللامت واح ام هديف احلياو وال.اافي وفقا ا للماااي الدوليا
يف هذا ال.ةن()17ق
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يم -تنفيووال االلتواموواع الدوليووت املتعلقووت قوووق اإلنسووانن مووع مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكت ني القطا اع

حقوق اإلنسان وملافح اإلرهاب

()18

 -11أش ا ا ااارمل الوراا ا ا ا ام.ا ا ا ا ك  1إىل أن جمل ا ا ااس ال ا ا ااوارار اعتم ا ا ااد يف  24ت.ا ا ا اري الل ا ا ااا /
نااوفما  201٥امرسااوم رااام  2015/3016 PR/PMالااذي أرسااى تااداب أم ي ا اسااتل ائي يف أعقاااب
اهلجمامل اإلرهابيا الايت واااو يف ابرياس يف ت.اري اللاا /نوفما  201٥وروا علاى االشاتبام يف
واوو هتديدامل إرهابي يف ايبوي()19ق وت ص امااو  1-٦ما هاذا امرساوم علاى حات اجلماياامل
اليت ت.ارك يف أفاا ميل أن ت.لت هتديدا ءة ا لل ظاام الااام ،أو الايت تيسار هاذم األفااا أو
حترا عليها()20ق وأوصو الورا ام .ك  1والرابة اجليبوتيا حلقاوق اإلنساان أبن تلجاي ايباوي
امرسوم رام  2015-3016 PR/PMالذي أرسى التداب األم ي االستل ائي ()21ق
 -12وفيمااا يتال ا بتوصااي االس ااتاراا الاادوري ال.ااامت لا ااام  2013ب.ااةن اح ا ام حق ااوق
اإلنسااان يف سااياق ملافح ا اإلرهاااب( ،)22أكاادمل مةسس ا اللرام ا أن امرسااوم الصاااور يف 24
ت.ري اللاا /نوفما  201٥الاذي يرساي عادوا حمادوا ما االتاداب األم يا االساتل ائي ا والقاانون
الصاااور يف  31كااانون األو /ويسااما  201٥الااذي يرسااي إعاالن حالا الةاوارئ اياادا باال مااار
احلرايمل األساسي  ،سا فيها حري تلوي اجلمايامل والتجماع السالميق وأشاارمل مةسسا اللراما
إىل أن التااداب األم يا االسااتل ائي أومل إىل الاديااد ما انتهاكااامل حقااوق اإلنسااان ،سااا يف ذلا
عمليامل اعتقا واحتجااا تاسااين واالساتصدام غا امت اساو للقاو ق وأوصاو مةسسا اللراما
أبن ت ع ايبوي حدا جلميع االنتهاكامل امرتلب بذريا ملافح اإلرهاب()23ق
 -٢احلقوق املدنيت والسياسيت

ح الارو يف احليا واحلري واألم ال.صصي

()24

 -13أشااارمل الورا ا ام .ا ك  1إىل أن مااا ال يقاات ع ا  27شصص ا ا اُتل اوا وأكلاار م ا 1٥0
شصص ا أصيبوا يف  21كانون األو /ويسما  201٥يف أث اار مماع عاام الحتااا ويا يف بلابل
يف ضواحي مدي ايبوي ،ع دما أطلقو اوامل األم الرصام احلي على احل.وو()2٥ق وأوصو
الورا ا ام .ا ك  1أبن حتق ا ايبااوي يف يااع حاااالمل القتاات ءااارق نةاااق الق ااار واالسااتصدام
امارط للقو ما ااناو ااوامل األما الايت ترصاد االحتجاااامل وامظااهرامل ،وأبن راري التااراب
على اجل ا ومسارلتهم()2٦ق
 -14وأشارمل الورا ام .ك  1إىل أن احتجااامل اندلاو يف أعقااب االنتصااابمل الامانيا
الاايت ااارمل يف  22شااباط/فااير  ،2013وأفاااومل أبن اماهااا الحق ا ا م ا اانااو ا اوامل األم ا
أوى إىل مقتاات واعتقااا مااا ال يقاات ع ا ساات م ا أتباااد اماارض ا ومةيااديها()27ق وأشااارمل الورا ا
ام.ا ك  2إىل أن امظاااهرامل الاايت أعقبااو االنتصاااابمل الت.ارياي تارضااو لقمااع وح.ااي أُريقااو
فيه الدمار()28ق
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 -1٥وأفاومل الورا ام .ك  1أبن اماارا البارا حممد أمحد املقو جببه  ،لقي حتاه أث ار
االحتجاااا يف  2مب/أغسااةس  2017باااد ا ااار ساابع س ا وامل يف سااج غااابوو امركااملي()29ق
ووفقا للورا ام .ك  ،2يدعى أن هذا ام اضت ما ابها إعااو الوحاد والدميقراطيا ااد تاارا
وحرم م الالق بي ما كان مري ا اادا()30ق وكاان ااد ألقاي القاب
ماامل سيئ أث ار االحتجاا ُ
عليا ااه يف عا ااام  2010واهتا اام أبنا ااه عميا اات إري ا ا ي ،ولل ا ااه مل يُقا اادم للمحاكم ا ا إال يف حملي ا اران/
يونيه  ،2017ع دما حلم عليه ابلسج مد  1٥عاما()31ق
 -1٦وأشااارمل الورا ا ام .ا ك  1إىل أن واح اادا م ا اماارضاان السياس ااين ،كااان ا ااد اعتُق اات
يف  3مب/أغسااةس  2013وواهااو إليااه هتم ا اام.ااارك يف مظاااهر غ ا اانوني ا ا ،تااويف أث ااار
االحتجاا يف  28مب/أغسةس 2013ق ووفقا للورا ام .ك  ،1ال تملا وفاته بل تاس  ،بيد
أن تقري ارا إءبااارايا أفاااو أبن علمااامل علااى سااور اماامل ا كانااو تظهاار علااى اساادم()32ق وذكاارمل
أي ا ا الرابة ا اجليبوتيا حلقااوق اإلنسااان أن شصص ا ا كانااو ال.اارط اااد ألقااو القااب عليااه يف 7
وعذب ،لقي حتاه يف اليوم التايل على أثر اماامل اليت تارا هلا()33ق
حمليران/يونيه ُ ،2013
 -17وأشااارمل مةسس ا اللرام ا إىل أن اااانون الاقااوابمل ال ي املا ال يت اام تاريا اا للتاااذيو
يتاا مااع اتااايا م اه ا التاااذيو وغا م ما ضااروب امااملا أو الاقوبا القاسااي أو اللإنساااني
أو امهي ( ،)34ابلرغم ما التاهادامل الايت عقادهتا ايباوي يف أث اار اجلولا الساابق ما االساتاراا
الدوري ال.امت()3٥ق
 -18وذكرمل مةسس اللرام أن ممارس التاذيو ال تملا مستمر ق ووثقو امةسس الاديد ما
حاااالمل التاااذيو وسااور اماامل ا أث ااار عمليااامل توايااج ابسااتصدام الا ااج ،وأث ااار االحتجاااا لاادى
ال.اارط أو االحتجاااا يف السااجون ،ف الا عا حاااالمل ما إف اراط ال.اارط يف اسااتصدام القااو واااع
اصر()3٦ق
ضحيتها ماارضون سياسيون وصحايون وحمتجملون سواو القانون الاام ،س فيهم َّ
 -19وتلحظ الرابة اممارس ام هجي للتاذيو ضد امقبوا علايهم ،وال سايما امادنيون يف
مشا البلد وا وباه الجارو وال اشاةون ما اماارضا السياساي ()37ق وأشاارمل الوراا ام.ا ك  2إىل
أن التا ااذيو يُرتل ااو يف ات اات إف االمل لم ما ا الاق اااب يف اللل ااامل الاس االري إلالا ايم لا ااور ،
الرحات يف  1٥مب/أغساةس  201٦علاى أثار التااذيو()38ق ووفقاا
وأفاومل ع مقتت اث ان ما َّ
للرابةا ُ ،ض ااع ااوامل األما والقاوامل الاساالري بصااور م تظما األشااصام امواااوفن وا تجاملي
يف اللل ااامل الاساالري ألعمااا تاااذيو وماامل ا ااسااي وال إنساااني ومهي ا ()39ق وأباادمل الورا ا
ام.ا ك  2ملحظااامل مماثلا ()40ق وت.ا الرابةا إىل حالا وفااا سابا أشااصام نتيجا للتاااذيو
ءل الا ما بن  2013و)41(2017ق
 -20وأوصو الورا ام .ك  2أبن تلات ايباوي التحقيا ال ملياه والاداي يف ياع اوعاارامل
التا ااذيو وس ااور اماامل ا ا  ،وإوان ا ا اجل ااا ق وأوص ااو الورا ا ا ام .ا ا ك  2أي ا ا ا أبن تا ااملا ايب ااوي
اهووهااا للاال ا تملويااد ضااحااي أعمااا التاااذيو وسااور اماامل ا ا ااا لل اارر يف صااور تاااوي
م صج وكااب()42ق
 -21وذك اارمل الورا ا ام .ا ك  1أن ااه ا ااد ألق ااي الق ااب عل ااى م ااا ال يق اات ع ا  10ماارض اان
سياسين باد االنتصاابمل الاماني اليت ارمل يف  22شباط/فااير  ،2013وأفيد أبعم حمتجملون
يف ات اارواب غا ا إنس اااني يف س ااج غ ااابوو امرك ااملي()43ق ووفقا اا للرابةا ا  ،أعلا ا ي ااع األش ااصام
امواوفن ابستل ار كبار امسةولن م اماارض أعم تارضوا ماامل مهي وللتاذيو()44ق
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 -22وأكاادمل مةسس ا اللرام ا أن اتاارواب االحتجاااا البالج ا الصاااوب يف السااجون اجليبوتي ا
تاتا م ابيت اماامل القاسي واللإنساني وامهي ق ووفق ا مةسس اللراما  ،ت.الت أي ا ا اتارواب
االحتج اااا ه ااذم وس اايل لل ااج ال اس ااي عل ااى ا تجا املي  ،وال س اايما عل ااى ماارض اان سياس ااين
باي ا ا هم ،م ا ا أاا اات وضا ااع حا ااد ل .ا اااطهم()4٥ق وعلا ااى الا اارغم م ا ا االلتملاما ااامل اماقا ااوو ءا اال
االس ااتاراا ال اادوري ال .ااامت الس اااب بتحس اان ات اارواب االحتج اااا وح اات م .االل االكتظ ااا يف
السجون( ،)4٦فادن احلالا علاى أرا الواااع مل تتجا ()47ق وأوصاو مةسسا اللراما بلاالا تةبيا
القواعد ال موذاي الدنيا ماامل السج ار على يع األشصام امسلوو احلري ()48ق
 -23وأشارمل مةسس اللرام إىل أنه م ذ إضاار الةابع الرمسي على ترشاح الارئيس غيلاه لواليا
راباا  ،ارتاااع الاديااد ما أصاوامل اماارضا ق ويف حاااالمل عديااد  ،رومل الساالةامل بقااو ما ءاال
محاالمل ضويااج واسااا ال ةاااق ،وعمليااامل توايااج مق ن ا ابسااتصدام غ ا مت اسااو للقااو أعقبتهااا
عمليامل احتجاا تاساي ،وم ايق ا ائي  ،بت واستصدام للتاذيو يف با األحيان()49ق
 -24ووفقا للرابة  ،فم امسةولن ،أطرا كاانوا أو ششاةن ما اماارضا  ،لما ألقاي القاب علايهم
وم هم م احتُجملوا تاساا بتهم اام.ارك يف مظاهر غ اانوني ا على مادار الااامن امتاوالين ل اما
ال ا ع االنتصاابمل الت.ارياي الايت اارمل يف شاباط/فااير )٥0(2013ق وأشاارمل الوراا ام.ا ك 2
إىل أن هذم اموا م عمليامل التوايج ضد ن.ةار اماارض ال تملا مستمر ()٥1ق
 -2٥ووفقا ا للوراا ام.ا ك  ،2احتُجامل يف شاباط/فااير ومذار/ماار  2013عاد مئاامل ما
ضرب با هم أو ُعذبوا ق
األشصام يف مركمل فرا جناو ويف مبا خمتلج مراكمل ال.رط حيث ُ
()٥2

 -2٦وأفااومل مةسسا اللراما أبن ااوامل ال.اارط والاادرك ألقاو القااب ءاال الاا مااا باان
أيلو /سبتما وكانون األو /ويسما  201٥على حنو مائ شصص  -أطر م اماارض وكاذل
أطاااا ونسااار  -يف أحنااار خمتلاا ما البلاادق وأطلا ساراح ماظاام ال ااحااي امتهماان ابم.ااارك يف
امظاهر غا اانونيا ا ،أو أءلاي سابيلهم ،بياد أن الادياد ما هم حلام علايهم باقوبا الساج ماع
إيقااب الت ايذ()٥3ق
 -27والحظو مةسس اللرام أن احللوم ال تاملا تساتصدم االحتجااا التاسااي إلسالامل
اماارضا اان السياسا ااين احلقيقيا اان أو اما ضا اان ،أو امظا اااهرامل السا االمي  ،أو الصا ااحاين أو أي
شااصص يل.ااج عا انتهاكااامل حقااوق اإلنسااان ،ولااو كااان ااصارا()٥4ق ووفقا ا مةسسا اللرام ا ،
ااارمل عمليااامل اعتقااا تاساااي يف اتاات الا ااج ما اانااو ضااباط ال.اارط أو اجلااي باادون أماار
ا ااائيق وأض ااافو مةسسا ا اللراما ا أن ممارسا ا االحتج اااا م ااع م ااع االتص ااا ممارسا ا ش ااائا ،
وال سيما ءل ف االحتجاا لدى ال.رط ()٥٥ق
 -28وأش ااارمل الوراا ا ام.ا ا ك  1إىل أن ام اادافان عا ا حق ااوق اإلنس ااان يتارض ااون ابنتظ ااام
للم ايق واالعتدار اجلسدي واالحتجاا التاساي واالحتجاا مع م ع االتصا  ،بت وا اكماامل
الصوري يف با األحيان()٥٦ق وءلصو الوراا ام.ا ك  2إىل نتيجا مماثلا  ،وذكارمل أن الادياد
م ا ا ام ا اادونن واميس ا اري والا ا ااانن عل ا ااى ش ا اابلامل التواص ا اات االاتم ا اااعي يتارض ا ااون للم ا ااايق
ابستمرار ،وأن با هم ألقي القب عليهم عد مرامل يف عام )٥7(2017ق
 -29وأوصااو الورا ا ام .ا ك  1أبن مااري ايبااوي حتقيقااامل نمليه ا وشااامل وفاال ا يف يااع
حاااالمل االعتاادار علااى اماادافان ع ا حقااوق اإلنسااان وم ااايقتهم وضااوياهم ،وتقااد اجل ااا إىل
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الادال ق وأوصو مةسس اللراما ابإلفاراق عا ياع األشاصام ا تجاملي نتيجا اكماامل غا
عاولا ا و/أو إع اااو ال ظ اار يف حم اااكمتهم ،واحل ااد ما ا ت ااداب االحتج اااا الس اااب للمحاكما ا ق
وابمل اات ،أوص ااو الورا ا ام .ا ك  1أبن تةل ا ايب ااوي ،وون ش ااروط وعل ااى الا ااور ،س اراح ي ااع
ام اادافان عا ا حق ااوق اإلنس ااان ،سا ا ف اايهم الص ااحايون وام اادونون ا تج ااملون بس اابو مباشا ارهتم
حقواهم()٥9ق وأوصو الرابة  ،م اانبها ،إبطلق سراح يع السج ار السياسين()٦0ق
()٥8

 -30وأحالااو الورا ا ام .ا ك  2إىل ورا ا مواااج أعاادهتا الادرالي ا الدولي ا حلقااوق اإلنسااان
والرابةا اجليبوتي ا حلقااوق اإلنسااان بتاااري  1٥كااانون اللا /ي اااير  ،201٦وتايااد أبن انتهاكااامل
حقاوق اإلنساان حتاد يف اتات حارب ضاايا االحتادام بان ابها إعااو الوحاد والدميقراطيا -
امسلح واوامل األم اجليبوتي ()٦1ق وذكرمل الرابة أن األشصام الذي تاربةهم علااامل أساري
مااع متمااروي ابه ا إعاااو الوحااد والدميقراطي ا أو ام.ااتبه يف تااااطاهم مااع حرك ا التماارو تارض اوا
للعتقا التاساي ءل الا ما بان عاامي  2014و)٦2(2017ق وأشاارمل الوراا ام.ا ك 2
إىل أنه اد ألقاي القاب يف مدي ا ايباوي علاى وايار لااور ياوم  ٥ت.اري اللاا /نوفما 201٥
يف أعقاب تصريح وعا فيه السلةامل اجليبوتيا وابها إعااو الوحاد والدميقراطيا  -امسالح إىل
إااما حاوار إلعااار ال املاد()٦3ق وأوصااو الرابةا بوضااع حااد علااى الاااور للم ااايقامل واالعتاادارامل
ا جلس اادي وعملي ااامل االعتق ااا التاس اااي واالحتج اااا غا ا الق ااانو للس االان ام اادنين يف ام اااط
ال .اامالي م ا ا البل ااد()٦4ق وأوص ااو الورا ا ا ام .ا ا ك  2أبن حتق ا ا ايب ااوي يف انتهاك ااامل حق ااوق
اإلنسان يف م ةقيت ال.ما واجل وب الجرو()٦٥ق
 -31وأشااارمل الورا ا ام .ا ك  2إىل أن ه اااك شااباابا يتظاااهرون م ااذ عااام  2012يف م ةق ا
لاا ااور ورانا اادا للمةالب ا ا بواتا ااائج ،والت ديا ااد ابلتمييا اامل يف التواتيا ااج ،واالحتجا اااق علا ااى اناا اادام
االسااتقرار واتااروفهم اماي.ااي البالج ا الصاااوب ق ووفق اا للورا ا ام .ا ك  ،2يتااارا هااةالر ابنتظااام
إللقااار القااب علاايهم واحتجااااهم بةريقا تاساااي وغا اانونيا يف مركاامل الاادرك يف لاااور حيااث
تلاو تلون ممارس التاذيو م هجي ()٦٦ق

إاام الاد  ،سا يف ذل مسةل اإلفلمل م الاقاب ،وسياو القانون
 -32أش ااارمل مةسسا ا اللراما ا إىل أن الاص اات ب اان الس االةامل واس ااتقل الق ااار ال يا املاالن
ال حيظيااان ابالحا ام اللاماات ما اانااو الساالة الت ايذيا  ،وأن الق ااا ال يتمتاااون يف اممارسا
الامليا ا ابس ااتقل حقيق اايق وأوص ااو مةسسا ا اللراما ا أبن حتا ا م ايب ااوي مب اادئي الاص اات ب اان
الساالةامل واسااتقل الق ااار اح اماا غا م.ااروط ،مااع ضاامان لا أمااور ما بي هااا التقيااد سباادأ
األم الواتياي للق ا ()٦7ق
 -33وأشارمل مةسس اللرام إىل أن اآلاا اإلارائي تارط يف إطال أمد االحتجاا الساب
للمحاكم  ،وكل ا ما يتاذر على ضحااي االعتقاا التاسااي االتصاا أبسارهم أو حمااميهم ءال
األس ااابيع األوىل م ا ا االحتج اااا()٦8ق وأوص ااو مةسسا ا اللرام ا ا ابحا ا ام ال ااماشمل األساس ااي
للمحاكم الااول ()٦9ق
 -34وأوضحو الورا ام .ك  2أن اماامل القاسي واللإنساني مع امادنين حتاد يف اتات
إفلمل كامت م الاقاب يف ثل امل عسلري ومبان لبا للدرك واألم ()70ق والحظاو مةسسا
اللراما ماع القلا عادم إاارار حتقيقاامل ساريا ونمليها وفاالا يف ماملاعم التااذيو( ،)71علاى الاارغم
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ما االلتملامااامل امقةوع ا ءاال االسااتاراا الاادوري ال.ااامت الساااب ()72ق وابإلضاااف إىل ذل ا ،
وعلااى الاارغم ما أن ايبااوي كانااو اااد تاهاادمل إبن.ااار مليا مسااتقل لل.االاوى امتالقا أبعمااا
()73
باد حىت الياوم()74ق وأضاافو مةسسا اللراما أن
التاذيو وسور اماامل  ،مل يُتصذ أي إارار ُ
م ال.ائع اضاذ االع افامل ام تملع حتو التاذيو ع صرا وحيدا لإلثبامل يف الق ااي()7٥ق

احلرايمل األساسي واحل يف ام.ارك يف احليا الاام واحليا السياسي

()7٦

 -3٥أشااار التحااالج الاادويل للاادفاد ع ا احلري ا ) (ADFIإىل أنااه علااى الاارغم م ا ام ااا الاااام
للتسامح الدي  ،ورومل تقارير ع واود متييمل جمتماي على أسا الاقيد ق وابإلضاف إىل ذل ،
ه اك هتديد بت.دو با الةوائاج امسالم يف البلاد ،األمار الاذي تسااى احللوما إىل م باه عا
طريا االلتاملام ابإلساالم اماتااد  ،ولل ااه اضااذ أي اا وافااا للقمااع السياسااي للا اصاار غا امرغااوب
فيها يف سبيت احلاا على االساتقرار الاداءليق وأوصاى التحاالج الادويل أبن تتةكاد ايباوي ما
أن احل ا يف حري ا الاادي أو اماتقااد ملاااو وم.اامو ابحلماي ا واءاات ايبااوي ،وأن امساايحين
وغ هم م األاليامل الدي ي يااملون على ادم امساوا ويف اتت اح ام حقوق اإلنسان واحلارايمل
األساسي اخلاص هبم()77ق
 -3٦وءلص ااو الورا ا ام .ا ك  1إىل أن حلوم ا ايب ااوي مل تتص ااد ،م ااذ حب ااث استاراض ااها
الدوري ال.امت الساب  ،للقيوو غ امار اماروض علاى احليامل اماد ( ،)78وواادمل ثجارامل ماةثر
يف الت ايذ فيما يتال ابحل يف حري التاب وامسائت امتالق ابلامت يف اجلمايامل()79ق وءلصاو
مةسس اللرام أي ا إىل أن ايبوي مل تتصذ ،على الارغم ما تاهاداهتا ،التاداب ام اساب ل امان
حريا ا التابا ا وتلا اوي اجلماي ااامل والتجم ااع()80ق ووع ااو الوراا ا ام.ا ا ك  1ايب ااوي إىل أن هتيا ا  ،يف
القااانون ويف اممارسا الامليا  ،بيئا مواتيا للمجتمااع امااد وأن حتااافظ عليهااا ،وأن تلااات حريا تلاوي
اجلمايااامل والتاب ا والتجمااع الساالمي ،واحل ا يف الاماات وون تاادءت غ ا مااار م ا الدول ا  ،واحل ا يف
االتصا والتااون ،واحل يف التما التمويت وأتمي ه ،ووااو الدول يف توف احلماي ()81ق
 -37وأشارمل الورا ام .ك  1إىل أن احللوم مل ت ااذ أايا ما التوصايامل الساو الايت ابلتهاا
يف إطا ااار اول ا ا االسا ااتاراا الا اادوري ال.ا ااامت اللاني ا ا ( )82فيما ااا يتال ا ا حبري ا ا التاب ا ا والوصا ااو
إىل امالومامل()83ق
 -38وذكرمل الورا ام .ك  1أن اماو  1٥م وستور ايبوي تلات احل يف حري التابا ،
غ ا أن حري ا التاب ا مقيااد للجاي ا يف السياسااامل ويف اممارس ا الاملي ا ق والت.ااه جماارم ،وميل ا
اماااب عليه ابحلبس مد تصت إىل ست أشهر ع دما يُارأتى أناه ي ار أبفاراو أو اعاامل ،وتصات
إىل سا واحااد ع اادما يسااتهداب مااواتان عمااومين أو مةسسااامل عاما ق واماااو  78ما اااانون
حري االتصااالمل مارم حتديادا اإهانا ا الارئيس()84ق وأفااومل أي اا الوراتاان ام.ا كتان  1و 2أبن
اانون حري االتصاالمل يت م با القيوو امارط وغ امار على حريا اللالم()8٥ق وأوصاو
الوراا ام.ا ك  1ايبااوي سوارما يااع القاوانن مااع امااااي الدوليا امتالقا حبريا الارأي والتابا ،
واعتماو اانون ب.ةن الوصو إىل امالومامل()8٦ق
 -39وأفاومل الورا ام .ك  1أبن ايبوي أطلقو رمسيا جل ا االتصااالمل الوط يا اجلدياد  ،وهاي
مللا إبسدار ام.اور إىل احللوما وتقاد توصايامل ب.اةن ضامان حريا الصاحاف واحلا يف الوصاو
إىل امالوماااملق ويف حاان أعااا اعتااامل هااذم ءةااو إرابي ا  ،فقااد أعربااو ع ا أساااها لااادم تسااجيت
ال.ركار ا لين أن.ة ا مهم م ذ إن.ار اللج ( ،)87وأوصو ايبوي بلاال استقللي اللج ()88ق
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 -40وأشارمل مةسس اللرام إىل أن حري التابا حمادوو للجايا بةارق م هاا الراابا الصاارم
علااى وسااائ اإلعاالم()89ق وأشااارمل الورا ا ام .ا ك  2إىل عاادم واااوو أي م ا وسااائ اإلعاالم
اخلاص أو امستقل يف اإلاليم()90ق وتلحاظ الرابةا اجليبوتيا حلقاوق اإلنساان أناه ال يوااد ساوى
اريد واحد  ،وهاي ارياد حلوميا  ،وا اا تلامليونيا واحاد  ،وأن احللوما حجباو عاد مواااع
على شبل اإلن نو ابعتبارها عدائي ()91ق
 -41ووفق اا للورا ا ام .ا ك  ،1يوا ااد ع اادو م ا احل اااالمل ال اايت تب اان ء اال الا ا ام .اامول
ابلتقرياار القيااوو ام سااص اماروضا علااى حريا التابا الاايت يت اارر م هااا بصااا ءاصا الصااحايون
ووسائ اإلعالم()92ق وتست.اهد الوراا ام.ا ك  2س ظما امراسالون بال حادووا الايت أواناو يف
عااد م اساابامل ام ااايقامل الاايت يتااارا هلااا الصااحايون الااذي ياربااون ع ا مرار انتقاوي ا ألعمااا
السلة يف ايبوي واعتقا هةالر الصحاين()93ق وأوصو الوراا ام.ا ك  1ايباوي بوضاع حاد
فوري ممارس استصدام القوانن وال ظام القانو إلسلامل الصحاين ووور اإلعلم وإعاو يع
ام افذ اإلعلمي اليت أغلقو وون مار إىل الامت()94ق
 -42وأشارمل الورا ام .ك  1على سبيت املا إىل أنه باد إصادار الرابةا اجليبوتيا حلقاوق
اإلنسااان اائما مةاتا ب ااحااي أعمااا القتاات الاايت وااااو يف  21كااانون األو /ويسااما ،201٥
اهت ام رئاايس الرابة ا سواااو اماااو  42٥م ا اااانون الاقااوابمل ابلت.ااه الال ا بساابو التح اري
علااى اللراهيا ون.اار أءبااار كاذبا  ،وصاادر يف حقااه حلاام ابحلاابس مااد ثلثا أشااهرق وأفاارق ع ااه
يف  14ش ااباط/فااير  ،201٦با ااد أن ا ااى ش ااهرا ونص ااج م ا م ااد عقوبت ااه()9٥ق وم ا شحي ا
أء اارى ،أف اااومل مةسسا ا اللراما ا عا ا حالا ا ام اادير ام .ااارك لص ااحيا اماارضا ا اl'Auroreا يف
ايبوي ،الذي حلم عليه ابحلبس مد شاهري ماع إيقاااب الت اياذ وبوااج إصادار الصاحيا ماد
مماثل باد اإلاادام يف طباا  11كاانون اللا /ي ااير  201٦علاى ن.ار صاور فتاا تبلا ما الامار
سبع س وامل لقيو حتاها أث ار امع امراسم الدي ي يوم  21كانون األو /ويسما )9٦(201٥ق
 -43وأشارمل الورا ام.ا ك  1إىل أن ايباوي مل ت ااذ أايا ما التوصايامل الالل امقبولا
ب.ةن احل يف حري التجمع ءل اجلول السابق ()98ق

()97

 -44وأوضحو الورا ام .ك  1أن واير الداءلي حظر مظاهرامل اماارض ومسا اهتا يف 1
مذار/مار  2013على أثر االضةراابمل اليت أعقبو االنتصاابمل مع متظاهري اماارض ()99ق
 -4٥والحظو الورا ام .ك  1أن رئيس الوارار أعلا يف  2٥ت.اري اللاا /نوفما 201٥
أن يع االاتماعامل والتجماامل الاام مم وع ق وصدر هذا اإلعلن باد يوم واحد ما اعتمااو
امرساوم رااام  2015/3016 PR/PMب.ااةن اإلرهااب ،أي اباات أشااهر فقا ما االنتصاااابمل الر سااي
امقاارر عقاادها يف نيسااان/أبريت )100(201٦ق وابإلضاااف إىل ذلا  ،فاماااو  7ما القااانون امتالا
حبال ا ا الة ا اوارئ اماتم ااد يف  31ك ااانون األو /ويسا ااما  201٥مت ا ا ح واي اار الداءلي ا ا وحم ا اافظي
ام اط سلةامل استل ائي إبغلق االاتماعامل ،سا يف ذل على أساا أعاا ااد تسابو إءالالا
ابل ظام الاام()101ق
 -4٦وأوصو الورا ام .ك  1أبن تاد ايبوي الدساتور لت امي ه محايا صارحي للحا يف حريا
التجمع السلمي ،وأن ت ع اانوشا ي ص على ممارس هذا احل سا يتماشى مع امااي الدولي ()102ق
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 -47وأشااارمل الورا ا ام .ا ك  1إىل أن اماااو  1٥تلاار احل ا يف حري ا تل اوي اجلمايااامل ،بيااد
أن احللوم وضاو عقبامل شديد أمام تسجيت رابةامل حقوق اإلنسان ونقاابمل الاما ()103ق
 -48وأعربو الورا ام .ك  1ع ال عميا إاار اساتهدااب امادافان عا حقاوق اإلنساان
()104
وم ظماااهتم ق ووفق ا ا للورا ا ام .ا ك  ،1فاادن ام ااايق والتجاار رااالن م ا امسااتحيت تقريب ا ا
ابل سب ماظم امدافان ع حقوق اإلنساان أن ياملاوا يف ايباوي()10٥ق وتةلاو الرابةا اجليبوتيا
حلقوق اإلنسان ت ايذ مليامل شااف وااماا إلاارار م.ااورامل عاما ماع م ظماامل اعتماع اماد
بجي إلح م.ارك أكا م اعتمع امد يف إعاداو القاوانن والسياساامل ويف عمليا االساتاراا
الدوري ال.امت()10٦ق
 -49وأشارمل الورا ام .ك  1إىل أن يع ام ظمامل اليت تامت على تامليمل حقوق اإلنساان
إما ُرف تسجيلها أو يُامد ابنتظام إىل اعتقا ااوهتا واحتجااهم()107ق وابلارغم ما عادم وااوو
عقبامل اانوني كاى أمام تسجيت اجلمايامل يف ايبوي ،فادن م ظماامل اعتماع اماد الااملا يف
جما مسائت حقوق اإلنسان مد ع اد اممارسا الامليا أن تساجيت اياهتاا أاارب ماا يلاون إىل
امس ا ااتحيت ،وأن ش ا ااهاو تس ا ااجيلها ال تُس ا االم إليه ا ااا أب ا اادا با ا ااد تق ا ااد الو ئ ا ا اللام ا ا إىل واار
الداءلي ()108ق وأشارمل أي ا مةسس اللرام إىل الاقبامل القانونيا واإلواريا الايت تاا ا إن.اار
اجلمايامل()109ق وأوصو الوراا ام.ا ك  1إباالا ياع الاقباامل الايت ال ضارور هلاا أماام تساجيت
اجلمايااامل و يااع الاوائا غا امااار الاايت تا ا ا ت.االيت اجلمايااامل وعملهااا ما ءاال اعتماااو
اانون ب.ةن حري تلوي اجلمايامل ي بجي أن يلون متماشيا مع ال ماشمل امذكور يف الدستور
وامااه اادامل الدوليا ا حلق ااوق اإلنس ااان ال اايت أص اابحو ايب ااوي طرفا ا ا فيه ااا()110ق وأوص ااو الوراا ا
ام .ا ك  1أبن ت ااع ايبااوي علااى الاااور حاادا للم ااايقامل الاايت تتااارا هلااا م ظمااامل اعتمااع
امد واألحملاب السياسي اماارض وال قاابمل الامالي  ،وأن تلات متتع ياع اجليباوتين ابحلا يف
تلوي أي اي أو االن مام إليها لل هوا سصاحلهم اجلماعي ()111ق
 -٥0وأش ا ااارمل الوراا ا ا ام.ا ا ا ك  1إىل أن الق ا ااانون را ا اام  1/AN/92/2e Lامتالا ا ا ابألحا ا املاب
السياسااي ي ا ص يف اماااو  4علااى أنااه رااو أن يلااون األع ااار امةسسااون ل ح املاب السياسااي
ايبااوتين ،وال ميل ا أن يلون اوا حاااملن جل سااي مملووا ا  ،وال ميل ا أن يلااون اااد حلاام علاايهم
باقوب ي تو عليهاا فقادان احلقاوق أو احلارايمل امدنيا  ،وراو أن يلوناوا مقيمان علاى األراضاي
اجليبوتيا ق وهااذم ال.ااروط حتااد ب.ااد ما إملاني ا تلااوي ماارض ا سياسااي سااليم ومسااموع يف
ايبوي ،واد ُم او عد أحملاب سياسي م التسجيت أو ألجي تسجيلها()112ق

 -٥1وأشارمل الورا ام .ك  1إىل أن امااو  ٦ما الدساتور تلاات حا األحاملاب السياساي
يف ام.ارك يف االنتصاابمل ،بيد أن احللوم م او مارارا األحاملاب السياساي اماارضا ما الامات
حبري وفاالي ()113ق
 -٥2وأفاااومل مةسس ا اللرام ا  ،علااى ساابيت املااا  ،أبنااه ألقااي القااب علااى  19ما أع ااار
وحلاام علااى تسااا م ا هم
حااملب اماارض ا احرك ا التجديااد الاادميقراطيا يف مذار/مااار ُ ،2017
()114
ابحلبس مع ال ااذ مد شهري ع ايامهم با اأن.ة سياسي غ م.روع ا ق
 -٥3وأشااارمل مةسس ا اللرام ا إىل أن اماارض ا السياس ااي اجليبوتي ا ام ظم ا يف امق ااام األو
ح ااو حت ااالج االحت اااو م ا أا اات اإلنق اااذ ال ااوط ال ت املا مس ااتباد م ا ش ااةون البل ااد السياس ااي ق
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وهلااذاُ ،حظاار باا األحاملاب السياسااي يف عااد م اساابامل ،وف.اات اتااااق تةبيااع الالاااامل مااع
الساالةامل امواااع يف عاي ا كااانون األو /ويسااما  2014م ا أااات باادر عملي ا انتقااا سياسااي
سلمي يف ايبوي بسبو رف السلةامل ضمان وضع اانو للماارضا ()11٥ق والحظاو الرابةا
أن االتااااق مل يساامح إبحاال ساالم حقيقااي()11٦ق وأوصااو مةسسا اللراما أبن تلااات ايبااوي
للماارض احل يف ام.ارك يف احليا الاام والسياسي وفقا للماو  2٥م الاهاد الادويل اخلاام
ابحلقوق امدني والسياسي ()117ق
 -٥4والحظااو مةسسا اللراما تملايااد عاادو األواماار الصاااور ضااد الصااحاين واماادافان عا
حقوق اإلنسان واماارضن السياسين س اهم م السار()118ق

حظر يع أشلا الرق

()119

 -٥٥أع اارب مركا اامل م اه ا ا القت اات يف الاا ااامل ع ا ا القا ااه إاار كل اار واا ااوو القواعا ااد الاسا االري
األا بي  ،وإاار االمار وحال امهااري  ،وإاار البجار حااات ا على كرام ال سار والراا على حد
سوار وما إذا كاان البجاار مرتبةاا بوااوو األفاراو الاسالرين األااناوق وشاجع امركامل ايباوي علاى
حتساان مااا ت ااةلع بااه م ا أن.ااة تاملياامل الساالم وضاامان عاادم انتهاااك أن.ااة الق اوامل الاساالري
األا بي امواوو يف البلد حلقوق اإلنسان ل فراو()120ق
 -٣احلقوق االتت اديت واال تما يت والثقافيت

احل يف الامت ويف اترواب عمت عاول ومةاتي

()121

 -٥٦وفق ا ا للرابة ا اجليبوتي ا حلقااوق اإلنسااان ،رااو تسااجيت ال قاااابمل شااةعا يف ذل ا شااةن
اجلمايامل ،واانون الامت ي ص على أنه روا واج عقاوو الامات ألساباب تتالا ابلقياام أبن.اة
سياس اي أو نقابي ا تاتااا غ ا متوافق ا مااع ال .اااط امه ا للمواتااجق وابإلضاااف إىل ذل ا  ،مت ا ح
اماااو  21٥ما هااذا القااانون ساالةامل تقديريا هائلا لااواار الاماات يف إصاادار شااهاوامل تسااجيت
ال قاابمل ،وال تواد أي ملي للةا ()122ق
 -٥7وأفاومل الرابة أبنه اد ألقاي القاب يف  2أاير/ماايو  2014علاى أرباا عماا نقاابين
ما مي ااار ووراليااه باااد إصاادارهم إشاااارا ابإلضارابق ونُقلاوا علااى الاااور إىل سااج غااابوو امركااملي،
وأُطل سراحهم يف  14أاير/مايو 2014ق وأفيد أبعم أااوا على التوايع على رسال تايد أبعام
ل يقوموا سلت هذا التصراب مر أءرى يف امستقبت ،وأُغل مبىن نقابتهم م ذ ذل احلن()123ق
 -٥8وأشارمل الورا ام.ا ك  2إىل أناه ،وفقاا ل قابا التالايم االبتادائي ،حتاو واار التالايم يف
ايبااوي يومي اا وون وصااو امسااةولن ال قااابين إىل اماادار  ،وال ت ا وو يف توايااع ا املارامل حام ااا
يُاتملم القيام بامت اعي()124ق
 -٥9وت ااذكر الرابةا ا أن وائ اار األما ا اجليبوتيا ا ألق ااو الق ااب يف مذار/م ااار  2017عل ااى
مس ااةول ئن رئيسا ايَّ ئن ما ا نقابا ا التال اايم االبت اادائي واحتجملهتم ااا م ااد  10أايم م ااا أب اادوم ما ا وع اام
للمالمان األتاراك الاذي فصاالوا ما عملهاام بجا واااه حا ()12٥ق وأوصااو الرابةا ايبااوي إبعاااو
يع األشصام اماصولن بسبو أن.ةتهم ال قابي إىل واتائاهم()12٦ق
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احل يف الصح

()127

 -٦0أشاار التحاالج الاادويل إىل أن الباىن التحتيا الةبيا يف ايباوي رويئا  ،حيااث تتميامل بااادم
كاايا عاادو امه ياان الصااحين اماادربن وعاادم نظافا امرافا الصااحي وضاااج مهيملهاااق واااد بلا
ماااد الوفيااامل ال ااسااي يف ايبااوي  229وفااا نااسااي يف عااام  201٥للاات 100 000والو
حي ا  ،با ااد أن ك ااان  ٥17وف ااا نااس ااي لل اات  100 000والو حيا ا يف ع ااام 1990ق واعت ااا
التحااالج الاادويل ارتااااد عاادو الوفيااامل ال ااسااي يف ايبااوي شاااغلا ملح اا وعاااالا م ا ش اواغت
حقااوق اإلنسااانق ووفق اا للتحااالج الاادويل ،فارتباااط ارتااااد مااادالمل الوفيااامل ال ااسااي س.ااروعي
اإلاهاااا يف حااد ذاتااه أضاااج م ا ارتباطااه بااادم القاادر علااى احلصااو علااى ءاادمامل رعاي ا
التوليااد ،ونقااص امالومااامل ،ونقااص الااااملن يف اةاااد الصااح  ،وال ساايما يف حالا ال سااار الاالي
يا.ا ا يف الاق اار ويف ام اااط الريايا ا ()128ق وأوص ااى التح ااالج ال اادويل أبن حتسا ا ايب ااوي الب ااىن
التحتي ا للرعاي ا الصااحي واحلصااو علااى رعاي ا التوليااد يف حاااالمل الة اوارئ وتاادريو القااابلمل
واموارو املرس لصاح األمق وأوصاى التحاالج أي ا ا إبيالر اهتماام ءاام لتحسان الوصاو إىل
الرعاي الصحي لل سار ذوامل اخللايامل الاق و/أو الرياي ()129ق
 -٦1وأشاار التحاالج الادويل إىل أن اإلاهااا غا م.ارود عموما ا سوااو ااانون الاقااوابمل
لس  ،1994وأن أي شصص رري إاهاض ا أو ي.رد يف ذلا ماارا للساج ماد تصات إىل
س تن ولدفع غرام ادرها  ٥00 000فرن ايبوي ،مع إملاني اايو امد لتصات إىل الساج
مخااس س ا وامل أو الجرام ا لتصاات إىل  2 000 000فرن ا ايبااوي إذا كااان ال.ااصص اااد وأب
على ذل بصاور م تظما ق وتُااااو أي امارأ توافا علاى اإلاهااا ابحلابس سات أشاهر وبجراما
ادرها  100 000فرن ايبويق ومع ذل  ،ي ص القانون على اإلعار القانو للحمت بواسة
طبيو األغراا علاي ا()130ق
 -٤حقوق أشخاص حمددية أو فئاع حمددة

امرأ

()131

 -٦2أشارمل الورا ام.ا ك  2إىل أن مثا شاهاوامل تاياد بتاارا نساار عاارايمل للغتصااب
على أيدي اجلي احللوميق واد متل و اي ال سار امت اام امل الايت هاي علاى اتصاا بلج ا
امارأ اجليبوتيا ملافحا االغتصاااب واإلفاالمل ما الاقاااب ما ااع شااهاوامل عديااد ما نسااار
تارضا ا للا ااج واالغتص اااب ،وفتي ااامل ص ااج امل ا اادا ب ااا حوام اات نتيجا ا لاملي ااامل اغتص اااب
ارتلبها ا ووق وت .الورا ام .ك  2إىل أنه على الرغم مماا ت.اار باه باا ال احااي ما اماع
وعااار ،فقااد ااادم با ااه شاالاوى ،ولل ا ال.االاوى الاايت كااان أف اراو عساالريون ضااالان فيهااا
ال يُلتااو هلااا ال جاااح أبااداق وأضااافو الورا ا ام .ا ك  2أن اإلفاالمل م ا الاقاااب الااذي يتمتااع بااه
اجل ااوو ي.ااجع علااى االغتصاااب ماار أءاارىق واااد أض اربو نسااار ايبوتيااامل ع ا الةاااام يف ابريااس
وبروكسات يف نيساان/أبريت وأاير/ماايو  201٦للت دياد ابغتصاااب اجلاي لل ساار الااارايمل ،فاعتمااد
الاما ااان األوروو علا ااى أثا اار ذل ا ا ا ا ارارا يف  12أاير/ما ااايو  )132(201٦ي ا اادو ابنتهاكا ااامل حقا ااوق
اإلنسااان ،ويةلااو فااتح حتقي ا وويل يف أعمااا الا ااج امرتلب ا ضااد ال سااار ويف اغتصاااب اجلااي
()134
اجليبوي لل سار الاارايمل()133ق وأوصو الورا ام .ك  2ايبوي بقبو هذا التحقي الدويل ق
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 ايبااوي بتلليااج اهووهااا م ااع وملافحا وامااع الا ااج ضااد2 ا ك. وأوصاو الوراا ام-٦3
)ق13٥( ال سار واألطاا واممارسامل التقليدي ال ار
)13٦(

األطاا

 ذكرمل امبااور الااميا إلعاار ياع أشالا الاقوبا البدنيا الايت متاار ضاد األطااا أن-٦4
، روع يف ام امل ويف مةسساامل الرعايا البديلا ومرافا الرعايا ال هاريا.الاقوب البدني ل طاا م
 علااى، ارياامل.ويف امةسسااامل اإلصاالحي ق وأوصااو امباااور الاامي ا ايبااوي بصااو وإصاادار ت
 مهمااا كانااو،  لااارا حظاار واضااح علااى يااع أشاالا الاقوب ا البدنيا ل طاااا، ساابيت األولوي ا
)ق137( يف كت سياق م حياهتم، ءايا
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