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املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________

*

مل حُترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة.

)GE.18-14125(A



A/HRC/39/10/Add.1

املالحظاأ اخلتامية ور و مجهورية جيبويت بشأ ن تو،أياأ اجلولأة الثالثأة
لالستعراض الدوري الشامل املعقو ة يف  10لايرامايو ٢01٨
 -١ابلنيابة عنن مجوورينة جيبنو هتند اللنننة املكنرتبة بنو النو اران املبنينة بتنلني عملينة
إعنداد وققندا التقننارير إىل هيانان املباهنندان ُتياهتنا اىل لننس نقنو ا لنا للرتنين ابلودنند
الننذ قرأسننو و يننر البنندل ناسننبة ا سننتبراا النندور الكننامل للبلنند يف  ١٠أاير/مننايو ٢٠١٨
وقبرب عن خالص شكرها جلميع الودود اليت شاربت يف ا ستبراا.
 -٢ويظور التقرير وجللة احلوار اليت أعقبت ذلك رغبة مجوورية جيبو يف الوداء ابلتزاماهتنا
يف نال نقنو اس لنا مننن خن ل عنرا مجيننع اسزنا ان النيت نققتوننا احلكومنة لتبزينز نقننو
اس لننا والنوننوا ننا يف الفننرتة املنقضننية منننذ ا سننتبراا النندور الكننامل األخننل املتبلن ابلبلنند
ال ننذ ج ننرس يف يل ننا /أبريل  .٢٠١٣وق نند أاتح ه ننذا البم ننل درص ننة لتقي ننيم األيتي ننة ال ننيت قوليو ننا
جيبو لبملية ا ستبراا الدور الكامل ابلنظر بصفة خاصة إىل عدد التوصيان اليت قندمت
أثناء جولة ا ستبراا الثا ية و وعية الرتقيبان املقرتنة لتنفيذ قلك التوصيان.
 -٣وقرن نكومة جيبو ابلتوصيان املوجوة إليوا وقؤبد أهنا ستمضي يف اسص نان
ويف قنفيننذ ا سنرتاقينيان اسئائيننة الننيت يتمثننل هننددوا الرئيلني يف قبزيننز ويايننة نقننو اس لننا
جلميع شرائح سكا جيبو .
 -٤وقبننرا جيبننو ديمننا يلنني موقفوننا مننن التوصننيان املقدمننة إليوننا ودقننا ل لتزامننان الننيت
قطبتوا على فلوا.
 -٥ويل ننتمر ب ننذل اجلو ننود يف ننال التص نندي عل ننى ا قفاقي ننان الدولي ننة وا ض ننما إليو ننا
وديمننا يتبل ن الص ن ح اس ننار القننا وا الننو مننن أجننل ايدة دباليننة التنندابل الراميننة إىل ننما
نقو اس لا األساسية.
-6
قنفيذها.

وعلننى هننذا النحننو ققبننل جيبننو التوصننيان التاليننة وسننتت ذ مجيننع التنندابل الراميننة إىل

-٧

ويتبل األمر ابلتوصيان التالية:

1-1٢9ت ٢-1٢9ت 3-1٢9ت 4-1٢9ت 5-1٢9ت 6-1٢9ت 7-1٢9ت
٨-1٢9ت 10-1٢9ت 14-1٢9ت 17-1٢9ت 1٨-1٢9ت 19-1٢9ت ٢0-1٢9ت
٢٢-1٢9ت ٢3-1٢9ت ٢4-1٢9ت ٢5-1٢9ت ٢6-1٢9ت 30-1٢9ت
36-1٢9ت 37-1٢9ت 3٨-1٢9ت 39-1٢9ت 40-1٢9ت 41-1٢9ت
4٢-1٢9ت 43-1٢9ت 44-1٢9ت 45-1٢9ت 46-1٢9ت 47-1٢9ت
4٨-1٢9ت 49-1٢9ت 50-1٢9ت 5٢-1٢9ت 53-1٢9ت 54-1٢9ت
55-1٢9ت 56-1٢9ت 57-1٢9ت 5٨-1٢9ت 59-1٢9ت 60-1٢9ت
61-1٢9ت 6٢-1٢9ت 63-1٢9ت 64-1٢9ت 65-1٢9ت 66-1٢9ت
67-1٢9ت 6٨-1٢9ت 69-1٢9ت 70-1٢9ت 71-1٢9ت 7٢-1٢9ت
73-1٢9ت 74-1٢9ت 76-1٢9ت 77-1٢9ت 7٨-1٢9ت 79-1٢9ت
٨0-1٢9ت ٨1-1٢9ت ٨٢-1٢9ت ٨3-1٢9ت ٨4-1٢9ت ٨5-1٢9ت
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٨6-1٢9ت ٨7-1٢9ت ٨٨-1٢9ت ٨9-1٢9ت 90-1٢9ت 91-1٢9ت
93-1٢9ت 95-1٢9ت 96-1٢9ت 97-1٢9ت 9٨-1٢9ت 99-1٢9ت
100-1٢9ت 101-1٢9ت 103-1٢9ت 105-1٢9ت 107-1٢9ت 10٨-1٢9ت
109-1٢9ت 110-1٢9ت 111-1٢9ت 11٢-1٢9ت 113-1٢9ت 114-1٢9ت
115-1٢9ت 116-1٢9ت 11٨-1٢9ت 119-1٢9ت 1٢0-1٢9ت 1٢1-1٢9ت
1٢٢-1٢9ت 1٢3-1٢9ت 1٢4-1٢9ت 1٢5-1٢9ت 1٢6-1٢9ت 1٢7-1٢9ت
1٢٨-1٢9ت 1٢9-1٢9ت 130-1٢9ت 131-1٢9ت 13٢-1٢9ت 133-1٢9ت
134-1٢9ت 135-1٢9ت 136-1٢9ت 137-1٢9ت 13٨-1٢9ت 139-1٢9ت
140-1٢9ت 141-1٢9ت 14٢-1٢9ت 143-1٢9ت 144-1٢9ت 145-1٢9ت
146-1٢9ت 147-1٢9ت 14٨-1٢9ت 149-1٢9ت 150-1٢9ت 151-1٢9ت
15٢-1٢9ت 153-1٢9ت 154-1٢9ت 155-1٢9ت 157-1٢9ت 15٨-1٢9ت
159-1٢9ت 160-1٢9ت 161-1٢9ت 16٢-1٢9ت 163-1٢9ت 164-1٢9ت
165-1٢9ت 166-1٢9ت 167-1٢9ت 16٨-1٢9ت 169-1٢9ت 171-1٢9ت
17٢-1٢9ت 173-1٢9ت 174-1٢9ت 175-1٢9ت 176-1٢9ت 177-1٢9ت
17٨-1٢9ت 179-1٢9ت 1٨0-1٢9ت 1٨1-1٢9ت 1٨٢-1٢9ت 1٨3-1٢9ت
1٨4-1٢9ت 1٨5-1٢9ت 1٨6-1٢9ت 1٨7-1٢9ت 1٨٨-1٢9ت 1٨9-1٢9ت
190-1٢9ت 191-1٢9ت 19٢-1٢9ت 193-1٢9ت 194-1٢9ت 195-1٢9ت
196-1٢9ت 197-1٢9ت 19٨-1٢9ت 199-1٢9ت ٢00-1٢9ت ٢01-1٢9ت
.٢0٢-1٢9
 -٨وُتني مجوورينة جيبنو علمنا ابلتوصنيان املتبلقنة ابلتصندي علنى الربوقوبنو ن ا ختيارينة
امللحقننة ابقفاقيننة مناهضننة التبننذي وغننله مننن ننروب املباملننة أو البقوبننة القاسننية أو ال إ لننا ية
أو املوينننة واب قفاقيننة الدوليننة حلمايننة مجيننع األش ن ا مننن ا ختفنناء القلننر وابلبونند النندو
اخلنا ابحلقنو ا قتصننادية وا جتماعينة والثقاديننة وابقفاقينة القضنناء علنى مجيننع أشنكال التمييننز
د املرأة .ويتبلن األمنر ابلتوصنيان التالينة9-1٢9 :ت 11-1٢9ت 1٢-1٢9ت 13-1٢9ت
15-1٢9ت .16-1٢9
 -٩وُتنني مجووريننة جيبننو علمننا ابلتوصننية  ٢1-1٢9بك ن التصنندي علننى ا قفنناقيتو
املتبلقتو اب بدا اجلنلية.
 -١٠وُتي مجوورية جيبو علمنا ابلتوصنيان املتبلقنة بتوجينو دعنوة إىل املكلفنو بنو اين يف
إ ننار اسج نراءان اخلاصننة .وهنني بالتننا ٢7-1٢9 :ت ٢٨-1٢9ت ٢9-1٢9ت 31-1٢9ت
3٢-1٢9ت 33-1٢9ت 34-1٢9ت .35-1٢9
 -١١وُتي مجوورينة جيبنو علمنا ابلتوصنية  51-1٢9املتبلقنة بتندري قنوان األمنن علنى
و ع ند ألعمال البنف د املتظاهرين الللميو.
 -١٢وُتي مجوورية جيبو علما ابلتوصنية  75-1٢9املتبلقنة الصن ح التكنريبان الرامينة
إىل مكادحة التبذي واملباملة القاسية وال إ لا ية واملوينة.
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 -١٣وُت نني مجووري ننة جيبن ننو علم ننا ابلتوصن ننية  9٢-1٢9املتبلق ننة ابلقن ننب
أنزاب املبار ة.

عل ننى أ صن ننار

 -١٤وُتنني مجووريننة جيبننو علمننا ابلتوصننية  94-1٢9املتبلقننة بتقيينند احل نراين اللياسننية
وا جتماعية.
 -١٥وُتنني مجووريننة جيبننو علمننا ابلتوصننيان 10٢-1٢9ت 104-1٢9ت 106-1٢9
املتبلقة حبرية ا قصال.
 -١6وُتنني مجووريننة جيبننو علمننا ابلتوصننية  117-1٢9املتبلقننة راجبننة املننادة  ٤مننن قننا و
قككيل األنزاب اللياسية.
 -١٧وُتنني مجووريننة جيبننو علمننا ابلتوصننية  156-1٢9بك ن إلءنناء م نواد قننا و األسننرة
املتبلقة ابلتمييز د املرأة.
 -١٨وُتي مجوورية جيبو علما ابلتوصية  170-1٢9املتبلقة ابعتماد القا و البلكر .
 -١٩وُتنني مجووريننة جيبننو علمننا ابلتوصننية  ٢03-1٢9املتبلقننة ال ن
عن نقو اس لا ن ديوم الصحفيو واملدو و .
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