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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  سة عشرةداسالدورة ال
  ٢٠١٣ مايو/أيار ٣ -أبريل /نيسان ٢٢جنيف، 

         لومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          جتميع للمع     
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥للفقرة 

  جيبويت    

اإلجـراءات  وهذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات            
املفوضـية  يف تقـارير    من الدولة املعنية و   الواردة  يف ذلك املالحظات والتعليقات      اخلاصة، مبا 

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات   أو  آراء أو وجهات نظر    ةوال يتضمن التقرير أي   . ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    
الصادرة لنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات الع            

املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف         هيكل  وهو يتبع   . عن املفوضية 
علومـات  على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع امل        وقد ذُكرت   . ١٧/١١٩ مقرره

 والتطورات اليت حـدثت يف  التقرير دورية االستعراضروعيت يف إعداد  و. الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(ة حلقوق اإلنساندولياملعاهدات ال    

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها تخذة بعد االستعراضاإلجراءات امل احلالة يف دورة االستعراض السابقة 

التصديق أو االنضمام 
 اخلالفة أو

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

)٢٠٠٢(  
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

  )٢٠٠٢(املدنية والسياسية 
الربوتوكول االختيـاري الثـاين     

لعهد الـدويل اخلـاص     امللحق با 
ــاحلقو ــسياسية ب ــة وال ق املدني

)٢٠٠٢(  
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     

  )١٩٩٨(التمييز ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

اتفاقيـة  (أو الالإنسانية أو املهينة     
  )٢٠٠٢ ()مناهضة التعذيب

 )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

على مجيع للقضاء االتفاقية الدولية 
ــصري ــز العن ــكال التميي  أش

)٢٠١١(  
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

 بإشـراك  حقوق الطفل املتعلـق   
 األطفال يف النـزاعات املسلحة   

)٢٠١١(  
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال 
واستغالهلم يف البغاء ويف املـواد      

  )٢٠١١(اإلباحية 
شـخاص ذوي   اتفاقية حقوق األ  

 )٢٠١٢(اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
  مناهضة التعذيب

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري

 أو/التحفظات و
 أو/اإلعالنات و

 اتفسريالت

سـحب  (اتفاقية حقوق الطفـل     
 )٢٠٠٩، لتحفظا

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
 بإشـراك  حقوق الطفل املتعلـق   

 األطفال يف النـزاعات املسلحة   
، سن  ٢-٣عالن بشأن املادة    اإل(

 الثامنة عشرة   عندالتجنيد  حتديد  
  ))٢٠١١(من العمر 

 

وى ـالشك إجراءات
والتحقيق واإلجراءات 

 )٣(العاجلة

الربوتوكــول االختيــاري األول 
لعهد الـدويل اخلـاص     ق با امللح

ــسياسية  ــة وال ــاحلقوق املدني ب
)٢٠٠٢(  

ــذيب، ــضة التع ــة مناه   اتفاقي
  )٢٠٠٢( ٢٠املادة 

االختياري التفاقيـة    الربوتوكول
ق األشخاص ذوي اإلعاقة،    حقو

  )٢٠١٢( ٦املادة 

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
مجيع أشكال التمييز العنصري،    

  ١٤املادة 
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 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها تخذة بعد االستعراضاإلجراءات امل احلالة يف دورة االستعراض السابقة 
امللحـق  وكول االختياري   الربوت    

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق    با
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  ٤١املدنية والسياسية، املادة 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
القضاء على مجيـع أشـكال      

  التمييز ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب، املادتان 

  ٢٢ و٢١
كول االختياري التفاقية   الربوتو

حقوق الطفل املتعلق بـإجراء     
  تقدمي البالغات

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري

  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
 مل ُيصّدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض ةاحلالة يف دورة االستعراض السابق  

التصديق أو االنضمام 
 اخلالفة أو

نظام روما األساسي للمحكمـة     
  اجلنائية الدولية

  )٥(بروتوكول بالريمو
  )٦(االتفاقيات املتعلقة بالالجئني

/  آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
 والربوتوكـوالن   ١٩٤٩أغسطس  

امللحقـان  اإلضافيان األول والثاين    
  )٧(هبا

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل    
 )٨(الدولية

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية   
  واملعاقبة عليها

عـدميي  باالتفاقيات املتعلقـة    
  )٩(اجلنسية

الربوتوكول اإلضـايف الثالـث     
ــف ــات جني ــق باتفاقي  امللح

  )١٠(١٩٤٩لعام 
 اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز   

  يف جمال التعليم
  منظمة العمـل الدوليـة     تااتفاقي
  )١١(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 
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بتصديق  وجلنة مناهضة التعذيب     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      رحبت    -١
املعاهدتني اللتني  التصديق على   ها على   نسان وشجعت دولية حلقوق اإل  العاهدات  امل على   جيبويت

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين        اً فيهما، أال ومها     مل تصبح بعد طرف   
وأحاطت  .)١٢(واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ،وأفراد أسرهم

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علماً ببيان الوفد الذي يفيد بالشروع يف عمليـة          
 ودعت جيبويت إىل تسريع جهودها الرامية إىل ، الربوتوكول االختياري لالتفاقيةالتصديق على

 وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً بااللتزام الذي أخذتـه          .)١٣(التصديق على الربوتوكول  
 بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة       وأوصتهاجيبويت على عاتقها أثناء احلوار،      

النظـر يف   وإضافة إىل ذلك، دعيت جيبويت إىل        .)١٤( أقرب وقت ممكن   مناهضة التعذيب يف  
االتفاقيـة املتعلقـة     واالنضمام إىل    )١٥(١٨٩رقم  التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية       

اتفاقيـة   و )١٦(بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية خفض حـاالت انعـدام اجلنـسية           
وأوصت جلنـة مناهـضة     .  أو التصديق عليها   )١٧(عليماليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال الت     

 مـن   ٢٢ و ٢١تصدر جيبويت اإلعالنني املنصوص عليهمـا يف املـادتني          بأن  أيضاً  التعذيب  
  .)١٨(االتفاقية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  

لصكوك الدولية  ا ي من الدستور تعط   ٣٧ املادة   بكون جلنة مناهضة التعذيب  رحبت    -٢
على التشريعات الداخلية وجتعلها قابلة لإلنفاذ بـشكل        األسبقية   جيبويتها  اليت صدقت علي  

  .)١٩(مباشر يف اإلجراءات القضائية الوطنية
اتساق القانون العـريف واألعـراف     بضمان   جيبويت جلنة مناهضة التعذيب  وأوصت    -٣

ئم بـني   التسلسل اهلرمـي القـا    حيوتوضالسائدة فيها مع التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان         
  .)٢٠(احملليالقانون القانون العريف و

أن أحكام قـانون     قلقمع ال  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       توالحظ  -٤
 تتنـاىف    الـزواج  عند الزواج وفـسخ    يف احلقوق ملرأة والرجل   اساوي  تعدم  املتعلقة ب األسرة  

           ام التمييزية من قـانون األسـرة      األحكهذه  إلغاء  إىل  ودعت جيبويت   . )٢١(وأحكام االتفاقية 
  .)٢٢(هاأو تعديل

التعلـيم اإللزامـي    توفري  وجتسيد احلق يف التعليم     جيبويت على   وشجعت اليونسكو     -٥
  .)٢٣(واجملاين يف دستورها

 بتعديل قانوهنا الداخلي يف ضوء      جيبويتعلماً بالتزام    جلنة مناهضة التعذيب   تطاحأو  -٦
التعذيب جترمي   وحثت جيبويت على     ن االتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها      الناشئة ع  االتزاماهت
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يف قانوهنا اجلنائي وفرض عقوبات مناسبة تأخذ يف االعتبار خطورة األفعال املرتكبة باإلضافة             
  .)٢٤( من االتفاقية١ يف املادة املنصوص عليهاإىل إدراج تعريف للتعذيب يشمل مجيع العناصر 

 هبا نتيجة   يدىل باالعترافات اليت    األخذأنه ال جيوز     ناهضة التعذيب جلنة م  تالحظو  -٧
ـ  ال   القـانون  ألن   هـا  قلق أعربت عن استمرار   ا بيد أهن  أي إجراءات إطار  التعذيب يف    نص ي

القـانون  توافق  ضمان  وحثت جيبويت على    . صراحة على حظر انتزاع االعترافات باإلكراه     
ستبعد صراحة  يى القضائية مع أحكام االتفاقية حبيث       األدلة اليت ُتقدم يف الدعاو    الذي حيكم   

  .)٢٥( ُينتزع نتيجة للتعذيباعترافأي 

  تدابري السياسة العامةلبنية األساسية حلقوق اإلنسان واإلطار املؤسسي وا  -جيم  

بإنشاء جلنة معنية باإلصالحات القانونية والقضائية يف       ت جلنة مناهضة التعذيب     رحب  -٨
 يف حتديث التشريعات ومواءمتها مـع االلتزامـات         مسؤوليتهاثل   تتم ٢٠١١أغسطس  /آب

  .)٢٦( حقوق اإلنسانيف جمالالدولية 

لعدم امتثال اللجنـة الوطنيـة حلقـوق        ها  أسفعن  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب       -٩
 يعينـهم   ، مبن فيهم الرئيس ونائب الـرئيس      ،ء اللجنة الوطنية  فأعضا. بادئ باريس ملاإلنسان  

تعزيز جيبويت على    جلنة مناهضة التعذيب  وحثت  .  ال يضمن استقالليتها   مما ،يةرئيس اجلمهور 
وقدمت .)٢٧(بادئ باريس ملامتثاهلا  واختصاصاهتا وضمان   دور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      

واليتها بوجه خاص إىل    وأشارت   توصيات مماثلة    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      
  .)٢٨(قوق املرأةهوض حبالنالرامية إىل 

السعي إىل اعتماد اللجنـة الوطنيـة       وشجعت جلنة مناهضة التعذيب جيبويت على         -١٠
 تهاومحايحلقوق اإلنسان لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان 

  .)٢٩(باريس  ملبادئ اللجنة الوطنيةضمان امتثالهبدف 
 ،املرأةللنهوض ب  الوطنيةباآللية   القضاء على التمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية ب  ورحبت    -١١

عـن  يف نفس الوقت    أعربت  لكنها  ،  )٢٠٠٨ (وتنظيم األسرة املرأة  النهوض ب وزارة  مبا فيها   
 مـن أجـل تنفيـذ       ،يسيما على الصعيد اإلقليم     وال اآللية،لعدم تدعيم قدرات تلك     قلقها  

بتعزيـز  وأوصت جيبـويت    ). ٢٠١٠-٢٠٠٣ ( التنمية إلدماج املرأة يف  االستراتيجية الوطنية   
املساواة بـني اجلنـسني     يف جمال    التدريب   ريتوفو الوطنية القائمة على مجيع املستويات    اآللية  

  .)٣٠( يف اإلدارات احلكومية على الصعيدين الوطين واإلقليميالعاملنيللنساء والرجال 
 القصوى العنايةبإيالء  جيبويت   املرأةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       وأوصت    -١٢
 عن طريق أمور منها مراعـاة توصـيات         ،اواة بني اجلنسني   واملس قوق املرأة وعدم التمييز   حل

يتوخى حتقيق النتـائج    واألخذ بنهج    ؛ السياسة اجلنسانية الوطنية وتنفيذها    وضعاللجنة عند   
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ولويـة  مـنح األ   ضمان و ؛)٣١(السياسة اجلنسانية الوطنية  يف   حمددة   اًيشمل مؤشرات وأهداف  و
  .)٣٢(مشروع السياسة اجلنسانية الوطنيةيف ملكافحة العنف ضد املرأة 

ذات األثـر   وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل املبادرات            -١٣
وأحاطـت   ، أي على الالجئني وملتمسي اللجوء     هتتم هبا، اإلجيايب على الفئات السكانية اليت      

 يشرف على تنفيذ خطة العمل االستراتيجية الوطنية بتقييم         للطفولةجملس وطين    بإنشاء   علماً
  .)٣٣( املسائل السياسية واالستراتيجيةبشأنفعاليتها وإسداء املشورة 

لعـدم   عن أسفها    أعربت جلنة مناهضة التعذيب   ،  ةقدمعلى الرغم من املعلومات امل    و  -١٤
 إنشاء آليـة مـستقلة     وحثت جيبويت على      الشكاوى وجود آلية حمددة مستقلة وفعالة لتلقي     

 خمصصة للنظر يف االدعاءات املتعلقة بالتعرض للتعذيب وسوء املعاملة علـى            لتلقي الشكاوى 
جراء ، وخمّولة إل  فراد األمن واجليش وموظفي السجون    إنفاذ القانون وأ  املعنيني ب  وظفنياملأيدي  

  .)٣٤(اذ إجراءات يف سبيل مقاضاة اجلناةحتقيقات فورية وحمايدة يف تلك االدعاءات واخت

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٥(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

 متكنت من إعداد تقاريرهـا      جيبويت أن   التقدير مع   جلنة مناهضة التعذيب   تالحظ  -١٥
أعربـت عـن     لك،وعلى الرغم من ذ   . ألمم املتحدة ل التابعة   اتداملعاه إىل هيئات    هاوتقدمي
  .)٣٦(عن موعدهابعض الشيء  لتقدمي هذه التقارير متأخرة هاأسف

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

مالحظات ختامية 
واردة يف االستعراض 

  السابق
آخر تقرير قُدم منذ 
 االستعراض السابق

آخر مالحظات 
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

 منـذاألويل وعد تقدمي التقريـر    م تأخر  -  -  -
  ٢٠١٢ عام

اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية
قيـد النظـر يف     األول والثاين  التقريران  -  ٢٠١٠  -

  ٢٠١٣عام 

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

 ٢٠١٣األويل قيد النظر يف عام التقرير   -  ٢٠١٢  -

ملعنية بالقـضاء   اللجنة ا 
  على التمييز ضد املرأة

ــوز  ٢٠٠٩  - ــ/مت  هيولي
٢٠١١  

 يفرابـع حيل موعد تقـدمي التقريـر ال      
  ٢٠١٥عام 
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  هيئة املعاهدة

مالحظات ختامية 
واردة يف االستعراض 

  السابق
آخر تقرير قُدم منذ 
 االستعراض السابق

آخر مالحظات 
  حالة اإلبالغ  ختامية

 /ن الثاينـتشري  ٢٠١٠  -  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠١١نوفمرب 

 يفثـاين حيل موعد تقـدمي التقريـر ال      
  ٢٠١٥عام 

 /ن األولـتشري  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٨وبر أكت

من الثالث إىلرير  ا موعد تقدمي التق   تأخر  -  -
  ٢٠١٢ عاماخلامس منذ 

 موعد تقدمي التقارير من الثالث إىلتأخر        
  ٢٠١٢اخلامس منذ عام 

التقريـر األويل عـنحيل موعد تقدمي            
تفاقية حقـوقاللربوتوكول االختياري   ا

اسـتغالهلماألطفال و املتعلق ببيع   الطفل  
 والتقريـريف املواد اإلباحيـة   و يف البغاء 

لربوتوكـول االختيـارياألويل عـن ا 
بإشـراك املتعلق  تفاقية حقوق الطفل    ال

يف زعــات املــسلحةاناألطفــال يف امل
  ٢٠١٣عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  األشخاص ذوي اإلعاقة

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف عـام  -  -  -
٢٠١٤  

  دة املقدمة من هيئات املعاهداتت املتابعة احملدالردود على طلبا  -٢  

  مالحظات ختامية    

  هيئة املعاهدة 
ــدمي   ــد تق موع
  مقدَّمة يف  املوضوع  املالحظات اخلتامية

اللجنة املعنية بالقضاء على    
  التمييز ضد املرأة

   والعنـف  لإلنـاث تشويه األعضاء التناسـلية       ٢٠١٣
  )٣٧(ضد املرأة

-  

 وحتقيقات فورية   ؛ضمانات قانونية للمحتجزين    ٢٠١٢  ة التعذيبجلنة مناهض
   التعذيب عمال ومعاقبة مرتكيب أ   ؛ وفعالة ونزيهة

  )٣٨( وظروف االحتجاز؛أو سوء املعاملة

-  

  )٣٩(اإلجراءات اخلاصةالتعاون مع   -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة يف دورة االستعراض السابقة  
  ال  ال  دعوة دائمة

  -  -  لزيارات املضطلع هباا
 )٢٠١١(اخلبري املستقل املعين بالصومال   -  الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ

  املقرر اخلاص املعين بالتجمع السلمي  -  إجراؤهااملطلوب الزيارات 
  يها كافة علجيبويتردت و ضستعرال خالل الفترة املشمولة باالئرسا أربع وجهت  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
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 مـن   ،ملقررين اخلاصـني  ابزيارات  بالسماح  جيبويت  أوصت جلنة مناهضة التعذيب       -١٦
        قاسـية بينهم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة ال             

ـ  واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج        أو الالإنسانية أو املهينة    ضاء أو بـإجراءات    الق
 والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي واملقررة اخلاصة املعنيـة حبالـة            موجزة أو تعسفاً  

  .)٤٠(املدافعني عن حقوق اإلنسان

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  

 أن جيبويت قـدمت     ٢٠١٢أوضحت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خالل عام          -١٧
الـدعم املـايل    مما يعزى جزئياً إىل      ،تقارير إىل كل هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة       ال

املشتركة بني  املكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا املوجود يف أديس أبابا للجنة           الذي وفره والتقين  
 من  ٣١-٦٧وفيما يتعلق بتنفيذ التوصية     . تأخر تقدميها الوزارات املعنية بصياغة التقارير اليت      

فادت املفوضية باعتماد مرسوم رئاسي معدل يـنص        توصيات االستعراض الدوري الشامل، أ    
". تتلقى تعليمات مـن أي سـلطة      ال  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان جلنة مستقلة       " أنعلى  

إعداد من  ومتكنت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بفضل دعم املكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا            
 من توصـيات    ٣٦-٦٧ تنفيذ التوصية    فيما خيص و. وىل ملدة ثالث سنوات   خطة عملها األ  

حقـوق اإلنـسان    ، نظم املكتب اإلقليمي حلقة عمل بـشأن         االستعراض الدوري الشامل  
 بشراكة مع املكتب اإلقليمي التابع لليونسكو ٢٠١١نوفمرب  /للصحفيني يف شهر تشرين الثاين    

وأنشأ املشاركون نتيجـة لـذلك      .  حلقوق اإلنسان  ووزارة الثقافة واإلعالم واللجنة الوطنية    
حقوق املرأة والطفـل    مثل  مجعية للصحفيني معنية حبقوق اإلنسان تركز على تغطية مسائل          

  .)٤١(ووضع املهاجرين

  قوق اإلنسان املتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 العاداتإزاء استمرار   عن قلقها    ضاء على التمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية بالق  ت  أعرب  -١٨

 والقوالب النمطيـة    القائمة على سلطة األب    واملواقفواملمارسات والتقاليد الثقافية السلبية     
العنف ضد املرأة واملمارسات الـضارة      أعمال  تساهم يف   و التمييز ضد املرأة     تدمي اليت املتأصلة

وأعربت أيضاً   .)٤٢(والزواج املبكر   وتعدد الزوجات  لإلناثاسلية  تشويه األعضاء التن  ها  مبا في 
 بدور الزوج باعتبـاره رب  يت تتعلقأحكام قانون األسرة ال  من جيبويت موقف   إزاءعن قلقها   

قـيم  "يف تضرب  جذورها ألنال ميكن تغيريها ويف املرياث املتكافئة  غرياألسرة وحصة املرأة  
وضع استراتيجية شاملة للقضاء على     وحثت جيبويت على     .)٤٣("ثقافية واجتماعية ودينية أمسى   

بالتعاون مع اجملتمع املدين مـن      اليت تبذل    اجلهود   شملتاملمارسات الضارة والقوالب النمطية     
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 ،الرجال على مجيع مستويات اجملتمع    هبذا املوضوع وتستهدف النساء و     والتوعيةأجل التثقيف   
ومواصـلة   حتسني فهم املساواة بني الرجل واملـرأة       و نونين والدي و الزعماء التقليدي  هممبن في 

  .)٤٤(العمل مع وسائل اإلعالم من أجل تعزيز التصوير اإلجيايب وغري النمطي للمرأة
املتعددة اليت   أشكال التمييز إىل   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      أشارت  و  -١٩

سنات والفتيات اليتيمات والضعيفات والنـساء      امل عدة فئات من النساء من بينهن      تتعرض هلا 
تـدابري خاصـة    من بينها   تدابري  باعتماد  جيبويت  أوصت  ف،  املعوقات والالجئات واملهاجرات  

 التمييز يف ، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك،القضاء على أي متييز من هذا القبيل ترمي إىل   مؤقتة  
محاية النساء احملرومـات مـن      ومل والصحة   احلياة السياسية والعامة ويف جماالت التعليم والع      

  .)٤٥(العنف وسوء املعاملة واالستغالل

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -باء  

 حبدوث انتـهاكات    جيبويت اعترافبقلق  مع ال علماً   جلنة مناهضة التعذيب     أحاطت  -٢٠
ـ    و الشرطة اجليبوتية    ارتكبتهاتشمل أعمال تعذيب      تلـك ق جـدي يف     عدم إجراء أي حتقي

ودعـت جيبـويت إىل     .  من العقـاب    اجلرائم تلك ساهم يف إفالت مرتكيب      ممااالنتهاكات،  
وإعادة التشديد بوضوح على حظر التعذيب       ة على ارتكاهبا  عاقباملعمال و تلك األ لتحقيق يف   ا

لك األفعال  ن يرتكب ت  إصدار إنذار واضح مفاده أن كل م      ولجوء إىل هذه املمارسة     الوإدانة  
  .)٤٦(اجلنائيةللمقاضاة  يتعرض ا أو يشارك فيهتها يتواطأ يف ممارسأو
 أثنـاء   جيبـويت  تعهدت هبا علماً بااللتزامات اليت    وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب       -٢١

 تـرميم           خاصة عن طريق     ،لتحسني الظروف يف أماكن االحتجاز     اللجنة   احلوار الذي دار مع   
جن غابود املركزي وإعادة تشغيل وتأهيل عدد من السجون         تشييد بعض املباين يف س    حىت  أو  

 . من أجل حتسني فرص احلصول على اخلدمات الصحية        ةلوبذامل وباجلهود   ،الواقعة يف األقاليم  
توافق ظروف االحتجاز يف خمافر الشرطة والسجون وغريها من         ضمان  وحثت جيبويت على    

 ؛ملة السجناء وغريها من املعايري ذات الصلة      أماكن االحتجاز مع القواعد النموذجية الدنيا ملعا      
تعزيز  و ؛النظر يف اعتماد تدابري عقابية بديلة لالحتجاز      عن طريق    احلد من اكتظاظ السجون   و

  .)٤٧(املراقبة القضائية لظروف االحتجاز
 من قانون   ٣٣٣تعديل املادة   ب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ورحبت    -٢٢

جلنـة مناهـضة    واعترفت  . )٤٨(لإلناثرم تشويه األعضاء التناسلية     جي نائي الذي اجل جيبويت
 شكاوى تتعلق بتلك    تلقيعدم  إىل   املادة مل ُتطبق نظراً      تلكبأن األحكام الواردة يف     التعذيب  
 انتشار عمليات تشويه األعـضاء التناسـلية        تواصللوأعربت عن استمرار قلقها      .املمارسة
 حاالت عديدة من حاالت التخييط املانع للجماع وهـو          سيما والع   على نطاق واس   لإلناث

 عن حاالت   ةعامصفة  اإلبالغ ب عدم  ول ،أفظع أشكال التشويه يف املناطق الريفية بوجه خاص       
اللجنة املعنيـة   رت  وذكّ .)٤٩( نتيجة لذلك  ها من احملاكمة والعقاب   يمرتكبفالت  إل و ،التشويه
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مبا فيها التوصيات املقدمة  ،جيبويتاليت وجهت إىل    توصيات  بال بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
 ١٨-٦٧، الفقـرات    A/HRC/13/17الوثيقة   (خالل االستعراض الدوري الشامل اخلاص جبيبويت     

 الوثيقـة (والتوصيات الصادرة عـن جلنـة حقـوق الطفـل           ) ٨-٦٨ و ٣-٦٨ و ٢٥-٦٧و
CRC/C/DJI/CO/2   ك التوصيات فضالً عـن      تل جلنة مناهضة التعذيب   وأيدت   ،)٥٦، الفقرة

الوثيقـة   (الصادرة عن اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة              التوصيات  
CEDAW/C/DJIU/CO/1-3   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز      وحثت   .)١٩ و ١٨، الفقرتان

ت تكثيف محـال و ؛اجلناة ةعاقبمب من القانون اجلنائي    ٣٣٣ملادة  اإنفاذ   جيبويت على    ضد املرأة 
واملربرات الثقافية اليت    لإلناث للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية     التوعية وجهود التدريب  

 لإلنـاث فيما يتعلق بآثار تشويه األعضاء التناسلية       كل اجلهات املعنية    تثقيف  و ؛تقوم عليها 
 أعمـال مبكافحة  جلنة مناهضة التعذيب    وأوصت  . والنساء فتياتللالصحة اإلجنابية   ب املضرة

للـضحايا   اليت تسمح الظروف  وهتيئة   املمارسات التقليدية الضارة  العنف ضد املرأة والطفل و    
 العنف املـرتيل واجلنـسي دون     أعمالرفع الشكاوى املتعلقة باملمارسات التقليدية الضارة و      ب

  .)٥٠(خوف من التعرض لالنتقام أو الوصم
للتـصدي  املتخـذة   تدابري  ال رأةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل      والحظت    -٢٣

 تتناول االسـتجابات    دينجملتمع امل اولقضاة واحملامني   على ا للعنف ضد املرأة مثل توزيع أدلة       
 بتأسيس مراكـز    جيبويت املنظمة الرئيسية حلقوق املرأة يف       وقيام القضائية ومساعدة الضحايا  

غـري أن اللجنـة    .لالجئنيعدي  يف مواقع منها مركز خميم علي     والتوجيه واإلرشاد    لإلعالم
داخل تم  تعادة ما    اجلنسعلى أساس نوع    القائم  حاالت العنف   تسوية  ألن  أعربت عن قلقها    

 غري  اإلجهاض بعد االغتصاب عمالً   عتبار  ال و ،جترمي اغتصاب الزوج لزوجته   عدم  لو ؛األسرة
 خميم علـي  عنف جنسي يف    أعمال  كما تعرب عن قلقها إزاء ما تفيد به التقارير من            ؛قانوين

  .)٥١( إىل العدالةاللجوءضحايا لعدي دون أن يتيسر ل
 مراجعة باعتزام جيبويت علماً   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأحاطت    -٢٤

ف  والعن رتيلأعمال العنف امل   مقاضاةودعت جيبويت إىل     العنف ضد املرأة  املتصلة ب تشريعاهتا  
تعديل القانون اجلنائي هبدف جترمي اغتصاب و ؛مرتكبيهااقبة ومعالنساء والفتيات  اجلنسي ضد   

توفري التدريب اإللزامي للقضاة و ؛الزوج لزوجته وإهناء جترمي اإلجهاض يف حاالت االغتصاب
تعزيـز  و ؛التطبيق الصارم ألحكام القانون اجلنـائي     جمال  وأعضاء النيابة العامة والشرطة يف      
 .)٥٢(مان األمن الشخصي للنساء والفتيات الالجئـات      ضو مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهن   

أمن الالجـئني   بأن تضمن جيبويت    مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني       وأوصت  
بزيادة عدد املوظفني املعنيني بإنفاذ القانون يف املخيم وتوفري املساعدة القانونية لضحايا            البدين  

  .)٥٣(نوع اجلنسعلى أساس القائم العنف اجلنسي والعنف 
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اخلـاص   ا اجلنائي وقانوهن  اتعديل قانوهن جيبويت على   وحثت جلنة مناهضة التعذيب       -٢٥
 وتوعيـة النـاس بأشـكال    الظروف؛األسرة بغية حظر اللجوء إىل العقوبة البدنية يف مجيع   ب

  .)٥٤(التأديب اخلالية من العنف
إزاء  عـن اسـتمرار قلقهـا        ةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ      وأعربت    -٢٦

 وأوصت جيبويت   ، مبا يف ذلك اخلدمة املرتلية     ،استغالل الفتيات يف أسوأ أشكال عمل األطفال      
 من خالل تكثيـف عمليـات       ،ألطفالافيه   ستغلالعمل الذي تُ  الفتيات والفتيان من    حبماية  

             الدوليـة   منظمـة العمـل   تفاقيـة   عمالً با  العمل   رباب على أ  املفروضةالتفتيش والغرامات   
  .)٥٥(تها وتنظيم ظروف عمل خدم املنازل ومراقب،١٨٢رقم 
عدم االستقرار  أن   ب ٢٠١١عام  ) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة      توأفاد  -٢٧

أو اليتـامى   زيادة عدد األطفال املهاجرين املقيمني يف الـشوارع         املتنامي يف املنطقة أدى إىل      
  .)٥٦(حيصل على أي دعم خارجي خدمات اجتماعية حمدودة وال م منمعظمهيستفيد الذين 
أن جيبويت أصـبحت    إىل  وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني          -٢٨

سيما عن طريق مدينة أوبوك وهـي         وال ،حلركات اهلجرة املختلطة عرب البحر األمحر     مركزاً  
اللجنة املعنية بالقـضاء    ت  الحظو. )٥٧(وهتريبهم  ألنشطة االجتار بالبشر   اًمركزمعروفة بكوهنا   

سيما النـساء واألطفـال       وال ،االجتار بالبشر   التدابري املتخذة ملكافحة   على التمييز ضد املرأة   
للـسخرة واالسـتغالل   وخيـضعون  لإلساءة على يد املتاجرين هبم     ما يتعرضون    غالباًالذين  

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز  وعذيب وحثت جلنة مناهضة الت   . اجلنسي يف بلدان املقصد   
سـيما النـساء     والاعتماد استراتيجية شاملة ملكافحة االجتار بالبشر       جيبويت على    ضد املرأة 
ومحاية الـضحايا وتعويـضهم والتحقيـق يف         ؛ مبن فيهم الالجئون واملهاجرون    ،واألطفال

  .)٥٨(وحماكمة اجلناة االدعاءات املتعلقة باالجتار

  سيما فيما يتصل باإلفالت من العقاب وسيادة القانون والقامة العدل إ  -جيم  

إنشاء هيئة من موظفي السجون ضـمن إدارة        علماً ب جلنة مناهضة التعذيب    أحاطت    -٢٩
 ؛وزارة العـدل  قسم الشؤون اجلنائية وحقوق اإلنسان يف       تابعة ل الالتشريع وحقوق اإلنسان    

 إىل سجن غابود ومراكز الشرطة والدرك وغريهـا         زيارات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    بو
 املبذولـة إزاء ضعف اجلهـود     قلق  بال ظلت تشعر  غري أهنا    من مرافق االحتجاز أو االعتقال    

نظـام وطـين    قامة  بإوأوصت   لضمان رصد أماكن احلرمان من احلرية وتفتيشها باستمرار       
 ذلك متابعة نتائج ص علىواحلر هاأماكن احلرمان من احلرية وتفتيشكل مستقل وفعال لرصد  
تعاوهنا مـع املنظمـات غـري       أيضاً بتوطيد     وأوصت اللجنة جيبويت   .الرصد بشكل منهجي  

 لتمكينها من رصد الظـروف الـسائدة يف       تلك املنظمات  ز الدعم املقدم إىل   يوتعزاحلكومية  
  .)٥٩(احلرمان من احلرية رصداً مستقالًأماكن 
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 حبدوث أعمال تعذيب مل ختضع  اعترفتيبويتجأن  جلنة مناهضة التعذيب  والحظت  -٣٠
.  يف اإلفالت مـن العقـاب      احمللي ضعف القانون    ومبسامهة ،هاو مرتكب حياكمللتحقيق ومل   

إجراء حتقيق حمايد ودقيق وفعال يف مجيع االدعـاءات املتعلقـة           ضمان  وحثت جيبويت على    
  بفرض واحلكم عليهم عنها  إساءة املعاملة دون إبطاء ومقاضاة املسؤولني       أو  التعذيب  أعمال  ب

ـ التصدي الكامـل    و ؛عقوبات تتناسب مع خطورة األعمال املرتكبة      اإلفـالت مـن     ذاهل
  .)٦٠(العقاب
عـدم  مجلة أمور من بينـها      عن استمرار قلقها إزاء      جلنة مناهضة التعذيب  وأعربت    -٣١

 اليت   شخص أثناء املظاهرات   ٣٠٠ لىتوقيف ما يزيد ع   يف حاالت   حتقيقات دقيقة   أي  إجراء  
 تعرضـوا    أولئك األشخاص   أن العديد من   يزعمحيث   ٢٠١١فرباير  / شباط ١٨جرت يوم   

ـ    جيبويت وأوصت   ،للتعذيب وسوء املعاملة يف مراكز الدرك      إجراء حتقيقـات   بالقيام فوراً ب
ن يفحصون مجيع املعلومات    و خرباء مستقل  يتوالها تلك احلوادث مستقلة وحمايدة وشاملة يف     

ون باستنتاجات بشأن الوقائع والتدابري املتخذة ويقدمون إىل الـضحايا          فحصاً شامالً وخيرج  
.  ممكن يف ذلك الوسائل الالزمة لتأمني إعادة تأهيلهم على أكمل وجه          مبا   ،وأسرهم تعويضاً 

  .)٦١(تلك التحقيقاتكل معلومات مفصلة عن نتائج توفري  جيبويت إىل توطلب
إزاء الفجوة القائمـة بـني الـضمانات        عن قلقها    جلنة مناهضة التعذيب  وأعربت    -٣٢

إزاء ورود  و ،القانونية األساسية املنصوص عليها يف الدستور وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة          
 وحثـت  .طول مدة االحتجاز السابق للمحاكمة وبطء سـري اإلجـراءات         ب تفيدمعلومات  

ـ  لكل احملتجزين    الضمانات القانونية األساسية  مجيع  كفالة  جيبويت على     دء االحتجـاز  منذ ب
  .)٦٢(النفسيةلألشخاص املودعني يف مصحات لألمراض   تلك الضماناتتوفريو

 إال  قانون املساعدة القانونيـة   ب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ورحبت    -٣٣
 وخاصـة يف املنـاطق      ،حمدودةعلى املطالبة حبقوقهن    ة النساء   ألن قدر  أعربت عن قلقها  أهنا  

  .)٦٣(احلواجز اليت قد تعترض جلوء املرأة إىل القضاءبإزالة جيبويت أوصت و. الريفية
 املنازعات  نألأيضاً  عن قلقها    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       وأعربت  -٣٤

تم تسويتها من   ت ما   املتعلقة بانتهاكات حقوق املرأة، وال سيما حاالت العنف اجلنسي، غالباً         
          لة التقليدية مثل دفع مبلغ رمزي لعائلة الضحية دون استـشارة الـضحية            خالل آليات العدا  

توعية اجلمهور بأمهية التصدي النتهاكات حقوق      على  بالعمل  جيبويت   وأوصت   .أو تعويضها 
  .)٦٤(املرأة من خالل اآلليات القضائية بدل اآلليات العرفية

جود برامج يف جيبـويت تتعلـق       لعدم و وظلت جلنة مناهضة التعذيب تشعر بالقلق         -٣٥
ـ تكثيف على جيبويت  وحثت ،بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب    ضـمان  الراميـة إىل اجهوده
  .)٦٥( املعاملةسوءتعويض ضحايا التعذيب و
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خـاص  لعدم وجود نظام قضائي شامل      وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها         -٣٦
 وحثـت   ،ون وتنشئتهم تنشئة اجتماعية   ألحداث موجه حنو تثقيف األطفال املخالفني للقان      با

مبادئ الرياض  وإرساء نظام قضائي خاص باألحداث يتماشى مع قواعد بيجني          جيبويت على   
 موقوفنيسواء أكانوا  ،بالغنيعن الالفعلي  القصرفصل  ضمان   كما حثتها على     .)٦٦(التوجيهية

  .)٦٧( و حمتجزين بعد اإلدانةرهن احملاكمة أ

   واحلياة اُألسريةاحلق يف الزواج  -دال  

الرامية إىل تعزيز حقوق    باجلهود   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      رحبت    -٣٧
التمييز ضد إزاء عن قلقها يف نفس الوقت أعربت إال أهنا  )٦٨()٢٠٠٢(املرأة يف قانون األسرة 

: يل املثال إىل ما يليمشرية على سب ،قانونذلك الاملرأة يف الزواج والعالقات األسرية مبوجب   
            أن تتزوج من رجل غـري مـسلم       هلا   وال جيوز    أمرها،ال جيوز للمرأة الزواج إال مبوافقة ويل        

وافقة رهناً مب احلد األدىن لسن الزواج     شرط  من  ستثناءات  باال وُيسمح؛  اإلسالم إال إذا اعتنق  
ومتتـع  ؛  تعدد الزوجـات  واإلبقاء على   ؛  إذن من قاضٍ  بالقاصر  الفتاة  الوصي الشرعي على    

 قدم دلـيالً  تالزوجة أن   على  يتعني   بينما اتدون تقدمي مربر  حبق طلب الطالق    وحده  لزوج  ا
مر بـدفع   قـد ُتـؤ    عن حقوقها كمطلقة و    ىتخلها بضرر ما وإال فإن عليها أن ت       صابتعلى إ 

البنت على   حتصل و نصيب الرجل  عن نصف يف املرياث   يقل نصيب املرأة    و؛  للزوج تعويضات
التمييز ضـد    القضاء على  جيبويت إىل     اللجنة ودعت .)٦٩(بناالنصيب  نصف  نصيب يوازي   

  .)٧٠(واإلرثوالعالقات األسرية  جالة بالزوصالنساء والفتيات يف مجيع األمور املت

واحلق يف املشاركة يف احلياة     وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي     حرية التعبري     -هاء  
   السياسيةالعامة واحلياة

 ٤٢٧ إىل ٤٢٥د من زال يعترب جرمية مبوجب املوا   ي ال التشهري الحظت اليونسكو أن    -٣٨
 ،سـنة تـصل إىل    ملـدة   وعقوبة سجن   غرامة  ب ويعاقب عليه    العقوبات يف جيبويت  من قانون   

 بعدئذ يف القانون املدين وفقـاً       هالتشهري وإدراج صفة اجلرم عن     نزعوشجعت احلكومة على    
  .)٧١(دوليةللمعايري ال

وأن وسائل اإلعالم الوطنية هي وسائل متلكها الدولـة         وأفادت اليونسكو بأن كل       -٣٩
 وشجعت جيبويت على تنفيذ التدابري الراهنة واعتماد        ،عالم اخلاصة قليل جداً   عدد وسائل اإل  
  .)٧٢(لضمان حرية إنشاء وسائل إعالم مستقلةتدابري جديدة 

هتم توجيه  هناك تقارير تفيد باعتقال صحفيني دون       وذكرت اليونسكو أنه ما زالت        -٤٠
 وكان يعمـل يف  ٢٠١٢أغسطس /إليهم كما يف حال حسني أمحد فرح الذي اعتقل يف آب         
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للـصحفيني واإلعالمـيني    بالسماح  يف مجلة أمور    وأوصت  . لمعارضةلإلكتروين  موقع أنباء   
  .)٧٣(منوتعددي آحر  جوبصورة مستقلة يف مبمارسة مهنتهم 

 وشجعت  ، قانون بشأن حرية اإلعالم     البلد ما فتئ يفتقر إىل     حظت اليونسكو أن  وال  -٤١
قانون بشأن حرية اإلعالم حـىت يتـسىن للجمهـور          استهالل عملية اعتماد    احلكومة على   

  .)٧٤(احلصول على املعلومات العامة بسهولة وباجملان وفقاً للمعايري الدولية
إال أهنا أوصت    بالتدابري املتخذة    تمييز ضد املرأة  اللجنة املعنية بالقضاء على ال    رحبت  و  -٤٢

احلصص القائمة واعتماد حصص إضـافية وتعجيـل التمثيـل          بأن تعمل جيبويت على إنفاذ      
 مبن  ،وضمان مشاركة النساء   ،املتساوي للنساء والرجال يف اهليئات السياسية املنتخبة واملعينة       

ألهليـة وتنفيـذها ورصـدها      شروعات ا ية وامل منائطيط السياسات اإل  خت يف   ،فيهن املعوقات 
 وتوفري التـدريب بـشأن      ؛سيما السفريات  وزيادة عدد النساء الدبلوماسيات وال     ؛وتقييمها

 ، والزعمـاء التقليـديني والـدينيني      واملدرسنياملساواة بني اجلنسني للسياسيني والصحفيني      
  .)٧٥(سيما الرجال وال

  اتيةؤعادلة وماحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل   -واو  

املعنيـة بتطبيـق االتفاقيـات       جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة         الحظت  -٤٣
 االحتـاد   أبداهاالتعليقات اليت    ٢٠١٢عام   مع بالغ القلق خالل   ) "جلنة اخلرباء "(والتوصيات  

 بشأن تطبيق اتفاقية منظمة العمـل       ٢٠١١أغسطس  / آب ٣١ و ٤يف  الدويل لنقابات العمال    
تطوير متنع نقابة عمال جيبويت من بالعوائق اليت وخصوصاً االدعاءات املتعلقة  ٨٧ولية رقم الد

االحتاد الدويل لنقابات   املبلغ عنها ضمن بالغات     وأحاطت علماً بأن معظم الوقائع      . أنشطتها
 فيها اللجنة املعنيـة حبريـة       تنظرع شكوى   و موض هو ٢٠١١أغسطس  /املؤرخة آب العمال  

 من احلكومة   جلنة اخلرباء طلبت  وعالوة على ذلك،    . )٢٧٥٣القضية رقم   (ات  تكوين اجلمعي 
يف  االحتاد الـدويل لنقابـات العمـال       أبداها مالحظاهتا بشأن التعليقات اليت      تقدم جمدداً أن 

 ضـد  استمرار املضايقة والتمييز مبلغاً فيها عن ٢٠١٠أغسطس  / وآب ٢٠٠٩أغسطس  /آب
  .)٧٦(ضراباتواستخدام العنف لقمع اإلالنقابات 

مع  جلنة اخلرباء    الحظت،  ٩٨فيما يتصل بتطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         و  -٤٤
وأحاطـت علمـاً    . على ما يبدو   ريف تدهو  وضع نقابة العمال     أن ٢٠١٢عام  خالل  القلق  

  فيها وأفاد ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٦ يفاالحتاد الدويل لنقابات العمال      أبداهااليت  تعليقات  الب
أن إالّ   ،انفتاحبعثت بصيصاً من األمل يف حدوث       بعثة منظمة العمل الدولية إىل جيبويت        بأن

برد االعتبار  مبا فيها االلتزامات املتعلقة      ،االلتزامات اليت تعهدت هبا احلكومة يف تلك املناسبة       
 جلنةأحاطت  كما  . مل توضع موضع التنفيذ    ،للعمال والنقابيني الذين تعرضوا للفصل التعسفي     

أغـسطس  / آب ٣١ االحتاد الدويل لنقابات العمـال يف        أبداها علماً بالتعليقات اليت     اخلرباء
اللجنـة  وحتـيط  .  والتدخل يف شؤوهناوندد فيها جمدداً بأعمال التمييز ضد النقابات  ٢٠١١
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 يف شكوى   ردياالحتاد الدويل لنقابات العمال     علماً بأن معظم الوقائع املبلغ عنها ضمن بالغ         
مـن  طلبـت   قـد   و). ٢٧٥٣القضية رقم   (ها اللجنة املعنية حبرية تكوين اجلمعيات       ينظر ف ت

البالغ الذي قدمه االحتاد الدويل لنقابـات العمـال         رداً على    مالحظاهتا   بدياحلكومة أن ت  
  .)٧٧(ومسؤوليهاوتتخذ التدابري الرامية إىل ضمان احلقوق النقابية لنقابة عمال جيبويت 

التدابري املتخـذة واجلهـود      عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     اللجنة امل والحظت    -٤٥
نـسبة    مبا يف ذلك   ،إزاء التمييز ضد املرأة يف سوق العمل       غري أهنا أعربت عن قلقها       ،املبذولة
عمال غري مدفوعة األجر ويف وظائف أتركز النساء يف و  النساءلدى رتفاعاالشديدة الالبطالة 

وأوصـت  .  غري الرمسي دون احلصول على احلماية االجتماعيـة منخفضة األجر يف االقتصاد   
اليت يهيمن عليها الـذكور     مبا يف ذلك يف امليادين       ،تدريب تقين ومهين للمرأة   بتوفري  جيبويت  
الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ليـشمل      ع نطاق   يوتوس ؛القطاع الزراعي يف   و اًتقليدي

عمـل ذي   الإنفاذ مبدأ املساواة يف األجر عن       و ؛ء مبن فيهم النسا   ،عمال القطاع غري الرمسي   
              جلعلـها متوافقـة مـع     ) ٢٠٠٦( من قانون العمـل      ٢٥٩تعديل املادة   وتساوية  املقيمة  ال

 واالئتمانـات   ؛الـصغر البالغة  توسيع فرص حصول املرأة على متويل املشاريع        و ؛١٣٧املادة  
واستحداث   التحرش اجلنسي يف مكان العمل    تعديل قانون العمل هبدف حظر    و ؛رالصغالبالغة  

  .)٧٨(احلملالعمل بسبب  إهناء  علىعقوباتالجزاءات مناسبة له وزيادة 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق   -زاي  

تعاين من فقـر مـدقع       بأن األسر    ٢٠١٢يوليو  /يف متوز برنامج األغذية العاملي     فادأ  -٤٦
مستوياهتا مل تعد قط إىل     اليت  وارتفاع أسعار األغذية    انعدام فرص العمل    بته  تزداد حد مزمن  

دون حالت  وتكرر حاالت اجلفاف اليت      ،٢٠٠٧ عام   خاللاملسجلة يف فترة ما قبل األزمة       
مـا  فقد كـان    . وأشار إىل صعوبة احلصول على املياه      .القطعان وقضت على املراعي  جتديد  

 ، لكل فرد يف اليوم    املاء لتراً من    ١٥حىت عن احلصول على     يناهز نصف عدد السكان عاجزاً      
  .)٧٩(احلد األدىن الالزم احملدد بناء على املعايري اإلنسانيةوهو 
 يف املائة من سـكان      ٨٠أن   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       والحظت  -٤٧

اص أثر املرأة الريفية بوجه خ    تل إال أهنا أعربت عن قلقها        يعيشون يف املناطق احلضرية    جيبويت
 العـسرية  ونقص املياه الصاحلة للشرب والظـروف املناخيـة          بالفقر وانعدام األمن الغذائي   

إجياد أنشطة مدرة   يف مجلة أمور بأن تواصل جيبويت جهودها الرامية إىل          وأوصت   .كاجلفاف
ه الشرب املأمونـة    حتسني حصول النساء والفتيات على ميا      و للدخل للنساء يف املناطق الريفية    

وتركيـب  آبار جديـدة    حفر   الكافية يف املناطق الريفية من خالل        يالصحالصرف  ومرافق  
بـني بلـدان    فيمـا   اليونسكو بربنامج تعاون    وأفادت  . )٨٠(ومرافق للصرف الصحي  صنابري  

كعـامالت  من املناطق الريفية ملدة ستة أشـهر         أميات   نساء مخس   ت يف إطاره  دّرباجلنوب  
  .)٨١(نيات بتركيب األلواح الشمسية وصيانتهاتقنيات مع
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  احلق يف الصحة  -حاء  

املتخذة غري أهنا   املهمة  التدابري   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      الحظت    -٤٨
 لإلناث بسبب تشويه األعضاء التناسلية      األمهاتارتفاع معدل وفيات    أعربت عن قلقها إزاء     

ارتفاع  و؛اخنفاض معدل استخدام وسائل منع احلمل  و ؛ري املأمون واحلمل املبكر واإلجهاض غ   
بـاعتزام  أيضاً   علماًوأحاطت  .  النساء لدىاإليدز  /معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية     

عدم جتـرمي اإلجهـاض يف حـاالت        ب وأوصت   باإلجهاضمراجعة تشريعها املتعلق     جيبويت
 ، يف خطـر   تهااملرأة أو الفتاة احلامل أو صـح      االغتصاب ويف احلاالت اليت تكون فيها حياة        

دعت اللجنة جيبويت   وفضالً عن ذلك،    . وتوفري اإلجهاض اآلمن وخدمات ما بعد اإلجهاض      
تزويد النـساء   و ؛كاء الوعي بأساليب منع احلمل    ذإو ؛هلياكل الصحية امركزية   حتقيق ال إىل  

 ؛ج املـضاد للفـريوس جمانـاً      اإليدز بالعال /والرجال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     
. )٨٢(اإليدز أو املتأثرين بـه    /اجتثاث وصم األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       و
يف تقرير عن زيارة ميدانية مشتركة أجرهتا ست منظمات تابعـة لألمـم             وردت اإلشارة   و

 املناعـة   فريوس نقص معدل انتشار   ببلوغ  بيانات أفادت   إىل   ٢٠١٢مارس  /املتحدة يف آذار  
علـى املـستوى دون     وهي أعلـى نـسبة مـسجلة         ، يف املائة  ٢,٩بنسبة   اإليدز/البشرية
  .)٨٣(اإلقليمي

  احلق يف التعليم  -طاء  

النظام بقانون   )٨٥( واليونسكو )٨٤(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       رحبت  -٤٩
الذين تتراوح للبنات والبنني اجملاين الذي ينص على توفري التعليم اإللزامي و      ) ٢٠٠٠(التعليمي  

توفري املنح الدراسـية    املستحبة  خرى  األتدابري  الومشلت  . سنة ١٦و  سنوات   ٦أعمارهم بني   
 .)٨٦(وحصص اإلعاشة للفتيات واحلوافز لآلباء واألمهات لكي يرسلوا بناهتم إىل املـدارس           

الزيادة البطيئة يف تسجيل    إزاء  قها   عن قل  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت  
سيما يف   البنات يف مرحلة التعليم االبتدائي واخنفاض تسجيلهن يف مرحلة التعليم الثانوي وال           

 التـدريب املهـين     إطـار  يف   والتركيز على جماالت يغلب فيها النساء تقليدياً      املناطق الريفية   
تـدابري  مواصلة اختاذ   وناشدت جيبويت    .واخنفاض معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى النساء      

التحاق الفتيات والنساء على قدم املساواة جبميع مستويات        من ذلك القبيل ترمي إىل ضمان       
 ، مثل املواقف الثقافية السلبية    ،التصدي للحواجز املعيقة لتعليم النساء والفتيات     التعليم وتشمل   
تـشويه األعـضاء    شكالت الصحية املتعلقة ب   وامل ، والواجبات املرتلية املفرطة   ،والزواج املبكر 

احتياجـاهتن  وكفالة سالمة الفتيات وتلبية      ؛توظيفهنوتدريب املعلمات و   ؛لإلناث التناسلية
بأمهية تعليم النـساء    وإذكاء الوعي    ؛وعمليةالصحية بوسائل من بينها بناء مراحيض منفصلة        

  .)٨٧(الكبار مية وبرامج حمو أ؛ واملهينالتقينوتيسري التدريب  ؛والفتيات



A/HRC/WG.6/16/DJI/2 

17 GE.13-10865 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  

فـرص تعليميـة   بتوفري جيبويت  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      أوصت    -٥٠
  .)٨٨(إدراجهم يف مرافق التعليم العامبللبنات والبنني ذوي اإلعاقة 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -كاف  

ـ  السامية لشؤون الالجئني علـى جيبـويت       مفوضية األمم املتحدة   أثنت  -٥١ ها ضافتاست
وإضافة إىل كون جيبويت مالذاً آمناً لالجئني الفـارين مـن            .)٨٩(مللتمسي اللجوء والالجئني  

 وجهـة كبلد عبور وها آالف املهاجرين الفقراء االضطهاد والرتاعات يف املنطقة فقد استخدم     
  .)٩٠(حبثاً عن فرص اقتصادية أفضل

ومفوضية األمـم املتحـدة الـسامية لـشؤون      )٩١(نة مناهضة التعذيب وأعربت جل   -٥٢
 الالجئ  وضع ملتمسي اللجوء أو طاليب احلصول على        لبقاء عن شعورمها بالقلق     )٩٢(الالجئني

وأوصت جلنة مناهـضة   . للطرد وضع قانوين غري حمدد لفترة طويلة يكونون خالهلا عرضة           يف
وطنية املعنية بطلبات اللجوء بوظيفتها كما جيـب      اضطالع اللجنة ال  بضمان   جيبويتالتعذيب  

لطعن أمام احملـاكم يف تلـك     ل بالطرد لألشخاص الذين يصدر يف حقهم أمر        توفري اإلمكانية 
  .)٩٣(إطار تشريعي ينظم الطرد واإلعادة القسرية والتسليموحثتها على اعتماد . القرارات

النـساء واألطفـال    أن   جئنيمفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الال     وأوضحت    -٥٣
ـ ي يف املائة من الالجئني      ٩٠ حوايلوأن   يف املائة من الالجئني      ٧٠أكثر من   ميثلون    يف  ونقيم
الالجـئني   أن   إالحبقوق الالجئني األساسية من حيث املبدأ        االعتراف وأفادت ب  .)٩٤(خميمات

لتنفيـذ  جهودها  ف  بتكثي وأوصت جيبويت    .)٩٥(يف الواقع التمتع بتلك احلقوق    حمرومون من   
 من  ،على سبيل املثال  وميكن حتقيق ذلك،     .االستراتيجية الوطنية من أجل الطفل    خطة العمل   

سلطات التعليم على مجيع املستويات خبصوص حـق األطفـال األجانـب يف           توجيه  خالل  
فئات سكانية معينة يف    وجود  ب على علم أيضاً أهنا    وذكرت   .)٩٦(احلصول على التعليم الرمسي   

تسجيل كل الوالدات يف البلد     بضمان  وأوصت جيبويت   ويت معرضة خلطر انعدام اجلنسية      جيب
  .)٩٧( من اتفاقية حقوق الطفل٧ متشياً مع املادة ،حاالت انعدام اجلنسيةملنع 

  احلق يف التنمية وقضايا البيئة  -الم  

القواعـد  إجيـارات   اعتمدت تقليدياً على    بأن جيبويت   برنامج األغذية العاملي    أفاد    -٥٤
 يف املائة من ناجتها     ٧٠اليت تسهم يف    واإلعانات األجنبية وإيرادات املوانئ     العسكرية األجنبية   

 ، فيها الصناعات التحويلية قطاع  ضعف  و ،نظراً إىل مواردها الطبيعية احملدودة    احمللي اإلمجايل   
قتصادي يف احلد   ومل يتجسد النمو اال   .  اجليولوجية واملناخية مع الزراعة    هاظروف تالؤموعدم  

يف  ارتفاع   بتسجيل مرتفعةالبطالة  مستويات   فقد ظلت . العمالةحتسني وضع   يف  من الفقر أو    
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 إقامـة وأفاد الربنـامج ب  .  يف املائة  ٧٥ ته املقدرة نسبلغت  الشباب ب يف صفوف   معدل البطالة   
الـسكان   يف حني أن النسبة املتبقية مـن       يف املائة من السكان يف املناطق احلضرية         ٧٠زهاء  
           بـأن الزراعـة    أيـضاً   وأفاد   .)٩٨(الرحلالرعاة  من  أساساً  تتألف   يف املائة    ٢٩  قرابة والبالغة
عن زيارة ميدانية مشتركة أجرهتا ست كر يف تقرير وذُ .)٩٩( يف املائة من االحتياجات٣تغطي 

هـي أرض   يبويت  القاحلة يف ج  تربة  ال أن   ٢٠١٢مارس  /منظمات تابعة لألمم املتحدة يف آذار     
ومن املعتـرف بـه    .)١٠٠(ملائة من البلد من أراض صحراوية     يف ا  ٨٩  نسبة تكونوتغري مغلة   

  .)١٠١( التحديات املواجهة يف جيبويتيندرجان يف عدادبصفة متزايدة أن تغري املناخ والتصحر 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -ميم  

 تـشرين   ٢١يف  اءات اخلاصـة    وجه أربعة مكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـر           -٥٥
املمارسات العامليـة   تصل بدراستهم املشتركة عن     تإىل جيبويت   رسالة  ،  ٢٠١١أكتوبر  /األول

واندرجت الدراسة املـشتركة     .السري يف سياق جهود مكافحة اإلرهاب     املتعلقة باالحتجاز   
 ، اخلاصـة   املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات     يودو. مع الدول األعضاء   تشاوريف عملية   

متابعة مالئمـة للدراسـة     بضمان  العمل مع الدول    مواصلة  روح التعاون   حتلياً منهم بنفس    
التدابري مبعلومات عن دعا املكلفون بواليات جيبويت إىل تزويدهم ويف هذا السياق،    . املشتركة
حة إن ثبتت ص ،صالح الوضعإلواالدعاءات الواردة يف الدراسة املشتركة للتحقيق يف املتخذة 

.  هبا املتصلةوتنفيذ التوصيات    ، متشياً مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان       ،االدعاءات
  .)١٠٢(جيبويت إىل إمدادهم بأي معلومات وجيهة أخرىدعوا كما 

Notes 
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 

in the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 
on Djibouti from the previous cycle (A/HRC/WG.6/4/DJI/2). 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
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ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 

1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31; Inquiry 
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; 
and OP-CRC-IC, art. 13; Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; 
CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12; Urgent action: CPED, art. 30. 

 4 Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional 
instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Djibouti before the Human 
Rights Council, as contained in the note verbale dated 12 March 2009 sent by the Permanent Mission 
of Djibouti to the United Nations addressed to the President of the General Assembly, and contained 
in document A/63/791. 

 5 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 6 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. 
 7 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 

in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of 
Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

 8 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 
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