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 الشاملةاملنهجية وعملية التشاور   -أوالً  

تقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية العامـة لتجهيـز املعلومـات يف إطـار             ُيقدَّم هذا ال    -١
ويأخذ هـذا التقريـر يف احلـسبان قـرار جملـس حقـوق       . االستعراض الدوري الشامل 

ينبغـي يف    أنه   على ٦ ته يف فقر  ينص الذي   ٢٠١١مارس  /آذار ٢٥ املؤرخ   ١٦/٢١ اإلنسان
حالـة  وتطور  كيُز على تنفيذ التوصيات     اجلولة الثانية واجلوالت الالحقة من االستعراض التر      

   .حقوق اإلنسان يف الدولة موضوع االستعراض
التوصيات اليت صيغت أثناء اجلولة األوىل من االستعراض الـدوري          بوقبلت جيبويت     -٢

  .  توصية ستتناوهلا بطريقة مفصلة األجزاء التالية من التقرير٣٧الشامل وعددها 
 ٤ توصـيات ورفـضت   ٨مجهورية جيبويت بالنظر يف وأثناء احلوار نفسه، تعهدت     -٣

  .توصيات أخرى
وأُعّد هذا التقرير على غرار مجيع التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهدات وإىل جملـس          -٤

  . بطريقة تشاركية وشاملةحقوق اإلنسان 
 مبهمة معاجلة بتشكيل جلنة خمصصة مكلفة ٢٠١٢سبتمرب /أيلولوانطلقت العملية يف   -٥
ذلك يف جتميع وحتليل الردود املقدمة من الدولة الطرف         وقد متثل    .صيات السالفة الذكر  التو

  .على كل واحدة من هذه التوصيات
وُعرضت نتائج هذا العمل على اللجنة القطاعية املشتركة لعملية صـياغة التقـارير               -٦

  . املقدمة إىل هيئات املعاهدات
حقوق اإلنسان، نتائج عملها مـع      شؤون  ارة  وتبادلت اللجنة، اليت تنسق أعماهلا إد       -٧

اجملتمـع   عن احلكومات احمللية ومع      ني واملسؤول نياألطراف الفاعلة األخرى، وخباصة الربملاني    
  .املدين
ـ   ومل تبادر اللجنة الوزارية املشتركة إىل صياغة هذا التقرير إال             -٨ شاورات بعد هذه امل
  .ختلفةامل
إىل سلطات البلد العليا لتقرير على الصعيد الوطين وقُدم وبعد انتهاء الصياغة، اعُتمد ا   -٩

  .إلقراره

   واملؤسسيعرض اإلطار القانوين  -ثانياً  
وهذا املوقع اجلغرايف   . تقع مجهورية جيبويت يف شرق أفريقيا، يف مدخل البحر األمحر           -١٠

ىل جانـب    إ ،وتراقب. سؤولية دولية هامة، ال سيما يف التصدي لإلرهاب والقرصنة        مب ينيطها
  .بدون شك األكثر كثافة يف العاملاحلركة فيه هي ، معرباً حبرياً اليمن
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 حيـث   ضـئيل وعـدد سـكاهنا     .  كيلومتر مربـع   ٢٣ ٠٠٠وتبلغ مساحة جيبويت      -١١
  . ٢٠٠٩آخر تعداد أجري يف عام   نسمة حسب٨١٨ ١٥٩ بلغ
ـ      اب،الذين يتألفون أساساً من الشب     ،ويتوزع السكان   -١٢ ن هـم    حيث تبلغ نـسبة م
  :النحو التايلالتراب الوطين على  على ، يف املائة٤٩,٥ عاماً ٢٠ دون

    ١اجلدول 
  اجلغرايفالسكان حسب املنطقة والوسط 

        سكان املدن  

  املنطقة
فئة السكان 

  العاديني
فئة السكان 

  *اخلاصة
اجملموع 
  احلضري

سكان األرياف 
  البدو  املستقرون

جمموع 
  السكان

مدنية 
 ٣٢٢ ٤٧٥     ٣٢٢ ٤٧٥ ٥٢١ ١٢١ ٨٠١ ٣٥٣ جيبويت

 ٩٤٩ ٨٦ ٠٣٣ ٣٧ ٩٧٧ ١١ ٩٣٩ ٣٧ ٣٠٩ ١٥ ٦٣٠ ٢٢ علي صبيح

 ٩٤٨ ٨٨ ٥٥٢ ٤١ ٥١٠ ٢٢ ٨٨٦ ٢٤ ٥٣٩ ٥ ٣٤٧ ١٩ دخيل

 ٧٠٤ ٨٦ ٤٠٢ ٤٨ ٤٨٢ ٢٣ ٨٢٠ ١٤ ٦٦٣ ٢ ١٥٧ ١٢ تاجوره

 ٨٥٦ ٣٧ ٣٧٠ ١٦ ٧٨٠ ٩ ٧٠٦ ١١ ٧٧٣ ١ ٩٣٣ ٩ أوبوك

 ٣٨٠ ٤٢ ٧٧٥ ١٧ ٣٤٥ ١١ ٢٦٠ ١٣ ٢١٧ ٢ ٠٤٣ ١١ أرتا

 ١٥٩ ٨١٨ ١٣٢ ١٦١ ٠٩٤ ٧٩ ٩٣٣ ٥٧٧ ٠٢٢ ١٤٩ ٩١١ ٤٢٨ اجملموع

لفتـرة  (تتألف فئة السكان اخلاصة من الالجئني واملقيمني بصورة غري منتظمة واملقيمني بصورة مؤقتة                *  
  )تقل عن ستة أشهر

ا يف   نسبياً، وهو من أواخر البلدان اليت نالـت اسـتقالهل          فىتومجهورية جيبويت بلد      -١٣
  .١٩٧٧يونيه /حزيرانيف وكان ذلك  ،القارة األفريقية

ومتثل جيبويت استثناًء يف منطقة شرق أفريقيا، اليت تشهد باسـتمرار حروبـاً بـني                 -١٤
  .  أخرىالفيضانات أحياناًيف ناً واحيأاجلفاف تتسبب يف  ة مناخيتاألشقاء وتقلبا

اً  دستور ١٩٩٢يبويت يف عام    وبعد حقبة حكم احلزب الواحد، اعتمدت مجهورية ج         -١٥
  .التعددية ةدميقراطيال يكرس دولة القانون ونظام

  .ةدميقراطيال سريوينص الدستور أيضاً على املبادئ األساسية الالزمة ل  -١٦
  :ما يليومن بني هذه املبادئ   -١٧

  احترام حقوق اإلنسان؛ •
 املساواة أمام القانون وعدم التمييز؛ •

 .الفصل بني السلطات •
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تجلى الفصل بني السلطات يف السلطة التنفيذية والسلطة التـشريعية املنتخبـتني            وي  -١٨
  . باالقتراع العام ويف السلطة القضائية املستقلة عن السلطتني األوليني

ملراجعـة   إلنـشاء ديـوان      ٢٠٠٨يف عـام    مرة  وعّدلت جيبويت الدستور مرتني،       -١٩
 ١٩٩٥إلعدام، اليت مل ُتنفذ منذ عـام   إللغاء عقوبة ا٢٠١٠يف عام   مرة أخرى   ، و احلسابات

  .ةبو العقه اعتماد قانون العقوبات الذي ال يقضي هبذنتيجة
 كذلك على إنشاء جملس شيوخ، وأضفى الصبغة املؤسسية         ٢٠١٠ونص تعديل عام      -٢٠

، ١٩٩٩عـام   صـدر يف    الدستورية على وظيفة أمني املظامل املنشأة مبوجب قانون عـادي           
  .  سنوات٥ إىل ٦مهورية من وخفّض والية رئيس اجل

وكانت صياغة الدستور منطلق سّن جمموعة هامة من القوانني اليت تعترف حبقـوق               -٢١
  . األفراد وحرياهتم األساسية وحتميها

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وامليثاق كما حّددهاويؤكد البلد التزامه هبذه املبادئ     -٢٢
  .للذين تشكل أحكامهما جزءاً ال يتجزأ من دستور البلداألفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ا

ومن أجل زيادة التركيز على هذا االلتزام، يكرس الدستور فصالً خاصاً بـاحلقوق               -٢٣
  :ية، وبالتايل يضمن منها ما يليالفرد
  املساواة أمام القانون دون متييز بسبب اللغة أو العرق أو نوع اجلنس أو الدين؛ •
 ة ويف احلرية ويف األمان على شخصه ويف سالمته اجلسدية؛حق الفرد يف احليا •

 افتراض الرباءة واحلق يف حماكمة عادلة ومنصفة؛ •

  املوقوف يف االستعانة خبدمات حمامٍ ويف عرضه على طبيب؛حق •

 حظر التوقيف واالحتجاز التعسفيني؛ •

 احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين واملعتقد والرأي؛ •

 يف عدم انتهاك حرمة املسكن؛احلق يف امللكية و •

 احلق يف سرية املراسالت ويف حرية التنقل؛ •

احلق يف حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات وحرية االنضمام إىل النقابات واحلق             •
 يف اإلضراب؛ 

 . الكرامة أو املهينةمن حظر التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة  •

 وقت الحق العديد من القوانني األخرى هبدف إعمال احلقـوق           وسّنت جيبويت يف    -٢٤
 :وتتعلق هذه القوانني مبا يلي. واحلريات اليت يتضمنها الدستور

   املباشر والسري؛العامقتراع على أساس االتنظيم االنتخابات  •
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 وجوب تنظيم األحزاب السياسية بطريقة دميقراطية وغري متييزية؛ •

امل وموضوعي، واحلق يف    شيف إعالم   " مواطن احلق    حرية االتصال اليت تكفل لكل     •
 ،الرأي والتعـبري  و األساسية مثل حرية الفكر      رياتاملشاركة يف اإلعالم مبمارسة احل    

 ."الدستوريف  املنصوص عليها

 املتعلـق بتنظـيم     ١٩٩٢  القانون األساسي لعـام    ٢٠١٢ وعّدلت جيبويت يف عام     -٢٥
 .تمثيل  النسيب يف االنتخابات التشريعيةاالنتخابات مبا يكفل األخذ بقدر من ال

 وهـي احلقـوق املعروفـة       اجليل الثاين ويتضمن التشريع الوطين كذلك حقوقاً من         -٢٦
  ".االقتصادية واالجتماعية والثقافية"باحلقوق 

  . قانون العمل الذي يعود تارخيه إىل عهد االستعمار٢٠٠٦ يف عامجيبويت وعّدلت   -٢٧
عات االجتماعية اجلديدة مبادئ عامة مثـل حظـر الـسخرة           وتتضمن هذه التشري    -٢٨
حبقـوق  بشكل مباشـر    احلد األدىن لسن العمل أو عدم التمييز، فضالً عن أحكام تتعلق             أو

العمال مثل اإلشعار بالتسريح أو اإلجازات املدفوعة األجر أو انضمام الفرد إىل النقابة الـيت               
  .خيتارها
 الـذي حيتاجـه      ومنائه، يكفل البلد لكل طفل التعليم      على رفاه الفرد  أيضاً  وحرصاً    -٢٩

  ." عاما١٦ًالتعليم الشامل واإللزامي حىت بلوغ سن " بَسن قوانني يضمن
وتربز هذه اإلرادة يف القـانون      . ومتثل الصحة أولوية أخرى من أولويات احلكومة        -٣٠
 البلد حـق    يعلن" :والذي جاء فيه ما يلي     املتعلق بالسياسة الصحية،     AN/99/6ème L/48 رقم
يف الصحة، حيث إن كفالة هذا احلق مهمة أساسية تقع على الدولة اليت تعتمد املبادئ        جلميع  ا

  ".وحتدد الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه املهمة
وتتجاوز محاية حقوق اإلنسان األبعاد التقليدية الوارد ذكرها أعـاله، وتأخـذ يف               -٣١

، الذي ٢٠٠٩  وكذلك القانون املتعلق بالبيئة الصادر يف عاماحلسبان البيئة والتنمية املستدامة، 
البيئة يف جيبويت تراث وطين،     ": ينص يف ديباجته أو باألحرى يف أحكامه العامة على ما يلي          

وبالتايل ميثل حفظها مصلحة أساسية على املستويات       . يتجزأ من التراث العاملي    ومتثل جزءاً ال  
ويهدف هذا  . ة واملقبلة ضرويل لضمان احتياجات األجيال احلا    احمللي والوطين واإلقليمي والد   

القانون إىل حتديد القواعد واملبادئ األساسية للسياسة الوطنية يف جمال محاية البيئة وإدارهتـا              
ومن حق كـل    . هبدف حتقيق تنمية مستدامة وفقاً لالتفاقات املتعددة األطراف املتعلقة بالبيئة         

 هذا احلـق    رافقوفضالً عن ذلك، ي   .  حيدد مقوماهتا هذا القانون    مواطن العيش يف بيئة سليمة    
  ."االلتزام حبفظ البيئة ومحايتها

 لتحسني محاية الفئات اليت تتعرض عـادةً        ةوبذلت احلكومة كذلك جهوداً استثنائي      -٣٢
  . للتمييز مثل النساء واألطفال واملعوقني
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  :املرأةواعتمد البلد النصوص والسياسات التالية لصاحل   )أ(  
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت صـدقت عليهـا              •

  ؛١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢جيبويت يف 
 يف املائة يف الوظائف االنتخابية      ١٠تقل عن    قانون نظام احلصص بنسبة ال     •

تــشرين ( يف دوائــر الدولــة املناصــب العليــالكــال اجلنــسني ويف 
 ؛)٢٠٠٢ نوفمرب/الثاين

 ٢٠تقل عن    بنسبة ال فيما يتصل باملناصب العليا يف الدولة       سوم التطبيق   مر •
 ؛)٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين(يف املائة 

، املتعلق بإعادة تنظيم وزارة النهوض باملرأة       65AN/12/6ème Lالقانون رقم    •
 ؛)٢٠١٢(وتنظيم األسرة، وهي الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان 

 لشؤون السياسة العامة ل   بتحديد، املتعلق   AN/12/6ème L/154القانون رقم    •
 .)٢٠١٢-٢٠١١ (انيةاجلنس

 :واعتمد البلد النصوص والسياسات التالية لصاحل األطفال  )ب(  

  ؛)١٩٩٠(القانون املتعلق بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل  •
  ؛)٢٠٠٢(القانون املتعلق بقانون األسرة  •
مليثاق األفريقي حلقـوق الطفـل ورفاهـه        القانون املتعلق بالتصديق على ا     •

  ؛)٢٠٠٩(وكذلك على بروتوكويل اتفاقية حقوق الطفل 
  ؛)٢٠٠٩(القانون املتعلق بإنشاء حماكم األحداث  •
  .)٢٠١٦-٢٠١١(خطة العمل االستراتيجية الوطنية للطفولة يف جيبويت  •
  :واعتمد البلد النصوص والسياسات التالية لصاحل املعوقني  )ج(  

املتعلق بالتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      القانون   •
  ؛)٢٠١٠(والربوتوكول امللحق هبا 

  .)٢٠٠٧(القانون املتعلق باالجتار بالبشر  •
واعتمد البلد التشريعات والسياسات التالية لصاحل األشـخاص املـصابني            )د(  

  :اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشري
 ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٢٧ الصادر يف ،  AN/07/5ème L/174القانون رقم    •

واملتعلق بالتدابري احلمائية لألشخاص املصابني بفـريوس نقـص املناعـة           
  اإليدز والفئات املستضعفة؛/البشري
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 واملتعلـق  ٢٠٠٧يوليه / متوز١٦ املؤرخ AN/07/5ème L/196القانون رقم  •
 بإنشاء صندوق التضامن لصاحل األيتام واألطفال املصابني بفريوس نقـص         

  .اإليدز/املناعة البشري
وحيدد اإلطاَر املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان كذلك الدستوُر الـذي يـنص يف               -٣٣
جيب على مؤسسات اجلمهورية أن متكِّن من املمارسة العادية واملنتظمة          " منه على أنه     ٨ املادة

  ؛"للسيادة الشعبية وأن تضمن تعزيز احلقوق واحلريات العامة بصورة كاملة
 من الدستور ذاته، هي السلطة التنفيذية والـسلطة         ٧هذه املؤسسات، وفقاً للمادة     و  -٣٤

  .التشريعية والسلطة القضائية
وتسهم السلطة التنفيذية يف محاية حقوق اإلنسان بفضل الدور الذي يـضطلع بـه                -٣٥

  . رئيس الدولة الذي يكفل محاية الدستور
.  ومحايتـها   حقوق اإلنـسان   تعزيزيف  وتشارك اإلدارات القطاعية مشاركة كاملة        -٣٦

واإلدارات األكثر نشاطاً هي إدارات العدالة والصحة والتعليم والنهوض بـاملرأة والتـضامن         
  . وما إليها،الوطين
ُيستهان   السلطة التشريعية، قسط من املسؤولية أيضاً ال       ّسدوللجمعية الوطنية، اليت جت     -٣٧
دة اليت تصوت على القوانني اليت حتـدد القواعـد          وهي، من هذا املنظور، السلطة الوحي     . به

  :املتعلقة مبا يلي
 وأمان الفـرد علـى      ، والدولة ،التمتع باحلقوق املدنية وممارستها، واحلق يف اجلنسية       •

   وقانون االلتزامات؛ ، ونظام امللكية واملرياث، وتنظيم األسرة،شخصه
 العامة والواجبات الـيت     الضمانات األساسية املمنوحة للمواطنني ملمارسة احلريات      •

  يفرضها الدفاع الوطين؛
ها، واإلجراءات اجلنائية وشروط العفو     م واجلنح والعقوبات املنطبقة علي    حتديد اجلرائ  •

وتنظيم القضاء، ومركز القضاة وموظفي الوزارات واملهن القانونية والقضائية         العام،  
  وتنظيم إدارة السجون؛

  .الضمان االجتماعياحلق يف حلق النقايب واملبادئ األساسية للحق يف العمل وا •
.  بدور أساسي يف هذا اجملال     ،وتضطلع السلطة القضائية، املستقلة عن السلطتني األخريني        -٣٨

  .خيضعون إال للقانون ويسهر القضاة يومياً على كفالة احترام حريات الفرد األساسية، وال
املذكورة أعـاله، إطـاراً     وتشكِّل مؤسسات عديدة أخرى، إىل جانب املؤسسات          -٣٩

  .حلماية احلقوق األساسية
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  :وهذه املؤسسات هي  -٤٠
اجمللس الدستوري الذي يسهر على دستورية القوانني والذي حيق لكل مـواطن أن              •

  يرفع شكوى إليه إذا رأى أن القانون املطبق عليه يتعارض مع املعايري األساسية للبلد؛
  أمني املظامل؛ •
   .إلنساناللجنة الوطنية حلقوق ا •

 على أرض الواقعومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان   -ثالثاً  

  مبدأ عدم التمييز وتساوي اجلميع أمام القانون  -ألف  
تعمل وزارة شؤون األسرة واهلياكل احلكومية املعنية األخرى، بالتعاون مع املنظمات           -٤١

املبدأ الـذي يكرسـه     غري احلكومية ذات الصلة، على تعميم القوانني املعتمدة إلعمال هذا           
 جيبـويت التوعيـة     ثـف وتك. الصكوك الدولية اليت انضمت إليها جيبويت     تكرسه  الدستور و 

  .بالتدابري القمعية للممارسات التمييزية
اعتمدت قانوناً من قبل يرمي إىل وضع حد ألشكال التمييز ضد           كانت جيبويت قد    و  -٤٢

  .التوغريها من اجملاالتقاعدية املرأة خبصوص املعاشات 

  اجلسديةحق الفرد يف احلياة ويف احلرية ويف األمن ويف سالمته   -باء  
  .١٩٩٥ألغت جيبويت عقوبة اإلعدام منذ عام   -٤٣
وتتجلى التطورات اليت تكفل هذه احلقوق يف تعزيز اإلطار القانوين الداخلي عـن               -٤٤

  . حمددةطريق إصالح قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية واعتماد قوانني

  احلق يف حماكمة منصفة  -جيم  
بإنشاء حماكم جديدة   وذلك  تضمن الدولة االحتكام املتساوي للجميع إىل القضاء،          -٤٥

األساسية ز هذه احملاكم باهلياكل ي وجته،تدرجيياً مبوجب القانون املتعلق بتنظيم اجلهاز القضائي      
ثل احملكمة اإلداريـة وحمكمـة قـضاء        ومت. هبا املناسبة اليت تتسق مع املعايري اجلاري العمل      

  .األحداث وحماكم األحوال الشخصية جزءاً من اهلياكل القضائية اجلديدة
انتدبت قد  فوهكذا  . وتواصل الدولة توظيف العاملني يف اجلهاز القضائي وتدريبهم         -٤٦

أمينـاً  ) ٢٠( قاضياً وعشرين    )٣٠(  ما يربو على ثالثني    ٢٠١٢-٢٠٠٩ودربت يف الفترة    
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فـراد  ألجديـدة    فضالً عن ترقيات     ،ت احملاكم وعدداً من موظفي السلطة القضائية      لسجال
  .الشرطة بغية تعزيز وحدات الشرطة القضائية يف مجيع أحناء البلد

واعتمدت جيبويت، يف إطار تعزيز القوانني الداخلية، إصالحات للقـانون املـدين              -٤٧
  .ة، أو هي بصدد القيام بذلكياحملاسبوالتجارية وواإلدارية وقانون اإلجراءات املدنية 

 جلسات للمحاكم املتنقلة هبدف تقريب العدالة من املـواطنني يف           ت جيبويت ونظم  -٤٨
 إصالحات على املساعدة القضائية بغية حتسني احتكام أكثر الشرائح          تدخلأو. املناطق النائية 

  . إىل القضاءعوزاً

   العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةحظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو  -دال  
 وهو ،يف إصالح مشروع قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية أُدِمج هذا املبدأ  -٤٩

  .ه مواد الدستور والسوابق القضائيةتكرسإليه جيبويت يف تقريرها السابق ومبدأ أشارت 
نة مناهضة التعـذيب واللجنـة   ني وفقاً لتوصيات جلنص تعديل هذين الوجيري حالياً   -٥٠

  .التعذيبملنع الفرعية 
 على تعريف التعذيب باملعىن الوارد يف املادة      اجلاري تعديلهما  نيصنوينص مشروعا ال    -٥١

 على  ان وعلى إضفاء صبغة اجلرمية القائمة بذاهتا على التعذيب؛ كما ينص          ،األوىل من االتفاقية  
  .قواعد إجرائية أخرى تكفل حقوق الدفاع

واعتمدت الدولة تدابري وبذلت جهوداً كبرية لتحسني حياة السجناء اليومية وتيـسري              -٥٢
  .حصوهلم على ماء الشرب والرعاية الصحية وكفالة اتساق أماكن االحتجاز مع املعايري الدولية

  احلق يف حرية الصحافة وحرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات  -هاء  
 وحرية الصحافة، تنهض الدولة بالتدابري الرامية إىل تطوير من أجل تعزيز حرية التعبري  -٥٣

  .تكنولوجيا اإلعالم واالتصاللوأنشأت إدارة . تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
وتضمن اهليئة العليا لالتصال، اليت تسهر على تنظيم وسائط اإلعالم، حرية ومحايـة              -٥٤

رام القانون؛ وتسهر علـى احتـرام       الصحافة ووسائط اإلعالم اجلماهريية كافة يف إطار احت       
  .القواعد األخالقية واألدبية للعاملني يف وسائط اإلعالم

وتسهم اجلمعيات املهنية للعاملني يف وسائط اإلعالم أيضاً يف احلفاظ علـى القـيم                -٥٥
وينطبق ذلك بصورة خاصة على مجعيات الصحفيني املكلفة بالدفاع عـن           . األخالقية للمهنة 
ومحاية حق اجلمهور يف إعالم حر وكامل ونزيه ودقيق، والسهر على أمـن             حرية الصحافة،   

  .الصحفيني يف ممارسة عملهم
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  احلق يف مستوى معيشي الئق  -واو  
صـول  وتتمثل إحدى أولويات سلطات جيبويت يف احلد من الفقر ومتكني املـرأة و              -٥٦

 الرامية إىل احلـد مـن       وعليه، اختذت احلكومة سلسلة من التدابري     . رزقموارد ال إىل  اجلميع  
  . الرزقدارواختالل امليزانية ووصول اجلميع إىل م

  :وهذه التدابري هي  -٥٧
، تركز يف منظورها علـى     ٢٠٣٥دراسة مستقبلية على املدى البعيد جليبويت يف عام          •

ئداً ينعم باحلكم الرشـيد     بلداً را " لتكون   ٢٠٣٥الرفاه االجتماعي وتتطلع إىل عام      
بلداً  كنف السالم واالزدهار االقتصادي والقدرة على املنافسة، و         والعيش يف  والوئام

  ؛"ذا إشعاع ثقايف يسوده الرفاه االجتماعي
 وخطـة  ، على املدى املتوسط، وميزانية برناجمية   قنفالإلاعتماد إطار   : أدوات الربجمة  •

 لتنمية البلديات؛

صرف املركـزي    وتعهد امل  ، وتعزيز الدوائر املالية   ،مراجعة حسابات هياكل الدولة    •
 .بإدارة موارد الدولة بطريقة مركزية

ويف إطار الرخاء املشترك، تواصل الدولة تعزيز قدرات املرأة عن طريـق برنـامج                -٥٨
ريفيات للوصول إىل مصادر املياه    نساء ال االئتمانات الصغرية جداً لصاحل أفقر الشرائح ودعم ال       

 .والنهوض بتربية املاشية

 نساء منـاطق    ،التضامن الوطين وزارة  عن طريق وزارة األسرة و     ، احلكومة مكّنتو  -٥٩
  .قتصادياال -جتماعي االدعم ال من ةداستفمن االالداخل واملناطق الريفية 

  احلق يف العمل ويف الضمان االجتماعي ويف احلريات النقابية  -زاي  
  . مبا يف ذلك احلق يف اإلضراب،يعترف القانون مبمارسة احلريات النقابية  -٦٠
وعلى مستوى الضمان االجتماعي، تعكف سلطات جيبويت على وضع نظام تأمني             -٦١

  .شامل يكفل أموراً منها توفري احلماية الطبية ألشد الشرائح عوزاًصحي 

 احلق يف التعليم ويف الثقافة  -حاء  

   تنتهج الدولة سياسة جمانية التعليم تدرجيياً مبا يكفل توفري التعليم للجميـع حبلـول                -٦٢
 وفقاً لألهداف اإلمنائية لأللفية، فضالً عن زيادة حصة امليزانية املخصَّصة لقطاع            ٢٠١٥ عام

  .التعليم
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واّتخذت جيبويت تدابري مرافقة تتعلَّق مبجانية التعليم العام ملرحليت الطفولة املبكـرة              -٦٣
 الـدرس قاعـات   واالبتدائي؛ فزادت يف حجم األموال املخصَّصة لقطاع التعليم؛ وشيدت          

  .وعززت قدرات املدرِّسني؛ واقتنت مواد بيداغوجية، مبسامهة الشركاء التقنيني واملاليني

  احلقُّ يف السكن ويف بيئة سليمة  -طاء  
وطّورت احلكومـة، يف إطـار      . تواصل الدولة تنفيذ التدابري املعتمدة يف هذا اجملال         -٦٤

. عاجلة مياه الصرف يف املنـاطق احلـضرية       الربنامج الوطين إلدارة البيئة، استراتيجية وطنية مل      
  . مسكن اجتماعي)١ ٠٠٠(ألف وتنفذ برناجماً لبناء 

  .حقوق املرأة والطفل ومحاية األسرة واملسنني واملعوقني  -٦٥
 ،٢٠٠١ منـذ عـام      املنفَّذة ، االستراتيجية الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية      خضعت  -٦٦
ومت التقييم بتنظيم حمفل وطـين      . فؤ الفرص بني اجلنسني   تقييم هنائي، يف إطار املساواة وتكا     ل

وكانـت  . ٢٠١٠فربايـر   / شباط ٢٣و ٢٢يومي  نتائج االستراتيجية، يف    /للمرأة يف جيبويت  
إحدى توصيات احملفل، بالنظر إىل التقدُّم احملرز يف العقد األول، متكني البلد مـن سياسـة                

  . جنسانية وطنية
وُيتوقَّع . بطريقة تشاركية وشاملة  ) ٢٠٢١-٢٠١٠ (يةالوطنة  اجلنسانيوأُعدَّت السياسة     -٦٧

أن يكون اجملتمع يف جيبويت جمتمعاً متساوياً خالياً من التمييز بني النساء            "حبلول هناية العقد اجلاري     
بالقدرات الالزمة يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية        فيه الرجل واملرأة    والرجال يتمتع   

  ". صوب تطوير البلديف كنف املساواة ويف وئام تامن يعمالف والسياسية
 توجهـات   ةإىل مخـس  ) ٢٠٢١-٢٠١١ (اجلنـسانية الوطنيـة   وتستند السياسة     -٦٨

إىل إرساء بيئة اجتماعية وثقافيـة وقانونيـة واقتـصادية          هذه السياسة   وهتدف  . ةاستراتيجي
العنصر اجلنساين  نسني وإدماج   وسياسية ومؤسسية مؤاتية إلعمال اإلنصاف واملساواة بني اجل       

  .إدماجاً فعلياً يف جماالت التنمية
  .قانونقوة ال) ٢٠٢١-٢٠١١(الوطنية اجلنسانية  السياسة واكتسبت  -٦٩
ووطَّدت جيبويت تعزيز ومحاية حقوق الطفل بوضع خطة العمل االستراتيجية الوطنية            -٧٠

مت جلنة حقوق الطفل    يات  من توص وفقاً لتوصية   ) ٢٠١٥-٢٠١١ (٢٠١٠ للطفولة يف عام  
  .٢٠٠٨ يف عامالتقدم هبا 

فيني ت السلطات بتوعية جمموعة من الصح     ومن أجل مرافقة تنفيذ خطة العمل، قام        -٧١
 حقوق الطفل، يف إطـار      ومتكينهم من الوثائق املتعلِّقة باتفاقية حقوق الطفل وكذلك حبماية        

  . منيملدة يو ٢٠١٢نوفمرب / ُعقدت يف تشرين الثاينحلقة عمل
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ولرفع احملّرمات االجتماعية احمليطة مبسألة العنف ضد املرأة، نظَّمت احلكومة، عـن              -٧٢
طريق وزارة النهوض باملرأة، محلة توعية واسعة النطاق تناولت العنف القائم على نوع اجلنس         

  .والعنف بني الزوجني والعنف املرتيل واالغتصاب وغري ذلك من أنواع العنف
  :، ومها٢٠١١ و٢٠١٠يلَني نشرهتما يف عامي وأعدَّت دل  -٧٣

  الدليل املتعلِّق حباالت العنف، وهو دليل عملي موّجه إىل اجلمعيات أساساً؛ •
الدليل القانوين املتعلِّق حباالت العنف على أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك تـشويه               •

 .األعضاء التناسلية لإلناث، املوّجه إىل موظفي الشرطة القضائية

 متابعة التوصيات املوافَق عليها  -رابعاً  

   ١التوصية     
  تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات

، بذلت مجهورية جيبويت جهوداً كبرية   ٢٠٠٩فرباير  /منذ صياغة التوصيات يف شباط      -٧٤
  .لتدارك التأخري املتراكم يف جمال تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات

  :  إىل اهليئات املعنية التقريرين التاليني٢٠١٠أغسطس /وعليه، أحالت يف آب  -٧٥
التقرير املتعلِّق بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،           •

وهو الوثيقة األساسية املوحدة؛ والتقرير املتعلِّق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه           
وقُدِّم هذا التقرير إىل    . لالإنسانية أو املهينة  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا       

  .٢٠١١نوفمرب /جلنة مناهضة التعذيب يف تشرين الثاين
 إىل جلنة حقوق املرأة، التقرير      ٢٠١١يوليه  /وقدَّمت مجهورية جيبويت أيضاً يف متوز       -٧٦

 .املتعلِّق بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 إىل اللجنـة املعنيـة حبقـوق        ٢٠١٢يناير  /وأخرياً، قدمت جيبويت يف كانون الثاين       -٧٧
  .اإلنسان التقرير املتعلِّق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   ٢التوصية     
  إنشاء هيئة مستقلّة مكلّفة بالسهر على حقوق الطفل

 خطة استراتيجية وطنيـة  ٢٠١٠بر أكتو/اعتمدت مجهورية جيبويت يف تشرين األول      -٧٨
  .للطفولة
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وهتدف هذه اخلطة، اليت أُعدَّت واعُتمَدت بطريقة تشاركية وتشاورية وحتليلية، إىل             -٧٩
هتيئة بيئة حلماية مجيع األطفال تركِّز على إعمال احلقوق األساسية واالستفادة من اخلـدمات   

  .بإنصاف االجتماعية األساسية
  : اور عمل لتحقيق هذا اهلدف، هيووقفت على أربعة حم  -٨٠

  بقاء الطفل؛ •
 مناء الطفل؛ •

 محاية الطفل؛ •

 .جمال املشاركة •

 : وتتألف هذه اخلطة من إطار مؤسسي يتضمَّن ما يلي  -٨١

  جلنة وطنية حلقوق الطفل؛ •
 جلنة توجيهية للخطة االستراتيجية الوطنية للطفولة يف جيبويت؛ •

 .جلنة تقنية •

 . مرسوٌم يعتمده جملس الوزراءوُيحدِّد دوَر كل جلنة   -٨٢

   ٤ و٣التوصيتان     
  التصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان

 على اتفاقية القـضاء علـى       ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠صدَّقت مجهورية جيبويت يف       -٨٣
  .مجيع أشكال التمييز العنصري

نسان وجتري املشاورات الالزمة للتصديق على اتفاقيتني أساسيتني يف جمال حقوق اإل            -٨٤
  : مل ُتصدِّق عليهما بعد، ومها

  اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ •
 .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم •

 : على االتفاقية التالية٢٠١٠وصدَّقت جيبويت يف عام   -٨٥

  .امللحق هبااتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول اإلضايف  •
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   ٥التوصية     
 تعزيز قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 مرسوماً يضمن ألعضاء اللجنة الوطنيـة       ٢٠١٢أبريل  /اعتمدت احلكومة يف نيسان     -٨٦
  .حلقوق اإلنسان االستقالل واحلصانة الالزمني ألداء مهامهم على أفضل وجه

م عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      وتعكف حالياً على مراجعة القوانني اليت ُتنظِّ        -٨٧
  .مبا يكفل اتساقها مع مبادئ باريس

وتتمتع . وعّزز كل من الدولة والشركاء التقنيني واملاليني على السواء قدرات اللجنة            -٨٨
  .هذه األخرية حالياً مبيزانية ومبباٍن مناسبة وموظفني أكفاء

شروع قانون لالستعاضة عن املرسوم ويعكف نّواب يف اجلمعية الوطنية على دراسة م  -٨٩
املنشئ للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ُيتوقَّع اعتماده أثناء العام اجلاري جلعله يتسق مع مبادئ   

  .باريس، والنظر بالتايل يف انضمامها إىل جلنة التنسيق الدولية
ـ             -٩٠ دوري وشاركت اللجنة بنشاط يف إعداد التقارير الدورية ويف تقرير االستعراض ال

  .الشامل يف إطار اللجنة الوزارية املشتركة بني الوزارات
ونظّمت اللجنة العديد من حلقات العمل لصاحل الـصحفيني والقـضاة واحملـامني               -٩١

  .وأعضاء اجملتمع املدين بصورة خاصة، يف إطار التوعية والتعريف مببادئ حقوق اإلنسان

   ٦التوصية     
  تسجيل الوالدات

ات األطفال يف املستشفيات مشاكل من حيث تـسجيلهم، حيـث إن            ال تثري والد    -٩٢
ويتردَّد موظفو احلالة املدنية يومياً على أقسام الوالدة املنتـشرة  . التسجيل تلقائي ويتم بانتظام   

ويـصّرح  . يف البلد لتجميع الوالدات اليت تدّون الحقاً يف السجل الوطين لشهادات املـيالد            
  . احلالة املدنية حيث يستلمون شهادات امليالداألبوان بالوالدات يف دوائر

 بيد أن الوالدات خارج املستشفيات تشهد صعوبات يف املناطق احلضرية والريفيـة             -٩٣
  .على السواء

وُيمَهل األبوان، عندئٍذ، شهراً للتصريح بوالدة الطفل لدى موظف احلالـة املدنيـة               -٩٤
  . الذي يتوىل تسجيل الوالدة

ا بالوالدة يف اآلجال املطلوبة، جيب عليهما، وفقاً للتشريعات اجلاري          وإذا مل يصّرح    -٩٥
وشهادة اإلثبات هذه، اليت تسلَّم بعد      . هبا، طلب شهادة إثبات حتل حمل شهادة امليالد        العمل

  .إجراء حتقيق حملي مبكان الوالدة، تدوَّن يف السجل الوطين للوالدات
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للطفل بعد والدتـه، حبمايـة      " األول"حلق  وحيظى تسجيل الوالدات، الذي ميثِّل ا       -٩٦
  . متزايدة من جانب السلطات العامة واجملتمع

وكثرياً ما تتخذ احلكومة إجراءات لتوعية السكان بأمهية هذا احلق وإبالغهـم بـه                -٩٧
وتدريبهم عليه وكذلك باإلجراء املّتبع للحصول على شهادة اإلثبات اليت حتل حمل شـهادة              

  .امليالد
ك اجملتمع احمللي أيضاً يف هذه األنشطة عن طريق الربنامج اجملتمعـي لتعزيـز              ويشار  -٩٨

  .٢٠٠٧ومحاية حقوق اإلنسان الذي ُينفَّذ منذ عام 
وجتدر اإلشارة بصورة خاصة إىل بدء العمل باملعلوماتية يف الدائرة الوطنية للحالـة               -٩٩

ية، مبا ميكِّن مـن اسـتخراج        والتدوين الرقمي لسجالت احلالة املدن     ٢٠٠٩املدنية منذ عام    
  .بسرعة شهادات امليالد

   ٧توصية ال    
  عمل األطفال

  .يعود عمل األطفال واستغالهلم جنسياً وتسوُّهلم أساساً إىل الفقر  -١٠٠
وستمكِّن اجلهود املبذولة لتنفيذ برامج التصدِّي للفقر والبطالة، وكذلك تنفيذ خطة             -١٠١

ولة يف جيبويت، من تكثيف اجلهود املبذولة بالفعل يف خمتلف          العمل الوطنية االستراتيجية للطف   
  .هذه اجملاالت

    ٣٢ و٨التوصيتان     
  حمو األمية

  .ال تزال هناك حاجة إىل حمو األمية بالرغم من ندرة دعم الشركاء  -١٠٢
لذلك، وسعياً للحدِّ من نسبة األمية لدى الفتيات والنساء، بادرت احلكومة، عـن               -١٠٣

النهوض باملرأة وبدعم من اليونسكو، إىل تنفيذ مشروع جتـرييب حملـو األميـة            طريق وزارة   
واستفادت كل منطقة من مناطق البلد الداخلية اخلمـس         . باللغات الوطنية يف املناطق الريفية    

  .ومل يعمَّم املشروع بعد يف انتظار تقييم املرحلة التجريبية.  متعلمة٣٠من موقع يضم 
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    ١٠ و٩التوصيتان     
يز قطاع التعليم وتكافؤ الفرص بني الذكور واإلناث والوصول إىل التعليم           تعز

  وحتسينه
 للتعلـيم الـوطين ردوداً علـى        ٢٠١٩-٢٠١٠تتضمن اخلطة التوجيهية للفتـرة        -١٠٤

  .التوصيات املعنية
وفيما يتعلَّق بالتفاوت بني الذكور واإلناث وال سيما يف جمال التعلـيم األساسـي،                -١٠٥

بالقضاء على التفاوت بني اجلنـسني يف التعلـيم          "٢التوجيهية يف هدفها رقم     تقضي اخلطة   
  ".٢٠١٩ وبتحقيق املساواة يف هذا اجملال يف عام ٢٠١٥االبتدائي والثانوي حبلول عام 

وتتضمَّن اخلطة التوجيهية كذلك يف أحد أهدافها التعليم للجميع، وتتوخَّى احلكومة             -١٠٦
 يف املائة   ٩٠ ونسبة   ٢٠١٥ن االلتحاق بالتعليم االبتدائي يف عام        يف املائة م   ١٠٠بلوغ نسبة   

  .٢٠١٩ عاماً يف سنة ١٤-١١من نسبة االلتحاق اإلمجالية باملدارس للشرحية العمرية 
، كانـت نـسبة     ٢٠١٢ويف عام   . والتطوُّر احلايل يسري يف اجتاه هذه اإلسقاطات        -١٠٧

  .ر بطبيعة احلال لصاحل الذكو٠,٨٨التكافؤ بني الذكور واإلناث 
 يف املائة خـالل مخـس       ١٠وشهدت نسبة االلتحاق اإلمجالية بالتعليم زيادةً بنسبة          -١٠٨

 يف  ٦٧,٩ مقابـل    ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٧٨,٢سنوات، وكانت نسبة االلتحاق اإلمجالية      
  .٢٠٠٨املائة يف عام 

    ٢اجلدول     
  تطوُّر النسب اإلمجالية للقبول وااللتحاق باملدارس

 نسب االلتحاق اإلمجالية نسب القبول اإلمجالية سنةال

٤٩,٥% ٥٠,٧% ٢٠٠٤–٢٠٠٣ 

٥١,٥% ٥٧,٠% ٢٠٠٥–٢٠٠٤ 

٥٤,٦% ٦٤,٦% ٢٠٠٦–٢٠٠٥ 

٥٧,٨% ٦٨,٥% ٢٠٠٧–٢٠٠٦ 

٦٨,٣% ٧٦,٩% ٢٠٠٨–٢٠٠٧ 

٦٧,٩% ٧٦,٣% ٢٠٠٩–٢٠٠٨ 

٧٢,٩% ٧٣,٦% ٢٠١٠–٢٠٠٩ 

٧٥,٠% ٧٦,٨% ٢٠١١–٢٠١٠ 

٧٨,٢% ٧٦,٠% ٢٠١٢–٢٠١١ 
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  ستة للخطة التوجيهيةاألهداف ال
٢٠١٩-٢٠١٠  

تطوير التعليم يف مرحلة الطفولة املبكِّرة بالتعاون مع القطاع اخلاص واجلمعيات   -١
بتركيز جهود وزارة التعليم الوطين والتعليم * ووزارة النهوض باملرأة ورفاه األسرة

  .العايل على أطفال األوساط الفقرية واملناطق الريفية
 يف املائة يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي يف ١٠٠وغ هدف حتقيق نسبة بل  -أ-٢
 عاماً ١٤-١١ يف املائة يف معدل االلتحاق اإلمجايل للشرحية العمرية ٩٠ و٢٠١٥ عام

  ؛٢٠١٩ يف
القضاء على الفوارق بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي حبلول   -ب-٢

  ؛٢٠١٩اجملال يف عام  وحتقيق املساواة يف هذا ٢٠١٥ عام
 يف املائة من ٨٠ يف املائة من أطفال التعليم األساسي يف ١٠٠ضمان حتكم نسبة   -٣

  املعلومات والكفاءات احملدَّدة يف مناهج اللغات والرياضيات والعلوم واملهارات احلياتية؛
از إصالح التعليم الثانوي والتعليم والتدريب التقنيني واملهنيني لتحقيق االمتي  -٤

  وتوافق التدريب مع احتياجات سوق العمل؛
  حتسني مجيع جوانب نوعية وكفاءة التعليم العايل والبحث اجلامعي؛  -٥

حتسني احلوكمة على مجيع املستويات لضمان إدارة تتميز بالفعالية والكفاءة   -٦
  .لنوعية اخلدمات املقدَّمة واستخدام املوارد

وزارة النهوض باملرأة   "،  ٢٠١٠ األسرة، منذ عام     ُتسمَّى وزارة النهوض باملرأة ورفاه     •
 ".وتنظيم األسرة

قُسِّمت وزارة التعليم الوطين والتعليم العايل إىل وزارتني مها وزارة التعليم األساسي             •
 .ووزارة التعليم العايل

    ١٢ و١١التوصيتان     
  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

لية لإلناث والعنف القائم على نوع اجلنس شـغالً         متثِّل مسألة تشويه األعضاء التناس      -١٠٩
  . شاغالً لدى احلكومة واجملتمع الوطين بأكمله

ويتواصل تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتخلي الكامل عن مجيـع أشـكال تـشويه               -١١٠
  :، وذلك من خالل ما يلي٢٠٠٦األعضاء التناسلية لإلناث اليت اعتمدت يف عام 
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 يشدد معاقبة األشخاص الذين تـصدر عنـهم هـذه    ٢٠٠٩اعتماد قانون يف عام    •
 املمارسة واملتواطئني معهم؛

 للتخلي الكامل عن مجيع أشـكال    ٢٠٠٩إعداد وإطالق استراتيجية اتصال يف عام        •
 :وتتضمن هذه االستراتيجية أربعة حماور عمل هي. ختان اإلناث

 االتصال والتعبئة االجتماعية •

 التعليم الرمسي وغري الرمسي •

 ري املرافقةتداب •

  تعزيز القدرات املؤسسية •
، للتخلي الكامـل علـى      ٢٠٠٩إنشاء جلنة وطنية، مبوجب مرسوم رئاسي يف عام          •

مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتشرف على هـذه اللجنـة وزارة             
 النهوض باملرأة؛

متثل نـواة مـن     )  امرأة ٣٠ رجالً و  ٣٥ (٢٠١٠تدريب شخصيات دينية يف عام       •
 ادات الدينية اليت تشارك يف احلوار؛القي

 بـالتخلي   ٢٠١١يوليـه   /متوز جمتمعاً حملياً من العاصمة واألقاليم علناً يف         ٩٩تعهد   •
 الكامل عن مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛

حلقات عمل وبرامج إذاعيـة وتلفزيونيـة       (تنظيم أنشطة دائمة للتعبئة االجتماعية       •
  بدعم قوي من الشركاء التقنيني واملاليني؛)  هزليةومسرحيات ومتثيليات

    ١٣التوصية     
  عدم التمييز وتعزيز وزارة النهوض باملرأة

  .يكفل الدستور عدم التمييز  -١١١
 ُيعَتَرف على أعلى مستويات اختاذ القرار بضرورة إسهام املرأة يف التنميـة الوطنيـة               -١١٢

  .شأهنا شأن الرجل
 ٢٠١٠-٢٠٠٠اتيجية الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية يف الفترة         ويهدف تنفيذ االستر    -١١٣

أساساً إىل متكني املرأة يف اجملاالت األربعة ذات األولوية وهي الصحة والتعليم واختـاذ القـرار                
  .واالقتصاد

ومكَّنت خمتلف التدابري اليت اختذهتا احلكومة من إحراز تقدم ملحوظ، ال سـيما يف                -١١٤
  .التعليم واختاذ القرارقطاعات الصحة و
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وسيمكِّن تنفيذ خطة عمل السياسة اجلنسانية      . وتتقلص الفوارق بني الرجال والنساء      -١١٥
  .من متابعة اجلهود يف هذا االجتاه) ٢٠٢١-٢٠١١(الوطنية 
ويتزايد أكثر فأكثر عدد الفتيات الالئي ينهني دراستهن، مما ميكنهن من دخول سوق   -١١٦

  .العمل أسوة بالرجال

    ١ و١٥التوصيتان     
  تعزيز قدرات وزارة الصحة

يف إطار احلّد من وفيات األمهات واملواليد، تبذل احلكومة جهوداً ذات شأن بتعزيز               -١١٧
  .قدرات وكفاءات برامج رعاية األم والطفل

  :وتربز نتائج هذه اجلهود بصورة واضحة يف ما يلي  -١١٨
 ؛ قبل الوالدة وبعدهاالفحوصزيادة  •

  معدل الوفيات داخل املستشفيات؛اخنفاض •

 ٨٧,٢٧ يف املائة إىل ٦٣,٦٠من (زيادة التغطية من حيث الفحوص السابقة للوالدة  •
 ؛)يف املائة

 ١٠٠ ٣٠٠/٠٠٠ إىل   ٢٠٠٢ يف عام    ١٠٠ ٥٤٦/٠٠٠(األمهات  خفض عدد وفيات     •
 ؛)٢٠١١ يف عام

 زيادة التغطية خبدمات التطعيم؛ •

 مولود حـي يف     ١ ٠٠٠ لكل   ٩٤ و   ٦٧ من   خفض معدل وفيات املواليد والرضَّع     •
ومل ُتنشر بعد النتائج املتعلقة بالدراسة االستقصائية اجلارية . ، على التوايل٢٠٠٦ عام
  .٢٠١٢ لعام

وللحد من وفيات السكان، دأبت وزارة الصحة على زيادة التغطيـة باخلـدمات               -١١٩
حة األدوية واملوارد البـشرية     الصحية من خالل تعزيز عدد املوظفني واهلياكل األساسية وإتا        

  .وفقاً للخارطة الصحية والسياسة الوطنية للنهوض بالصحة
ويف اإلطار نفسه، تواصل وزارة الصحة بذل اجلهود لتقريب اهلياكل الصحية مـن               -١٢٠

  .األماكن ذات الكثافة السكانية، وللحد من اعتماد املناطق الداخلية على العاصمة
  . ات إقليمية وتتوقع تشييد أخرىلذلك، شّيدت مستشفي  -١٢١
الطـب  : وُتجهَّز هذه اهلياكل مبعدات تقنية رفيعة املستوى تشمل اخلدمات التاليـة            -١٢٢

الباطين وطب األطفال وطب النساء والتوليد ووحدة اإلسعافات االسـتعجالية واإلنعـاش،            
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الت املضادة  وتساهم يف االستجابة الحتياجات اإلحاالت واإلحا     . وغريها من االختصاصات  
  .إىل جانب هياكل املستوى األول يف كل منطقة وفقاً ملعايري اخلارطة الصحية

وفضالً عن ذلك، ُشّيد عدد هام من املراكز الصحية يف املناطق الريفية هبدف جتسيد                -١٢٣
  .الرعاية الصحية امليدانية

وصـول إىل   كما اعُتمدت استراتيجيات لوضع أفرقة متحركة يف النظام الصحي لل           -١٢٤
  .سكان املناطق النائية والبدو الرحل

ووضعت الوزارة أيضاً برامج فعالة للتصدي لألمراض املعدية هبدف احلد من وفيات              -١٢٥
  .السكان واعتالهلم

ُعممت أنـشطة   : اإليدز/وكمثل عن ذلك، التصدي لفريوس نقص املناعة البشري         
 على الصعيد الوطين بفـضل إقامـة     اإليدز/التشخيص الطوعي لفريوس نقص املناعة البشري     

 علـى مدينـة   ٢٠٠٥وحدات تشخيص ورعاية يف مجيع املناطق بينما كانت تقتصر يف عام  
 ٢,٩تثبيت انتشار فريوس نقص املناعة البشري عند نسبة         ومكَّنت هذه اجلهود من     . جيبويت

  .٢٠٠٣يف املائة منذ عام 
. الفعلية لألنشطة خطـى حثيثـة    ويف جمال مقاومة مرض السل، قطعت الالمركزية          -١٢٦

.  مركـزاً  ٢٠ مراكـز إىل     ٨وارتفع عدد مراكز التشخيص العالجي املالحظ مباشرةً مـن          
وبالرغم من نوعية رعاية املرضى، ارتفعت ارتفاعاً كبرياً نسبة االنتشار على الصعيد الوطين،             

  .بسبب وجود املشردين الوافدين من البلدان اجملاورة
ريا، كثَّف الربنامج توزيع الناموسيات املُعاجلة مببيدات احلشرات على         وملكافحة املال   -١٢٧

  .عامة السكان، إىل جانب أنشطة مكافحة ناقل املالريا اليت تنفذ يف كامل أحناء البلد
ومكَّنت هذه اإلجراءات املنسَّقة واملتزامنة من وقف انتشار املالريا ودخل البلد حالياً             -١٢٨

  .ستهدف القضاء الكامل على املالريا يف مجيع أرجائهيف مرحلة انتقالية ت
وتعكف وزارة الصحة أيضاً على احلد من الوفيات النامجة عن األمراض غري املعدية               -١٢٩

  .بسبب منط احلياة مثل السرطان أو أمراض القلب والشرايني أو السكري
 . البشريةوال ميكن وضع سياسة صحية دون استراتيجية صحية لتنمية املوارد  -١٣٠

وتندرج املوارد البشرية يف مستويات اهلرم الصحي الثالثة وتضمن تنفيذ اإلصالحات   -١٣١
  .وخباصة استدامة نوعية الرعاية املقدمة

  : ولتحقيق هذه األهداف، تعمل وزارة الصحة على تنفيذ حماور عديدة، هي  -١٣٢
  توظيف أطباء أجانب متخصصني؛ •
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 كلية الطب ويف معهد الصحة لتدريب مـساعدي         تعزيز منهاج التدريب األويل يف     •
 األطباء؛

 زيادة توظيف مساعدي األطباء؛ •

 تدريب األطباء احملليني على االختصاصات وعلى طب الصحة العامة؛ •

 الزيادة يف األجور ومواءمتها؛ •

 .رفع األجور املنخفضة •

 البشرية يف  األولوية لتنفيذ خطة تنمية املوارد٢٠١٧-٢٠١٣وتويل إسقاطات الفترة   -١٣٣
  .قطاع الصحة

 ١٩٩٩ يف عام    ٥٠٩ويتزايد عدد موظفي وزارة الصحة باستمرار، حيث ارتفع من            -١٣٤
  .٢٠١٢ يف عام ٢ ٣٥٣ إىل

    ٣اجلدول     
  عدد املوظفني الطبيني ومساعديهم احلاملني لشهادات

 اإلسقاطات السنة 

 ٢٠١٧–٢٠١٣ ٢٠١٢ ١٩٩٩ 

 ٧٥ ١٤٩ ٢٣ أطباء الطب العام

 ١٣ ٥٨ ١٠  املتخصصوناألطباء

 ٢٠٧ ٢٨٥ ٥٣ املمرضون احلاملون لشهادات الدولة

 ١١٤ ١٧٥ ٣١ القابالت احلامالت لشهادات الدولة

 ٦٣ ٧٥ ١٥ فنيو املختربات احلاملون لشهادات الدولة

 ١٧١ ٢٦٠ ١٠ الفنيون السامون
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    ١الشكل     
  ٢٠١٢-١٩٩٩تطور عدد موظفي وزارة الصحة يف الفترة 

  

    ١٨ و١٧تان التوصي    
  احلد من الفقر واحلق يف الغذاء

متثل مكافحة الفقر والبطالة دون شك أوكد أولويات عمل احلكومة اليت أطلقت يف               -١٣٥
  . املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية٢٠٠٧ عام

وتعرِّف هذه املبادرة اليت صيغت وتنفّذ بطريقة شاملة وتـشاركية أربعـة حمـاور                -١٣٦
  :استراتيجية هي

  تعزيز االستفادة من اخلدمات االجتماعية األساسية؛ •
إعادة هيكلة اإلنتاج الوطين خللق فرص العمل الالزمة والكافية للقضاء على الفقـر              •

 واحلد من البطالة؛

 تقدمي املساعدة للمستضعفني أو لذوي االحتياجات اخلاصة؛ •

 .احلوكمة الرشيدة •

كومة على نفسها يف هذا اإلطار، تزمـع        ومن أجل جتسيد التعهدات اليت أخذهتا احل        -١٣٧
شـبكات األمـان   "احلكومة تطوير وتعميم هيكل فريد من نوعه حلماية الـسكان يـسّمى           

  ".االجتماعية
  :ويستهدف هذا اهليكل الذي ُوضع مؤخراً ثالث فئات من السكان، هي  -١٣٨
  احلوامل أو املرضعات وأطفاهلن الرضَّع؛ •
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 غري املستفيدين من نظام الضمان االجتماعي؛السكان غري القادرين على العمل و •

 .السكان القادرون على العمل وغري املتخصصني أو املتخصصني إىل حد ما •

وُوضعت إىل جانب سياسة الشبكات االجتماعية هذه سياسة للتمويل الصغري جداً             -١٣٩
  .لصاحل أفقر األسر املعيشية

.  على سبيل املثـال    ٢٠١٢بية يف عام    وكانت هلذه السياسة بالفعل آثار مفيدة وإجيا        -١٤٠
 ١٥ ٠٠٠وقد انتفعت مبشروع توزيع املواد الغذائية أثناء املواسم العجاف ويف شهر رمضان             

  .أسرة معيشية
واستفادت من برنامج بطاقات التموين لصاحل اُألسر املعيشية الفقرية اليت تعاين مـن               -١٤١

  . أسرة معيشية٣ ٠٢١انعدام األمن الغذائي يف األوساط احلضرية 
ويطوَّر يف األوساط احلضرية والريفية مشروع حنت احلجر الذي يهدف إىل خلـق               -١٤٢

  .أنشطة مولِّدة للدخل للمستضعفني قليلي املهارات أو الذين يفتقرون إىل أي مهارات

    ٢٢ إىل ١٨التوصيات من     
  تعزيز قدرات العدالة وحتسني االحتكام إليها

 ٢٠١٠قدرات القضاء بشرياً ومادياً، تركّز احلكومة منذ عـام          بعد عقد من تعزيز       -١٤٣
ولتحقيق هذه الغاية، اختذت ثالثـة      . على احتكام اجلميع، وخباصة األشد عوزاً، إىل العدالة       

  .تدابري أساسية
، الذي يتيح ألشد املتقاضني ٢٠١١اعتماد القانون املتعلق باملساعدة القضائية يف عام     -١٤٤

  .من دعم الدولة للدفاع عن حقوقهمعوزاً االستفادة 
 هبـدف   ٢٠١١وطورت احلكومة كذلك جلسات احملاكم املتنقلة بداية من عـام             -١٤٥

وينتقل مجيع املوظفني العاملني يف احملكمة املعنية إىل مراكـز          . تدارك قلة احملاكم داخل البلد    
  .املقاطعات لعقد اجللسات وتسوية اخلالفات املعروضة عليهم

ت هذه املبادرة اليت يدعمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بصورة مؤقتة شيئاً            وأصلح  -١٤٦
  .من احليف الذي كان يعاين منه املتقاضون يف املقاطعات

 داخـل وزارة    ٢٠١٢ويتمثل إجراء آخر يف إنشاء دائرة استقبال وتوجيه يف عـام              -١٤٧
  .العدل، مبا ُيسهم بقوة يف تقريب املتقاضني من العدالة

وهتدف هذه الدائرة، كما يوحي بذلك امسها، إىل توفري املعلومـات للمتقاضـني               -١٤٨
وتوجيههم، حيث ال يعرف الكثريون منهم حقوقهم أو اهليئة الواجب التوجه إليها عنـدما              

  .حيتاجون إىل خدمات القضاء العامة
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    ٣٤ إىل ٢٤التوصيات من     
  التعاون الدويل

ت، وقَّعت حكومة مجهورية جيبويت، غداة االسـتعراض        يف إطار تنفيذ هذه التوصيا      -١٤٩
املفوضية السامية  (مع منظومة األمم املتحدة     ) ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٨-١٧(الدوري الشامل   

) حلقوق اإلنسان واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان          
م يف جمال حقـوق اإلنـسان للحكومـة    برنامج تقدمي الدع " لفترة سنتني تسمى     عملخطة  

واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين وكذلك للشرطة وإدارة السجون واحملـامني            
  ".والدرك
وتستند خطة العمل املشتركة هذه إىل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أو             -١٥٠

 .ومةبعبارة أخرى إىل أوكد األولويات اإلمنائية لدى احلك

  :وهذا الربنامج الذي ُيمدَّد بصورة منتظمة ُيركز على عدد من األهداف، هي  -١٥١
  تعزيز قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين؛ •
 التعبئة االجتماعية اليت تشمل اجلمهور والشرطة الوطنية والقضاة واحملامني وغريهـم         •

 إلعمال حقوق اإلنسان؛

اكم يف تقدمي التقارير، وتقدمي ستة تقارير أثناء كل دورة برناجمية           تدارك التأخري املتر   •
 .إىل هيئات املعاهدات) سنتان(

واستفاد أعضاء اللجنـة الوطنيـة      . ولتحقيق هذه النتائج، اُتخذت إجراءات هامة       -١٥٢
 :حلقوق اإلنسان واللجنة املشتركة بني الوزارات من دورات تدريبية عديدة

/ آذار(صياغة التقارير وتقـدميها إىل هيئـات املعاهـدات          التدريب على تقنيات     •
  ؛)٢٠٠٩ مارس

التدريب األساسي على آليات األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك              •
/ أيلول(املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابع جمللس حقوق اإلنسان           

 ؛)٢٠٠٠سبتمرب 

/ أيلـول (الغ عن انتهاك حقـوق اإلنـسان        التدريب األساسي على تقنيات اإلب     •
 ).٢٠١٠ سبتمرب

وأتاحت هذه الدورات التدريبية الوسائل الالزمة للجنة املشتركة بني الوزارات، اليت             -١٥٣
 .تداركت التأخري الذي سجله البلد يف جمال تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات

شاركت فيها األطراف الفاعلة األخرى وُنظمت الدورات التدريبية األساسية التالية و      -١٥٤
  :اليت تعمل على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ومحايتها
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، حلقة عمل للتوعيـة حبقـوق       ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ إىل   ٨الفترة من    •
  اإلنسان لصاحل ممثلي الشرطة الوطنية والدرك وحراس السجون؛

 لتدريب القضاة واحملامني    ، حلقة عمل  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٣ و ٢٢يف يومي    •
 على اإلجراءات القضائية وحقوق اإلنسان؛

، حلقة عمل بشأن دور الصحافيني يف       ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ و ٥يف يومي    •
 .تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

وسعياً لتحقيق هذا اهلدف العام املتمثل يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، تتعـاون               -١٥٥
يت كذلك مع شركاء آخرين، سواء أكان ذلك على املستوى املتعدد األطراف            مجهورية جيبو 

أم الثنائي، مثل التعاون مع االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واملنظمـة              
 .الدولية للهجرة على مشكلة اهلجرة واالجتار بالبشر

  أفضل املمارسات  -خامساً  

   بشأن العمل احلكومياحللقات الدراسية  -ألف  
ُيشرف على هذه احللقات الدراسية رئيس اجلمهورية، وجتمع دورياً أعضاء احلكومة             -١٥٦

واجلمعية الوطنية وجمالس احملافظات والبلديات وممثلني عن القطاع اخلاص وعن املنظمـات            
نية واجملتمـع   املهنية والنقابية وفروع اجليش والشرطة الوطنية وإدارات الدولة ومديرياهتا التق         

  : وترمي هذه العملية إىل حتقيق هدفني اثنني مها. املدين والزعماء التقليديني وزعماء احملافظات
  واجب اإلبالغ عن عمل احلكومة؛ •
 .تعزيز احلوار بني احلكومة واملواطنني •

 احللقة الدراسية الوطنية للنظر يف تعزيز الرتاهة ومكافحة الفساد  -باء  

  .لقاء املشار إليه أعالهلقاء شبيه بال  -١٥٧

  جلان اإلدارة اجملتمعية  -جيم  
تعترب هذه اللجان جتمعات ألعضاء اجملتمع احمللي مدّربة علـى حقـوق اإلنـسان                -١٥٨

وتضطلع مبهمة العمل مع األطراف الفاعلة األخرى بشأن قـضايا مثـل التنميـة والبيئـة                
  . سانواملمارسات الضارة وبصورة عامة كل ما يتعلق حبقوق اإلن
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  اهليئات املكلفة حبقوق اإلنسان داخل قيادات قوات األمن  -دال  
  

  مشاركة القيادات الدينية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -هاء  
  

  جائزة رئيس الدولة الكربى للنهوض باملرأة  -واو  

  القيود والصعوبات  -سادساً  
  عدم كفاية الوسائل البشرية واملادية؛  )أ(  
ملرتبطة بإقامة تآزر بني القطاعات املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان         الصعوبات ا   )ب(  
  ومحايتها؛
ضعف الوسائل التقنية والبشرية واملالية للهيئة الوطنية لإلحصاء، وال سيما            )ج(  

  يف جمال التحليل؛
  عدم كفاية البيانات اإلحصائية القطاعية؛  )د(  
تشويه األعـضاء التناسـلية     بطء تطور العقليات فيما يتعلق حبقوق املرأة و         )ه(  

  .لإلناث والزواج املبكر، بل وحىت النظرة إىل دور املرأة ومكانتها

  طلب املساعدة التقنية  -سابعاً  
النهوض بالقطاعات العامة اليت تعمل يف جمال تعزيـز حقـوق اإلنـسان               )أ(  
  ومحايتها؛
  تعزيز اهليئة الوطنية املعنية بالبيانات اإلحصائية؛  )ب(  
يز قدرات اللجنة املشتركة بني الوزارات يف جمـال صـياغة التقـارير             تعز  )ج(  
  وتقدميها؛
  .تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين  )د(  

        


