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  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣-٢جنيف، 

مفوضية األمـم املتحـدة الـسامية      موجز أعدته   
  من مرفق ) ج(١٥حلقوق اإلنسان، عمالً بالفقرة     

  *٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان           

  جيبويت

.  إىل عملية االستعراض الدوري الشامل     )١(هذا التقرير موجز للورقات املقدمة من اثنني من أصحاب املصلحة           
وال يتضمن أية آراء أو وجهات نظر       . امة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان     هيكل املبادئ التوجيهية الع   التقرير  ويّتبع  

وذُكـرت  . أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات حمّددة               
 تغيري  أيبقدر املستطاع   دخل  ُيمل  بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه              

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمّددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم                 . النصوص األصلية على  
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية حلقـوق          . تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها       

لدورة لدوري  تواتر ا الوقد وِضع يف االعتبار عند إعداد هذا التقرير         . الورقات الواردة اإلنسان النصوص الكاملة جلميع     
  .هو أربع سنواتواألوىل االستعراض 

  

  

  
                                                      

  .هلا إىل أقسام الترمجة يف األمم املتحدةهذه الوثيقة قبل إرساُتحرَّر مل   *
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   العام املعلومات األساسية واإلطار-أوالً 
  .ال ينطبق

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-ألف 

الحظ االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان وقـوع انتـهاكات خطـرية                  -١
مع آليات األمم املتحدة حلماية حقوق الصارخ  وأشارا إىل غياب تعاون السلطات اجليبوتية ،للحريات األساسية يف جيبويت

 يف تقدمي التقارير الدورية، وال سـيما إىل         اًثري ك تتأخرقد  ويت  وأشارت املنظمتان إىل أن جيب    . اإلنسان منذ عدة سنوات   
مقـرر  أي  زيارة  تتلق   مل   اجلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وأهن             

 السلطات اجليبوتية بتقـدمي      وأوصى االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان          .)٢(خاص
  .)٣(التقارير الدورية إىل آليات األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان-باء 

  حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن -١

 حبدوث حاليت اعتقال واحتجاز     ،انأفاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنس           -٢
 لنقـابيي املينـاء     ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٤وتتعلق األوىل بإدانة حمكمة االستئناف اجليبوتية يف        . تعسفي وإدانة لنقابيني  

. أخلـت سـبيلهم   بينما اعتربت قاضية احملكمة االبتدائية تلك التهم بال أساس و         ،  )٤(بتهمة اإلضراب " احتاد عمال امليناء  "
وتتعلق احلالة الثانية باعتقال أربعة نقابيني ينتمون إىل املركزية النقابية الحتاد العمل اجليبـويت واحتجـازهم تعـسفاً يف                   

 مع قوة أجنبية وتقدمي معلومات إىل قـوة أجنبيـة         واطؤالت(، وذلك بتهم ذات دوافع سياسية واضحة        ٢٠٠٦مارس  /آذار
  .)٥()واملساس بكرامة رئيس اجلمهورية

أوصى االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان السلطات اجليبوتية بالكف عن      و  -٣
إجراءات التخويف واملضايقة واالعتقال واالحتجاز التعسفي للمعارضني السياسيني والنقابيني واملدافعني عـن حقـوق              

  .)٦(اإلنسان

   إقامة العدل وسيادة القانون-٢

الحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان السلطات اجليبوتية بأن تكفـل              أوصى ا   -٤
من ُيتاَبعون أمام القضاء من النقابيني والصحفيني واملناضلني من أجل حقوق اإلنـسان             منهم  جلميع اجليبوتيني، وال سيما     

  .)٧(لدفاع واستقالل القضاء بشكل فعالواملدافعني عنها، احلق يف حماكمة عادلة تراعي حقوق ا

ملعاجلة مسألة إفالت موظفي إنفاذ القوانني من       إقامة آليات فرض إجراءات     وأوصت منظمة مراسلون بال حدود ب       -٥
  .)٨(العقاب عندما يعتدون على الصحفيني أو حيتجزوهنم ظلماً
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  اجلمعيـات والتجمـع    تكـوين حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري و        -٣
  السياسيةو إدارة الشؤون العامة ويف احلياةالسلمي، واحلق يف املشاركة يف 

ال توجد فيها أي صحافة خاصـة،       تكاد  أشارت منظمة مراسلون بال حدود إىل أن جيبويت من بني البلدان اليت               -٦
كمـا   صحفية متينة،    ةعوذلك بسبب وجود معوقات عديدة حلرية نشر األخبار ونقص املوارد املالية الالزمة إلنشاء جممو             

  .)٩(ص ألي حمطة إذاعية أو تلفزيونية بالعملرّخال يإىل أنه أشارت 

 من القـانون    ١٤وأشار االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان إىل أن املادة                -٧
 يف رأمساهلا   املسامهونفة أو املرتبطون هبا أو      اصح مالكو أجهزة ال   يكونينبغي أن   "نص على أنه    ت )١٠(االتصالاملتعلق حبرية   

إىل فهمي هتدف    وبالتايل   ،"اجلنسية اجليبوتية من حاملي   أو املسؤولون عنها أو املاحنون أو غريهم من املشاركني يف متويلها            
 كونقانون بأن ي   من هذا ال   ١٧وتقتضي املادة   . استبعاد املستثمرين األجانب وإبقاء وسائط اإلعالم حتت سيطرة السلطات        

اإلعالم السمعية والبصرية قد    ة  لمدير وسي فتقضي أن يكون     ٤٧ املادة   أّماو. يف جيبويت مقيمني  عالم ونائبه   اإلة  يلمدير وس 
  .)١١(ما ينطوي على متييز ويقيد حرية التعبري عاماً، ٤٠جتاوز سن 

 بـسبب   ،وق اإلنسان أنه ال توجد يف البلد      ورأى االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلق          -٨
تا إعالم يقال ل، ومها وسي)إذاعة وتلفزيون جيبويت (إذاعية  حمطة   قناة تلفزيونية و   الّ إ ،هذه القيود القانونية على حرية اإلعالم     

ـ                    ة إهنما عامتان، وال توجد، من جهة أخرى، سوى شركة مسعية بصرية خاصة واحدة تستغل باقة من القنـوات األجنبي
وتوجد هذه الشركة اخلاصة يف ملكية كبار شخصيات النظام، وبالتايل فإن الفقرات املربَمجة للبث علـى أي                 . املستأجرة

. )١٢(قناة من قنوات هذه الباقة بشأن إدارة البلد من الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو املالية أو السياسية ختضع للرقابـة           
 FM إن احملطتني اإلذاعيتني، هيئة اإلذاعة الربيطانية وصوت أمريكا، متاحتان على موجة وقالت منظمة مراسلون بال حدود

 عن قتل القاضي     بعدما بثت تقارير   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٤ف يف   وقّت FMإذاعة فرنسا الدولية عرب موجة      بثّ  وإن  
ات تسمح بامتالك أجهزة التقاط القنـوات       وأضافت املنظمة أن السلط   .  يف جيبويت  ١٩٩٥الفرنسي برينار بوريل يف عام      

  .)١٣(عرب الساتل ولكنها تراقب العملية عن كثب

، وهي صحيفة أسبوعية ناطقة باسم حركـة التجديـد          "التجديد"وأشارت منظمة مراسلون بال حدود إىل أن          -٩
 وإىل أن   ،ع لسيطرة احلكومـة   الدميقراطي والتنمية املعارضة، هي جريدة املعارضة الوحيدة يف البلد وآخر منشور ال خيض            

عدة أسابيع بعد اعتقال    ل هاوأضافت املنظمة أن تلك اجلريدة تعذر صدور      . منذ سنوات " التجديد"احلكومة تضايق صحيفة    
االحتاد الدويل لرابطات حقـوق   كل من   وأشار  . )١٤( وحجز معظم معداهتا وموادها    ٢٠٠٧أربعة من مستخدميها يف عام      

كانت آخر صحيفة مستقلة وحرة تصدر يف جيبـويت  " التجديد"جريدة أن وتية حلقوق اإلنسان إىل  اإلنسان والرابطة اجليب  
وذكرت منظمة مراسلون بال حدود أن اجلريـدتني الوحيـدتني          . )١٥(٢٠٠٧مايو  /وإىل أهنا ُمنِعت من الصدور منذ أيار      

 اليت تصدر كل أسبوعني )"األمـة" (""La Nationة ـاألخريني اللتني ال تزاالن ُتنَشران يف جيبويت مها الصحيفة احلكومي
لعربية، وهي لسان حزب التجمع الشعيب من أجل التقدم احلاكم وتصدر بـشكل             للغة ا االصـادرة ب " رنـالق"وصحيفة  
  .)١٦(غري منتظم

ـ                  -١٠ دة وأشار االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنـسان إىل أن املؤسـسة الوحي
 وإىل أن احلزب احلاكم أخضع للرقابة مواقع عديدة، من قبيـل مواقـع    ،خلدمات اإلنترنت يف البلد ختضع لسيطرة الدولة      
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وأشارت منظمة مراسلون بال حـدود إىل أهنـا مل          . )١٧(هيئات الدفاع عن حقوق اإلنسان واألحزاب السياسية املعارضة       
عرب شبكة اإلنترنت رغم أهنا تلقت تقارير غري مؤكدة عن منع عدة            ات  ملعلومتالحظ أي مشاكل فيما يتعلق حبرية تدفق ا       

وأوصى االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتيـة   . )١٨(مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة توجد يف أوروبا      
  .)١٩( املختلفةحلقوق اإلنسان بإصالح القانون املتعلق حبرية التواصل وبرفع الرقابة عن وسائط اإلعالم

لتعاون فيما يتعلق بإصـالح  لوأبدت منظمة مراسلون بال حدود أسفها لعدم وجود إرادة سياسية لدى احلكومة             -١١
قانون الصحافة، على سبيل املثال، أو إبداء قدر أكرب من الشفافية واالنفتاح إزاء املقترحات اليت تقدمها منظمـات غـري              

 قانون الصحافة القائم    اءلغإاملنظمة احلكومة اجليبوتية ب   هذه  وأوصت  . ي اعتقال صحفي  حكومية حملية أو دولية عندما جير     
 قانون جديد مطابق للمعايري الدميقراطية، يلغي عقوبة احلبس على املخالفات املتصلة بالصحافة ويـوفر أداة ذات                اعتماد  و

يبوتية موجاهتا األثريية أمام احملطات اإلذاعيـة       كما أوصت املنظمة بأن تفتح احلكومة اجل      . مصداقية لتنظيم وسائط اإلعالم   
التدريب يف جمال   ) الشرطة واجليش (اخلاصة وتساعد يف ظهور صحافة حرة ومستقلة يف البلد وبأن تتلقى القوات املسلحة              

  .حقوق اإلنسان وحرية الصحافة

 AN/92/2e L/1نسان أن القانون رقم وأعلن االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإل  -١٢
 ذلـك أن    ،املتعلق باألحزاب السياسية يعترف حبق إنشاء حزب سياسي ولكن بعض مواده تنتهك احلق يف حرية التجمع               

 شخصية  ٣٠ من القانون السالف الذكر تشترط، إلنشاء حزب سياسي جديد واالعتراف به، احلصول على دعم                ٦املادة  
ولتويل منـصب  .  ووجهاء القبائل واألعيان أو شخصيات ُمنِحت الوسام الوطين للنجمة الكربى      من السياسيني واإلداريني  

 ١٨ومن ناحية أخرى، جتيز املادة      . رفيع أو احلصول على وسام، ال بد من االنتماء إىل احلزب احلاكم أو مشاطرته الرأي              
االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطـة   وقد رأى   . لوزارة الداخلية أن تقدم إىل القضاء طلبا حبل حزب سياسي         

 وأوصـيا الـسلطات     ٢٠اجليبوتية حلقوق اإلنسان أن هذه املادة تنطوي على إشكال مرده عدم استقاللية اجلهاز القضائي             
حبرية  لألحكام املتعلقة  املتعلق باألحزاب السياسية بشكل جيعله مطابقاAN/92/2e Lً/1م ـون رقـاجليبوتية بإصالح القان

  .)٢١(التجمع يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وأوضح االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان أن األحزاب السياسية ميكنها                -١٣
 وأن اجتماع االحتاد من ،وزارة الداخليةمن حبكم القانون عقد االجتماعات، يف أي مكان وزمان، بعد احلصول على إذن       

ـ    انتهى مع ذلك باعتداءات خطرية على ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٨أجل التناوب الدميقراطي يف      بعض الـسالمة اجلـسدية ل
  .)٢٢(املعارضني السياسيني وباعتقال عشرات من املناضلني

 أسفهما للظروف املنافيـة  وأعرب االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان عن         -١٤
وأشارت املنظمتان  . ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت جرت فيها االنتخابات التشريعية األخرية            

 اليت أفضت إىل ٢٠٠٣إىل أن أحزاب املعارضة، يف غياب أي إصالح لقانون االنتخابات عِقب االنتخابات التشريعية لعام       
 يف املائة من األصوات، قررت مقاطعة االنتخابـات         ٣٨قاعد الربملان حلزب الرئيس رغم أهنا أحرزت فيها         منح جمموع م  

ائم ذات األغلبيـة    وعلى أساس الق  مرة واحدة    واعتربت أن نظام االقتراع      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨التشريعية اليت جرت يف     
 وأنـه يف    ، بالتعددية الـسياسية   مسة والستني بشكل يعد استخفافاً     لالئتالف الرئاسي الفوز مبقاعد الربملان اخل      يؤمِّن فعلياً 

وأوصى االحتاد الدويل لرابطات حقوق     . )٢٣(الوقت ذاته مل تتوافر الظروف املالئمة إلجراء اقتراع حر ودميقراطي وشفاف          
مع مجيع الفاعلني السياسيني،    ، دون تأخري وبالتشاور     القياماإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان السلطات اجليبوتية ب       
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 ألحكام ما صـدقت عليـه        يف البلد، وذلك وفقاً    اًقانون االنتخابات مبا يتيح تنظيم انتخابات حرة وتعددية حق         حالصبإ
  .)٢٤(جيبويت من الصكوك الدولية حلماية حقوق اإلنسان

إلنسان أن بعض قادة أحزاب املعارضـة  أفاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق ا و  -١٥
تعرضوا لضغوط متعددة من جانب السلطات خالل األيام اليت سبقت موعد االقتراع وُوِضعوا على وجه اخلصوص رهن                 

وحسبما أوردته املنظمتان،   .  ملنع جتمُّع للمعارضة منظم يف إطار احلملة االنتخابية        ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١اإلقامة اجلربية يف    
راد من القوات املسلحة كذلك يف اليوم ذاته رئيس الرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان من اخلروج من مرتله، ما يدل                   منع أف 

 للحقوق اليت يكفلـها     على مماثلة السلطة بني املدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضني السياسيني، وهو ما يشكل انتهاكاً             
وأشار االحتـاد الـدويل     . ١٩٩٨دته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام        إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان الذي اعتم      

لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان إىل أن االنتخابات، نظرا لوجود قائمة واحـدة وفريـدة يف                  
 حيث فاز مبقاعـد الربملـان       ت دومنا مفاجأة إىل حتقيق االحتاد من أجل األغلبية الرئاسية النتصار شامل،           ـالسباق، أفض 

  .)٢٥(اخلمسة والستني

وأشار االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان إىل أن رئيس الرابطة اجليبوتيـة                -١٦
 إىل مدرسة  وُنِقل إىل املركز االنتقايل للشرطة يف مدينة نغاد مث٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٤حلقوق اإلنسان اعُتِقل يف 

الشرطة يف املدينة ذاهتا، حيث خضع الستجوابات شاقة خبصوص البالغات اليت شجب فيها عملية قمعية دامية قامت هبا                  
 وأسفرت عن إصابة مثانية أشخاص جبروح خطرية   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣٠الشرطة يف حي الرحيبة بالعاصمة يف       

وأُفرج عنه بعـد تـدخالت عديـدة     .  سنة ١١ بينهم امرأة وطفل عمره      واختفاء مخسة آخرين ومقتل مخسة آخرين من      
وباإلضـافة إىل ذلـك، أشـارت      . للهيئات الدبلوماسية املوجودة يف جيبويت وملرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان          

 ٦ جيبويت بـاحلبس     عليه حمكمة اجلنح يف    املنظمتان إىل أن رئيس الرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان اعُتِقل جمددا وحكمت          
. Le Day, zone de non droit"" نشر مذكرة إعالمية عنواهنـا  ، وذلك بسبب"التشنيع"و" كاذبةترويج أخبار "أشهر بتهمة 

وأوصى االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنـسان والرابطـة         . )٢٦(") القانون لىمنطقة خارجة ع  دوداي  منطقة غابات،   ("
طات اجليبوتية بالكف عن انتهاك احلقوق اليت يكفلها إعالن األمم املتحدة بشأن املـدافعني              اجليبوتية حلقوق اإلنسان السل   

  .)٢٧(عن حقوق اإلنسان

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومؤاتية-٦

 ٤٣ و٤٢ و٤١أحكام املواد بأن  أفاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان،             -١٧
ساسية حيث تعيق أي األريات تتناىف مع احل) AN/05/5ème L/133القانون رقم ( من قانون العمل اجلديد ٢١٥ و٢١٤و

 من املـادة    ٨  الفرعية ةالفقريف   ما ورد    ٤٣ و ٤٢وتؤكد أحكام املادتني    . النقايب احلر واملستقل  أشكال العمل   شكل من   
من أن العامل ال حيق لـه        ،سة العامل ملهمة سياسية أو نقابية عادية       اليت تنص على تعليق عقد العمل خالل فترة ممار         ،٤١

ورأى االحتاد الدويل لرابطات حقـوق اإلنـسان        . حتديد مستحقاته عن سنوات األقدمية يف العمل      واحلصول على مرتبه    
ن قانون العمل اجلديـد،     هذه املواد الثالث م   يف نظر   والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان أن أداء مسؤولية نقابية وسياسية،          

  .)٢٨(خطأ فظيع يفسح اجملال لرب العمل إلدخال تعديالت هائلة على عقد العمل ولطرد العامل
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ـ                 -١٨ ان ـوحسبما أفاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنـسان، حتظـر الفقرت
 أشهر مـع وقـف      ٣ ملدة   شخص حكمت عليه أي حمكمة باحلبس      إدارةَ نقابة على أي      ٢١٤ من املادة    ٥ و ٤الفرعيتان  

 على نقابيني كثريين تويل مهمة إدارية نقابية أو السعي إىل ذلك            ورأت هاتان املنظمتان أن هذا احلكم حيظر تلقائياً       . التنفيذ
 بالتايل يقيد حرية الرأي  وأنه،لكون مسؤولني نقابيني عديدين تعرضوا للمضايقة واالعتقال واإلدانة بسبب التزامهم النقايب        

  .)٢٩( ملمارسة حقي التنظيم النقايب والتفاوض اجلماعي كبرياُاًائقواحلرية النقابية ويشكل ع

الفقـرة  (كما أفاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان بأن إجراء املراقبة                 -١٩
إصدار وزارة العمل أو عدم إصدارها      : صدور إقرار االعتراف بنقابة يتمثل فيما يلي      الذي يتلو   ) ٢١٥ من املادة    ١الفرعية  
 بعد تسلمها لتقرير مفتش العمل؛      القانوين بالنقابة يف أجل أقصاه مخسة عشر يوماً       ُيعترب من قبيل إقرار باالعتراف      إليصال  

 إقراري االعتراف والترخيص القانوين؛ وضـرورة       ومنح املدعي العام للجمهورية اجليبوتية إمكانية حل النقابة رغم إصدار         
  .)٣٠(لو حصل أدىن تغيري يف الوضع القانوين حتت طائلة نزع الشرعيةجمدداً اإلجراءات املذكورة أعاله متام إ

االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقـوق         جاء عن   وبالتايل، فإن وزارة العمل، حسبما        -٢٠
 نقابية غري متثيلية خاضعة     منظمةاغتصاب اهلوية النقابية لفائدة     على أخرى، بقدر ما أن      نقابة  بإمكاهنا أن تفّضل    ،  اإلنسان

جلنة وثائق التفويض التابعة ملؤمتر العمـل       موّجهة إىل   شكاوى متكررة ومنتظمة    كانت موضع   للسلطات اجليبوتية ممارسة    
  .)٣١(حريات التنظيم النقايب والتعددية النقابية والتفاوض اجلماعي اإلجراء يعيقالدويل منذ سنوات عديدة، وهذا 

ورأى االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان والرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان أن القوانني اجليبوتية يف جمـال                  -٢١
عمل الدولية، وخباصة االتفاقيات رقم     احلرية النقابية منافية ألحكام االتفاقيات الدولية لتنظيم العمل اليت اعتمدهتا منظمة ال           

 والعهد  ،، وأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٩٧٨ اليت وقعتها جيبويت منذ عام       ١٣٥ و ٩٨ و ٨٧
وأوصت املنظمتان  . )٣٢( وكذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ،الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 النقابيني الذين طُرِدوا بـشكل      إعادة وب ، قانون العمل اجلديد مبا جيعله يراعي احلريات النقابية        إصالحطات اجليبوتية ب  السل
   .)٣٣(مرتباهتم بأثر رجعيإىل عملهم دون شرط، ودفع  ١٩٩٥سبتمرب /تعسفي منذ أيلول

   االجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود-ثالثاً 
  .ال ينطبق

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-خامساً 
  .ال ينطبق
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