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  جملس حقوق اإلنسان 
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةالسادسةالدورة 
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢ جنيف،

مـن   ٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته       
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *جيبويت    

  موجز    
 إىل عمليـة    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من مخس جهات معنية           

وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس         . االستعراض الدوري الشامل  
وجهـات نظـر     يتضمن التقريـر أي آراء أو      وال. ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

أي حكـم    اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال          أو
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية الـنص         . يتصل مبطالبات حمدَّدة   قرار فيما  أو

النصوص األصـلية   مت قدر اإلمكان اإلبقاء على       ر، كما التقري مراجع املعلومات الواردة يف   
، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل       ١٦/٢١  وعمالً بقرار اجمللس   .دون تغيري 

إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة          
لشبكي للمفوضـية الـسامية     وتتاح على املوقع ا   . بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس     

وقد روعيـت يف    . حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة        
  .إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

  

__________ 

 .حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات املقدمة من جهات معنية أخرى  -أوالً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
ـ بالتقّيـد  جيبويت  (ARTICLE 19)" ١٩املادة "أوصت منظمة   -١  مبوجـب  ابالتزاماهت

  .)٢(املعاهدات فيما يتعلق بتقدمي تقارير عن تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 الضغوط املتنامية، مل توجه جيبويت      أنه على الرغم من   " ١٩املادة  "أوضحت منظمة     -٢

املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحـدة         أي دعوة دائمة إىل أي من       
املكلفـني  وأوصت املنظمة بتوجيه دعوات إىل مجيع املعنيني مـن          . )٣(من أجل زيارة البلد   

      جل زيارة جيبـويت،     أ بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املواضيعية لألمم املتحدة من        
ال سيما املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين               

  .)٤(مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 األمم املتحدة حلقـوق     آليات وأوصت الورقة املشتركة جيبويت بتكثيف تعاوهنا مع        -٣

املقرر اخلـاص    من بني َمن يقوم هبا،    اإلنسان، مبا يشمل باألخص السماح بزيارات يقوم هبا         
املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،               

الفريق و ،وجزة أو تعسفاً  املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات م         و
 حبالـة املـدافعني عـن حقـوق         ة املعني ة اخلاص ةاملقرر، و العامل املعين باالحتجاز التعسفي   

  .)٥(اإلنسان

مع مراعاة القـانون اإلنـساين       تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -باء  
  الدويل الواجب التطبيق

  ألمان على شخصهحق الفرد يف احلياة واحلرية ويف ا  -١  
حسب ما أفادت به الورقة املشتركة، فإن إحدى اخلصائص األساسية اليت تتسم هبا               -٤

السياسة القمعية لنظام جيبويت هي املمارسة املنهجية للتعذيب ضد األشـخاص املوقـوفني              
مدنيو عفر، واملتظاهرون، والناشطون السياسيون، والنقابيون، واملـدافعون عـن حقـوق            (

 بانتظام يف املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة ضد        واجليشوتشارك قوات األمن    . )اإلنسان
  .)٦( واألمنةاألشخاص املوقوفني واحملتجزين يف الثكنات العسكرية، ويف مرافق الدرك والشرط
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وُيمارس التعذيب دون أن يتعرض مرتكبوه ألي عقاب، يف الثكنـات العـسكرية               -٥
تـا،   ي، ومارغو ال، وأدايلو، ومدينة تاجوره   اليال، ومابالس، وأساجي  غ:  وهي هتاجورملقاطعة  

وادي، وعاليلي دادا، ودومريا، ومدينة أوبوك، ضد املـدنيني أثنـاء           : ومقاطعة أوبوك وهي  
والضحايا هم إما أشـخاص     . اليت يقوم هبا جيش جيبويت الوطين      املتكررةعمليات التمشيط   

لوحدة والدميقراطية أو أشخاص هلم عالقات قرابة مع        شتبه يف تعاطفهم مع جبهة استعادة ا      ُي
وقد ُيعتقلون لعدة أشـهر دون      . أو ضحايا جملرد انتمائهم إىل مجاعة عفر      أعضاء هذه املنظمة    
  .)٧(أي سبيل لالنتصاف

، احُتجز حوايل مائيت    ٢٠١١أبريل  /ومنذ االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف نيسان        -٦
  .)٨(لتعذيبشخص يف ثكنات تعرضوا فيها ل

البحث والتوثيق التابعـة    وُنقل بعض املدنيني املوقوفني يف احلمالت إىل مرافق شعبة            -٧
 شخص  ٣٠٠وأُلقي القبض على أكثر من      .  العتداءات بدنية  للدرك، اليت تعرضوا فيها أيضاً    

 ضد الوالية الثالثـة للـرئيس       ٢٠١١فرباير  / شباط ١٨بعد املظاهرة الكبرية اليت نظمت يف       
وتعرض العشرات من األشخاص ألعمال التعذيب على يد أفراد الـدرك           . هيليل عمر غ  عإمسا

  .)٩(واألمن
جهودها من أجل تقدمي تعويض لضحايا      بتكثيف  وأوصت الورقة املشتركة جيبويت       -٨

وضمان التحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة،         )١٠(أعمال التعذيب وسوء املعاملة   
 لتوصـيات جلنـة    وإدانة اجلناة وفقاًمعّمق،ظمات غري احلكومية، بشكل نزيه   من املن  الواردة

  .)١١(مناهضة التعذيب
ومتارس سلطات جيبويت االحتجاز غري القانوين، واالعتقال يف الثكنات العـسكرية،     -٩

وأي شخص ُيحتجز   .  يف مقاطعات اجلنوب   ٢٠١١ال سيما يف مقاطعات الشمال ومنذ عام        
 معظـم هـؤالء    ومل ميثل أبـداً  . ينص عليها القانون فهو ضحية اعتقال      خارج األماكن اليت  

 االحتجاز التعسفي يف مرافق قـوات األمـن         ومتارس السلطات أيضاً  . األشخاص أمام قاض  
  .)١٢(بشكل غري قانوين

فإن حاالت اغتصاب اجلنود احلكوميني لنساء      وحسب ما جاء يف الورقة املشتركة،         -١٠
، ليـست   ١٩٩٣سـبتمرب   / اليت بدأت منذ أيلول    ،ال واجلنوب الغريب  العفر، يف مناطق الشم   

وتفيـد  . نتيجة حوادث، بل هي نتيجة قرار سياسي متخذ على مستوى عال من الـسلطة             
وترمي . شهادات بوقوع حاالت اغتصاب متكررة لنساء العفر يرتكبها أفراد اجليش احلكومي

ويغتصب عدة جنود هـؤالء     . ة اإلثنية حاالت االغتصاب املنهجي هذه إىل القضاء على اهلوي       
وقد ظلت بعض الفتيات    . النساء ليؤثر فيهن ذلك مدى احلياة ويؤدي إىل حتطيمهن وإذالهلن         

 ما ُيغتصنب أمـام آبـائهن       وغالباً. الشابات معوقات مدى احلياة بسبب أعمال العنف هذه       
  .)١٣( مجع مشل األسرةللقضاء على أي حماولة إلعادةوأزواجهن 
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، تتعـرض النـساء   "خطرية" املناطق الشمالية من البلد، اليت يعتربها اجليش كمناطق  ويف  -١١
وقد أُشري إىل اغتصاب اجلنود     . ىل يومنا هذا   إ  للتوقيف التعسفي والتعذيب واالعتداء اجلنسي     ًيوميا

  .)١٤()همقاطعة تاجور(تا يلنساء يف السنوات األخرية باألخص جبوار ثكنيت غاليال ومارغو
أوصت الورقة املشتركة جيبويت بتكثيف جهودها من أجل منع أعمال العنف اليت            و  -١٢

تطال النساء واألطفال واملمارسات التقليدية الضارة ومكافحتها واملعاقبة عليها، ال سيما يف            
 بالتحقيق يف انتـهاكات حقـوق       وأوصت الورقة املشتركة جيبويت أيضاً    . )١٥(املناطق الريفية 

  .)١٦(واجلنوب الغريب يف مناطق الشمال اإلنسان اليت وقعت
 أن العقوبـة    وأوضحت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال           -١٣

البدنية لألطفال هي عقوبة قانونية يف جيبويت، على الرغم من التوصيات مبنعها، املقدمـة خـالل                
 .)١٧(وق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب     ومن جلنة حق   ٢٠٠٩االستعراض الدوري الشامل يف عام      

       ومنـذ  ،  )١٨(ومل تقبل أو ترفض جيبويت بشكل رمسي توصية االستعراض الدوري الشامل هـذه            
  .)١٩( مل تتخذ أي خطوات من أجل منع العقوبة البدنية لألطفال٢٠٠٩عام 
كما أن أحكـام    . لالعقوبة البدنية عقوبة قانونية يف املرت     املبادرة العاملية أن     وأضافت  -١٤

، )٢٠٠٢(، وقـانون األسـرة      )١٩٩٥( منع العنف واالعتداء الواردة يف القانون اجلنـائي       
  .)٢٠( على أهنا حتظر العقوبة البدنية يف سياق تربية األطفالال تفسَّر )١٩٩٢(والدستور 

ـ               -١٥       ق وتفيد التقارير بأن العقوبة البدنية حمظورة يف املدارس مبوجب اللوائح الـيت تنطب
          فالقـانون التـوجيهي بـشأن نظـام        . على مجيع املؤسسات التعليمية، لكن هذا مل ُيؤكَّد       

  .)٢١(ال ينص على أي حظر للعقوبة البدنية) ١٩٩٩(التعليم 
 اًخمالفعمالً   العقوبة البدنية، كعقاب على ارتكاب جرمية،        ُتعتربويف نظام العقوبات،      -١٦

. حكم يف القانون اجلنائي حتكم به اهليئات القضائية بالعقوبة البدنية         وليس هناك أي     :للقانون
  .)٢٢(لكن العقوبة البدنية ليست حمظورة كتدبري تأدييب يف املؤسسات العقابية

  .)٢٣(وال يوجد أي حظر صريح للعقوبة البدنية يف أوساط الرعاية البديلة  -١٧
العقوبة اجلسدية ضـد األطفـال أن       وأوضحت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال         -١٨

 ،عقوبة غري قانونية يف نظام العقوبات      ،٢٠٠٩العقوبة البدنية هي اآلن، وكما كانت يف عام         
وأوصـت  .  لكنها تظل عقوبة قانونية يف املرتل وأوساط الرعاية البديلـة          ،ورمبا يف املدارس  

يع األماكن، مبـا فيهـا      تشريعات حتظر صراحة العقوبة البدنية لألطفال يف مج       بسّن  جيبويت  
  .)٢٤(املرتل، كمسألة ذات أولوية

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٢  
 سلم ُوقعـا بـني      تفاقاًحىت اآلن ا  حسب ما أفادت به الورقة املشتركة، مل يسمح           -١٩

باستتباب سـلم   ) ٢٠٠١ و ١٩٩٤يف عامي   (جبهة استعادة الوحدة والدميقراطية     احلكومة و 
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ومل جير التطرق أثناء هذين االتفاقني إىل االعتراف حباالت االغتـصاب كجـرائم             . حقيقي
ومل ُتفـرض   . بون من العقاب متاماً    اجلنود املغتصِ  ويفلت دائماً . حرب وإصدار أحكام بشأهنا   

كما أن بعضهم حصل علـى ترقيـات إىل         .  أي عقوبات رغم الشكاوى املقدمة     عليهم أبداً 
  .)٢٥(ب أعلى وما زالوا على مقربة من ضحاياهمرت

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة         -٣  
  واحلياة السياسية

، يقيد عدد من القـوانني حريـة وسـائط        "١٩املادة  "منظمة  حسب ما أفادت به       -٢٠
 من دسـتور  ١٥التعبري املنصوص عليها يف املادة اإلعالم، مما يتناقض مع كفالة حرية الرأي و       

  .)٢٦( فيها، ويف الصكوك اإلقليمية والدولية اليت أصبحت جيبويت طرفا١٩٩٢ًعام 
القـانون  (بأن األحكام املتعلقة حبظر نشر أخبار كاذبة        " ١٩املادة  "منظمة  وأفادت    -٢١

قـد ُيـساء    ) ٤٢٥املـادة   قانون االتصال،   (وحظر التشهري اجلنائي    ) ٤٢٥اجلنائي، املادة   
وتنتهك هـذه   . استخدامها لقمع املعارضة وحبس من يعربون عن آراء خمالفة آلراء احلكومة          

بإلغاء " ١٩املادة  "منظمة   أوصتو. )٢٧(األحكام املعايري الدولية املتعلقة باحلق يف حرية التعبري       
  .)٢٨( جترمي التشهريوبإهناءاألحكام اليت حتظر نشر أنباء كاذبة 

 يطـرح   ١٩٩٢بأن قانون حرية االتصال لعام      " مراسلني بال حدود  "وأفادت هيئة     -٢٢
فهو ينص على عقوبـات     . وتعدد وسائط اإلعالم  والتحقيق الصحفي    أمام حرية التعبري     حتدياً

 تتعلق بالعمر واجلنـسية     بالسجن على املخالفات اليت ترتكبها وسائط اإلعالم ويفرض قيوداً        
 جلنـة وطنيـة     ١٩٩٢وقد أنشئت منذ عـام      . عالميإ منرب   قعلى كل من يرغب يف إطال     

             مراسلني"وأوصت هيئة   . )٢٩(لالتصال لديها صالحية إصدار رخص البث اإلذاعي والتلفزيوين       
 مـن   ١٩ باملادة    تاماً جيبويت بأن تضمن تقيد القوانني واملمارسات الوطنية تقيداً       " بال حدود 

  .)٣٠(املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
ريـة إنـشاء    ال يتمتعون حب   األشخاص يف جيبويت     أنّ" ١٩املادة  "منظمة  والحظت    -٢٣

وال تزال  . نقل أو تلقي املعلومات   وسائط إعالم خاصة هبم أو استخدامها حبرية اللتماس أو          
ارة ومن خالل هيئة إذاعة وتلفزيون جيبويت، تـدير وز        . الدولة تسيطر على وسائط اإلعالم    

 وحمطتني إذاعيتني وطنيتني علـى      FM حمطتني إذاعيتني وطنيتني على موجة       صالالثقافة واالت 
وتشرف الوزارة علـى إصـدار      .  احملطة التلفزيونية الوطنية الوحيدة    ، وتدير أيضاً  AMموجة  

هيئة إذاعة وتلفزيون  الرخص لوسائط اإلعالم، مبا يشمل اعتماد الصحفيني األجانب، وحتتكر      
اإلعالمية اليت متتلكهـا الدولـة وال لـدى        املنابر  وليس لدى    )٣١( أمواج األثري   تقريباً جيبويت

  .)٣٢(احملررين واملديرين إال القليل من االستقاللية التحريرية، إن ُوجدت
 أن جيبويت انقطعت عن العامل وقمعت النقـد " مراسلني بال حدود  "هيئة  وأوضحت    -٢٤

ُيستبعدون وأن احلكومة ُتبقـي علـى        صحافيني األجانب وأضافت اهليئة أن ال   . أكثر فأكثر 
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وأوصت . )٣٣(احتكار األنباء واملعلومات احمللية من خالل وسائط اإلعالم اليت متتلكها الدولة          
 والـسماح اهليئة جيبويت برفع القيود املفروضة على أنشطة وسائط اإلعالم الوطنية واألجنبية            

  .)٣٤(كومةبالتغطية املستقلة والناقدة ألعمال احل
 هو القانون املنظم    AN-92-2أن قانون املنظمات رقم     " ١٩املادة  "منظمة  وأوضحت    -٢٥

وقد رفضت جيبويت، بعد االستعراض الدوري الشامل األخـري         . لوسائط اإلعالم يف جيبويت   
جلعله  منه   ٤٧ و ١٧ و ١٤اخلاص هبا، التوصيات الداعية إىل تعديل هذا القانون وإلغاء املواد           

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        ١٩املادة  محاية احلق يف حرية التعبري مبوجب       مع  يتفق  
 من معايري التأهيل غري القانونية على األشخاص        ويفرض هذا القانون عدداً   . املدنية والسياسية 

ومتنح املواد املذكورة للحكومة    . الذين يسعون إىل تقلد مناصب عليا يف املنظمات اإلعالمية        
يرية كبرية لكي تتحكم يف ملكية وسائط اإلعالم وإدارهتا، مما خيـالف واجبـها              سلطة تقد 

 أن يكـون    ١٤وتقتـضي املـادة     . )٣٥(والتعدديةاملتمثل يف تشجيع وسائط اإلعالم املستقلة       
 ١٧ املادة   املشاركون يف اإلدارة املالية ألي هيئة صحفية من مواطين جيبويت، يف حني تقتضي            

 عن ذلك، تقتضي وفضالً.  يف جيبويت   إعالمي مقيماً  جهازبأن يكون مدير أو نائب مدير أي        
وأوصـت  .  عاماً ٤٠مسعي بصري عن    عالمي  إألي جهاز    أال يقل عمر أي مدير       ٤٧املادة  
 لتشجيع اسـتقاللية    AN-92-2 قانون املنظمات رقم      بإلغاء هذه املواد من    "١٩املادة  " منظمة

  .)٣٦(اإلعالم وتعددهاوسائط 
أن شروط دخول مهنة الصحافة، حىت فيمـا خيـص          " ١٩املادة  "منظمة  وأكدت    -٢٦

املناصب العليا، ال تتماشى مع القانون الدويل؛ وال تعترف بأن احلق يف التعبري عـن طريـق                 
وسائط اإلعالم اجلماهريية هو حق ميتلكه كل شخص، وليس فقط األشخاص الذين تعتربهم             

كما حترم هذه الشروط عامة اجلمهور من احلق يف         .  ومناسبني بشكل خاص   ني مؤهل احلكومة
  .)٣٧(تلقي املعلومات واألفكار من مصادر متنوعة تكون من اختيارهم

أن مستويات انتشار اإلنترنت يف جيبويت ما زالـت         " ١٩املادة  "منظمة  وأوضحت    -٢٧
تصاالت متخلفة إىل حد كبري ويبقى      كما أن اهلياكل األساسية لال     متدنية بشكل غري معقول؛

د واحـد خلـدمات     وحتصل جيبويت على اخلدمات من مـورّ      . الوصول إليها باهظ التكلفة   
 وهناك خماوف من احتمـال أن تـستغل         .اإلنترنت، تشرف عليه وزارة الثقافة واالتصاالت     

 احملتويات اليت   احلكومة هذه الرقابة لرصد حمتوى اتصاالت اإلنترنت وتقييد إمكانية النفاذ إىل          
أنه داخل جيبويت، ُمنع النفاذ إىل      " مراسلني بال حدود  "وأوضحت هيئة    .)٣٨(تراها غري مناسبة  

بنشر وسائط اإلعـالم املـستقلة      بالسماح  وأوصت اهليئة جيبويت    . موقع إخباري للمعارضة  
  .)٣٩(واملعارضة والتوقف عن منع املواقع اإلخبارية

 لتنفيذ احلق يف احلـصول       أن جيبويت مل تعتمد قانوناً     "١٩املادة  "منظمة  والحظت    -٢٨
 وأوصت جيبويت باعتماد تشريعات لضمان إمكانيـة ممارسـة احلـق يف           )٤٠(على املعلومات 

  .)٤١(احلصول على املعلومات
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رفضت، خالل االسـتعراض الـدوري       جيبويتأن  " ١٩املادة  "منظمة  وأوضحت    -٢٩
، وتـشجيع   ختويـف الصحفيني عية إىل التوقف عن     الشامل األخري اخلاص هبا، التوصية الدا     

والحظت املنظمـة   . السياسينياملعارضني  جو من التسامح لكي يتسىن التعبري حبرية عن آراء          
 وأن ممارسات التخويف الـيت       من التعصب إزاء حرية التعبري ما زال مستمراً        نفسها أن جواً  

وأوصـت  . )٤٢(سفي والتعذيب تستهدف الصحفيني متواصلة، ومنها حاالت االحتجاز التع      
بالتحقيق على حنو شامل يف حاالت االحتجاز التعسفي والتعذيب اليت تعرض هلا ناشطون من  

  .)٤٣(املعارضة وصحفيون، ومالحقة اجلناة، وإتاحة سبل االنتصاف املناسبة للضحايا
من املقرر أن تصدر حمكمة استئناف      كان   هأن" مراسلني بال حدود  "وأوضحت هيئة     -٣٠

، "صوت جيبويت " بشأن طعن حسني أمحد فرح، مراسل        ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٩ يف   حكماً
/  آب ١٦صـادر يف     من أوروبا، يف حكـم       احملطة اإلذاعية اليت كانت تبثها املعارضة سابقاً      

 ١٥إليه ملـدة     وأضافت اهليئة أنه بعد استماع قاض     .  يرفض طلبه لإلفراج املؤقت    أغسطس
، رفضت احملكمة مرة أخرى طلبه لإلفراج املؤقـت       ٢٠١٢كتوبر  أ/ تشرين األول  ٤دقيقة يف   

 تدهور وضعه   ،أغسطس/آب ٨ومنذ إلقاء القبض علي فرح يف       . أكتوبر/ تشرين األول  ٧يف  
  .)٤٤(٢٠١٢أغسطس /آب ١١ فيه منذ يقبعيف سجن غابود يف العاصمة، الذي 

يت ويف حركـة    رابطة حقوق اإلنسان يف جيبـو      عضو يف    ًوقد تعرض فرح، وهو أيضا      -٣١
 مـن    سنوات تقريباً  ١٠التجديد الدميقراطي والتنمية، وهي حزب معارض، للمضايقة على مدى          

. ٢٠١١ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣عـوام   األ يف   ًسلطات جيبويت، اليت ألقت عليه القبض سابقا      جانب  
       /آب ١١ ساعة يف مركز شرطة جيبويت، مثُل أمام قاضـي التحقيـق يف       ٧٢وبعد احتجازه ملدة    

ومل يكن بإمكان فـرح      .سجن غابود يف العاصمة   ، وُنقل بعد ذلك مباشرة إىل       ٢٠١٢ غسطسأ
. حام عندما كان رهن االحتجاز لدى الشرطة ومل ميثله حمام عندما مثُل أمام القاضـي              مب االتصال

.  بتلقي أي زيارات أو أي عناية طبية رغم ضعف صحته وحاجته إىل العـالج ًومل ُيسمح له أيضا   
 املقـرر   -  إىل الرئيس  ًخطابا" مراسلني بال حدود  "، أرسلت هيئة    ٢٠١٢سبتمرب  /يلول أ ١٨ويف  

لفريق األمم املتحدة العامل املعين باالحتجاز التعسفي من أجل توجيه انتباهه إىل مأسـاة حـسني    
  .)٤٥(أمحد فرح

خماوف مماثلة وأوضحت أن فرح أُوقف وُحـبس        أيضاً  " ١٩املادة  "منظمة  وأثارت    -٣٢
وقد اهتم ببيـع    . التصال مبحام أو بأسرته   ا إليه أو منحه إمكانية      هتمأسبوع دون توجيه    ملدة  

بطاقات العضوية يف حركة التجديد الدميقراطي والتنمية، وهي حركة حظرها الرئيس إمساعيل   
واهتم الرئيس هذه احلركة بدعم بلد جماور يف مؤامرة من أجل غزو . ٢٠٠٨ يف عام غيلهعمر 
  .)٤٦(جيبويت
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جيبويت إىل اإلفراج عن حسني أمحد فرح وتقدمي        " مراسلني بال حدود  "ودعت هيئة     -٣٣
 .)٤٧(معلومات، يف الوقت نفسه، عن ظروف احتجازه

وأفادت الورقة املشتركة بأن سلطات جيبويت تضايق الناشطني يف جمـال حقـوق               -٣٤
. ت حقوق اإلنسان  اإلنسان وختيفهم وتقمعهم ملنع الكشف عن أي معلومات بشأن انتهاكا         

وما زال املدافعون عن حقوق اإلنسان يتعرضون باستمرار للتهديـدات واملـضايقات مـن              
ويف مقاطعات الشمال، ُيوقف ويعذَّب أي شخص يشتبه يف أنه          . الشرطة والسلطة العسكرية  

وأوصت الورقة املشتركة جيبـويت     . )٤٨(نقل معلومات عن االنتهاكات اليت يرتكبها العسكر      
اإلعالن املتعلق حبقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان، الذي اعتمدته اجلمعيـة           بأحكام  د  بالتقي

  .)٤٩(١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٩العامة لألمم املتحدة يف 
املظاهرات السلمية بـشكل    قوات األمن متنع أو تقمع      وأكدت الورقة املشتركة أن       -٣٥

ني والصحافيني واملدافعني عن حقـوق      وقد أُوقف العديد من املتظاهرين واملعارض     . منهجي
وتعرض بعضهم للتعـذيب وُزّج     . ٢٠١١فرباير  /اإلنسان والنقابيني الشباب يف شهر شباط     

حركـة  " بتهمة املـشاركة يف      ٢٠١١فرباير  / شباط ٩ببعضهم يف سجن غابود املركزي يف       
حيث أُفرج عنهم بشكل مؤقت بعد أربعة أشهر من االحتجـاز، ووضـعوا حتـت               " متردية

 ١٨وحسب الورقة املشتركة، قُمعت مظاهرة      . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٣يف  املراقبة القضائية   
 إصابة العشرات جبروح ومقتل مخسة أشخاص وتوقيـف          مما أسفر عن   ،٢٠١١فرباير  /شباط

وُتحظر . وتعرض معظم األشخاص الذين أُلقي القبض عليهم للتعذيب       . املئات من املتظاهرين  
 املعارضة القانونية، مع إغالق مكاتبها وإبعـاد الناشـطني فيهـا            على أرض الواقع أحزاب   

بواعث قلق مماثلـة ودعـت      " مراسلني بال حدود  "هيئة  قد أثارت   و. )٥٠(وختويف زعمائها 
 بسبب أنشطتهم املهنيـة     جيبويت إىل اإلفراج عن مجيع الصحفيني واملواطنني احملبوسني حالياً        

  .)٥١(وحريتهم يف التعبري
بأن احلكومة تواصل ختويـف ومـضايقة املعارضـني         " ١٩املادة  "نظمة  موأفادت    -٣٦

وتشمل أبرز األمثلة على ذلك احلظر الشامل للتجمعـات، والقمـع           . السياسيني وأنصارهم 
اهلمجي ملسريات املعارضة، مما ينتهك يف الوقت نفسه احلق يف حرية التعبري واحلق يف حريـة                

احلوادث للمعايري الدولية حلقوق اإلنـسان، فهـي         عن انتهاك هذه     وفضالً. التجمع السلمي 
 صـت ووأ. )٥٢(  من دستور جيبويت اليت تضمن احلق يف حرية التعـبري     ١٥ املادة   تنتهك أيضاً 

؛ والتحقيق يف انتهاكات هذا احلق       تاماً احلق يف حرية التجمع السلمي احتراماً      املنظمة باحترام 
  .)٥٣(ظر شامل آخر على التجمعاتوإتاحة سبل االنتصاف للضحايا؛ وعدم فرض أي ح

  عادلة ومواتية عمل احلق يف العمل ويف شروط   -٤  
 تنفيذ توصيات جملـس     ٢٠١٠أكدت الورقة املشتركة أن احلكومة رفضت يف عام           -٣٧

          . حقوق اإلنسان بشأن ضمان احلرية النقابية، وقمعت حركـات االحتجـاج االجتمـاعي            
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 ٩٠، يف اليوم األول، و     نقابياً ٨٠، أُوقف   ٢٠١٠مارس  /آذار ٧ و ٦وعلى سبيل املثال، ففي     
، يف اليوم التايل، على يد قوات الشرطة عقب مظاهرات سلمية نظمها احتاد جيبـويت               نقابياً

.  ثالثة أشـهر   اليت تأخر دفعها  للعمل واالحتاد العام لعمال جيبويت من أجل املطالبة باملرتبات          
  .)٥٤(وقد أُطلق سراحهم يف اليوم نفسه

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -٥  
 لبلد أجنيب يف    بأن جيبويت، باعتبارها حليفاً    (REPRIEVE)" ريربيف"أفادت منظمة     -٣٨

، تساعد وكالة استخبارات ذلك البلد األجنيب يف تنفيـذ عمليـات            "احلرب ضد اإلرهاب  "
خالل الـسماح لـه     من   االختطاف واالحتجاز السري يف إطار برناجمه للتسليم االستثنائي،       

  .)٥٥( داخل حدودهاسريةباستخدام مواقع 
 اللجنـة األفريقيـة     إىل، فإن دعوى مقدمة     "ريربيف"وحسب ما أفادت به منظمة        -٣٩

حلقوق اإلنسان والشعوب تزعم أن قاعدة معسكر ليمونيه، املوجودة يف جيبويت، هي مبثابـة              
وُيسلّم أفـراد   . ك البلد األجنيب  برنامج التسليم اخلاص بذل    ُيستخدم من أجل  " سريموقع  "

بشكل مؤقت إىل معسكر ليمونيه، حيث ُيحتجزون ويتعرضون للتعذيب واملعاملة القاسـية            
  .)٥٦(يف اخلارج"  أخرىسريةمواقع "والالإنسانية واملهينة، قبل نقلهم إىل 

 أن جيبويت أصبحت قاعدة ميكن أن يطلق منها ذلك          أيضاً" ريربيف"وتدعي منظمة     -٤٠
موجهة حنو الناشطني املشتبه فيهم يف شبه اجلزيرة        بطائرات بدون طيار    لد األجنيب هجمات    الب

وقد أدت هذه اهلجمات إىل وفاة عدد من املدنيني يف البلدان اجملاورة، مبـن فـيهم                . العربية
  .)٥٧( يرعب اجلماعات اليت جتري فوقها ومستمراً قائماًكما أهنا تشكل هتديداً. األطفال

إن دعم جيبويت لذلك البلد األجنيب يف هذه العملية يشكل،     " ريربيف"ت منظمة   وقال  -٤١
 من الربوتوكـول    ٧٥ للضمانات األساسية املنصوص عليها يف املادة        على أقل تقدير، انتهاكاً   

 عن ذلك، فإن جيبويت تساهم، من       وفضالً. )٥٨(١٩٤٩ األول التفاقيات جنيف لعام      اإلضايف
يف  بشن هجمات بطائرات بدون طيـار،     ية تسمح للبلد األجنيب     خالل تقدمي مساعدة أساس   

انتهاكات للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ملـدنيني يف البلـدان      
فقد ُحرم أفراد يعيشون يف اجلماعات املستهدفة من عدد من احلقوق املعترف هبا يف              . اجملاورة

وتـشمل هـذه    .  فيها قليمية اليت أصبحت جيبويت طرفاً    صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإل    
احلق األساسي يف احلياة، واحلق يف الصحة العقلية والبدنية، واحلق يف التعليم،          : احلقوق ما يلي  

. )٥٩(ثقافية، واحلق يف العمل، واحلق يف تقريـر املـصري         الياة  احلواحلق يف التجمع، واحلق يف      
بالطـائرات  قف دعمها املادي للهجمات غري القانونية جيبويت إىل و" ريربيف"منظمة   ودعت

  .)٦٠(ذلك البلد األجنيب يف البلدان اجملاورةيشنها اليت  ،بدون طيار
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