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  جملس حقوق اإلنسان
  العامل املعين باالستعراض الدوري الشاملالفريق 

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  )ب(١٥لومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمع
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  جيبويت

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة،                
ة، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعني

 نسان،وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإل              . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية الـيت       . ما عدا ما هو وارد يف التقارير اليت سبق أن نشرهتا املفوضية السامية            

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف        . تمدها جملس حقوق اإلنسان   اع
ويف حال عـدم    . وىل هي أربع سنوات    وترية االستعراض يف اجلولة األ     قد أُعد التقرير مع مراعاة أن     و. التقرير

وملا .  املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة      وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق         
كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو 

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل /إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و
  . مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانأو التعاون
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف

  التحفظات/اإلعالنات تاريخ التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
االعتراف باالختـصاصات احملـددة     

  هليئات املعاهدات
الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية      العهد  

 واالجتماعية والثقافية
  -  ال يوجد  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥

 الشكاوى املتبادلـة بـني الـدول        ال يوجد  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١املادة (

  - ال يوجد  ٢٠٠٢نوفمرب /ين تشرين الثا٥  الربوتوكول االختياري األول
  - ال يوجد  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥  الربوتوكول االختياري الثاين

 ة القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز      اتفاقي
  ضد املرأة

  -  ال يوجد  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       
 املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية        

  أو املهينة

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥
  ال): ٢١

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  )عامة(نعم   ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٦  اتفاقية حقوق الطفل
، الربوتوكـول االختيـاري     )٢٠٠٦التوقيع عليها فقط،    ( اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         :فيهااملعاهدات األساسية اليت ليست جيبويت طرفاً       

امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية                      
، الربوتوكـول   )٢٠٠٦التوقيع عليه فقط،    (الإنسانية أو املهينة، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة               أو ال 

، االتفاقية الدولية حلمايـة  )٢٠٠٦ه فقط، التوقيع علي(االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية            
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقيـة الدوليـة      

 .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

        
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة      ةصكوك دولية رئيسية أخرى ذات صل

  ال    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم      )٣(بروتوكول بالريمو
ــاقييت       )٤(الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية ــتثناء اتف ــم، باس  ١٩٥٤نع

  ١٩٦١و
ــول    )٥( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢ؤرخة اتفاقيات جنيف امل ــتثناء الربوتوك ــم، باس  نع

  اإلضايف الثالث
  نعم    )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ال  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 



A/HRC/WG.6/4/DJI/2 
Page 3 

وعلى  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       بالتصديق على    ، تعهدت جيبويت  ٢٠٠٦ يف عام  - ١
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد                

ويف . )٧ ( األطفال يف الرتاعات املسلحةاإلباحية وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك
، شجعت جلنة حقوق الطفل جيبويت على التصديق على الربوتوكولني االختياريني كليهما وعلى أي              ٢٠٠٨عام  

جيبويت حثت اللجنة    كما )٨(.صك آخر من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت ليست جيبويت بعد طرفاً فيها            
 .)٩(إعالهنا بشأن االتفاقية بغية سحبهعلى أن تبحث إعادة النظر يف 

  اإلطار الدستوري والتشريعي - باء 

  ور ُخصص حلقـوق اإلنـسان    إىل إدراج فصل يف الدست     ٢٠٠٧أشار تقرير التقييم القطري املوحد لعام         - ٢
  .)١٠(دون غريها

ايـة  ؛ وقـانون مح   ٢٠٠٧ورحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد قانون مكافحة االجتار بالبشر يف عـام               - ٣
؛ وقانون ٢٠٠٧يف عام   ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /ةملصابني بفريوس نقص املناعة البشري    األشخاص ا 

. )١١(٢٠٠٠؛ والقانون التوجيهي املتعلق بنظام التعليم يف عام ٢٠٠٢؛ وقانون األسرة يف عام ٢٠٠٦العمل يف عام 
بإدخال تعديل ، )١٢(فوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيورحبت جلنة حقوق الطفل أيضاً، شأهنا يف ذلك شأن م

 تـشويه   ممارسة منه، على عقوبات قاسية للمعاقبة على        ٣٣٣على قانون العقوبات للنص، مبوجب أحكام املادة        
  .)١٣(األنثوية األعضاء التناسلية

   اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان- جيم 

وزارية مسؤولة عن تعزيز ومحاية حقوق      دائرة   إىل إنشاء    ٢٠٠٧ لعام   املوحدأشار تقرير التقييم القطري       - ٤
  .)١٤(وتنفيذها اإلنسان ومكلفة بإعداد سياسة حكومية بشأن حقوق اإلنسان

، رحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء وزارة النهوض باملرأة ورفـاه األسـرة والـشؤون               ٢٠٠٨يف عام   و  - ٥
. اء هيئة مستقلة لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وفقاً ملبادئ باريسجيبويت بإنشاللجنة  وأوصت .)١٥(االجتماعية

وينبغي أن ختوَّل لتلك اهليئة سلطة تلقي شكاوى من أطفال أو بامسهم تتعلق بانتهاكات حقوقهم، وأن حتقق فيها، 
  .)١٦(وأن تزوَّد باملوارد البشرية واملالية الالزمة

   التدابري السياساتية- دال 

لتحسني  إىل اعتماد استراتيجية وطنية      ٢٠٠٤ر لصندوق األمم املتحدة للسكان صدر يف عام         أشار تقري   - ٦
على مدى تأثريها املرأة يف التنمية وخطة عمل جاء فيها أنه سيتم تقييم مجيع السياسات والقوانني استناداً إىل وضع 

  .)١٧(املسألة اجلنسانية

 ملكافحة االعتداء واالسـتغالل اجلنـسيني       ٢٠٠٥لعام  ورحبت جلنة حقوق الطفل خبطة العمل الوطنية          - ٧
لألطفال؛ وباالستراتيجية املعجَّلة لبقاء الطفل ومنائه؛ كما رحبت بالسياسة الوطنية املتكاملة اخلاصة بنماء الطفل              
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وشجعت اللجنة جيبويت على اعتماد خطة عمل وطنية تتعلـق بالطفـل            . ٢٠٠٥يف مرحلة الطفولة املبكرة لعام      
  .)١٨( بشكل كامل مجيع حقوق الطفل املكرسة يف االتفاقيةتتناول

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

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )١٩(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم 

  الغحالة اإلب  رد املتابعة  آخر املالحظات اخلتامية  وُنظر فيه
ــة  ــصادية جلن ــوق االقت احلق

  واالجتماعية والثقافية
  ٢٠٠٤عام  دمي التقرير األويل عن موعده منذتأخر تق  -   -   - 

  ٢٠٠٤عام  دمي التقرير األويل عن موعده منذتأخر تق  -   -   -   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
  ضد املرأة

ن موعديهما منـذ    يرين األويل والثاين ع   تأخر تقدمي التقر    -   -   - 
  على التوايل ،٢٠٠٤ و٢٠٠٠عامي 

ن موعديهما منـذ    تأخر تقدمي التقريرين األويل والثاين ع       -   -   -   جلنة مناهضة التعذيب
  على التوايل ،٢٠٠٧ و٢٠٠٣عامي 

  ٢٠١٣ث يف عام حيل موعد تقدمي التقرير الدوري الثال  -   ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٧  جلنة حقوق الطفل

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢
  ال  صدرت دعوة دائمة

  يوجدال   آخر الزيارات أو التقارير عن البعثات
  يوجدال   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

تفق عليها بعد   يوجدال   الزيارات املطلوبة واليت مل ُي
    التعاون أثناء البعثات/التيسري

   يوجدال  متابعة الزيارات 

 والنداءاتالردود على الرسائل املتعلقة باالدعاءات 
  العاجلة

، ُوجهت إىل احلكومة    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ و ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥يف الفترة ما بني     
 ١٦ شخصاً من بينـهم      ١٩ رسائلالوباإلضافة إىل جمموعات حمددة، خّصت تلك       .  يف اجملموع  رسائل ٨

  ). يف املائة٨٧,٥ (رسائل ٧وخالل الفترة نفسها، ردت جيبويت على . نقابياً
مل ترد جيبويت على أي من االستبيانات االثين عشر اليت أرسلها املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصـة يف                   )٢٠(الردود على االستبيانات املتعلقة بالقضايا املواضيعية

 ، يف غـضون اآلجـال     ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١الفترة ما بني    
  .)٢١(احملددة هلا
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  حلقوق اإلنسانالسامية  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة - ٣

 يف شرق أفريقيا والقرن األفريقي، وهو يركز باألساس ب اإلقليمي يف أديس أبابا بلدان   تشمل والية املكت    - ٨
ويعمل املكتب . ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومن بينها جيبويت على البلدان اليت ال وجود فيها ملفوضي      

 مع الفرق القطرية لألمم املتحدة من أجل        ويعملعلى بناء قدرات إقليمية ووطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان          
  .)٢٢(مساعدهتا يف اتباع هنج مرتكز على حقوق اإلنسان أثناء وضع براجمها

فنظم حلقة عمل استشارية . رفع املكتب اإلقليمي بقدر كبري درجة تعاونه مع احلكومة،  ٢٠٠٨ويف عام     - ٩
 باالشتراك مع وزارة العدل وحقوق اإلنـسان        ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٢ و ١١يف يومي    وطنية بشأن حقوق اإلنسان   

خصاً كـانوا   وحتت رعاية رئيس مجهورية جيبويت، اعتمد سبعون ش       . ومع فريق األمم املتحدة القطري يف جيبويت      
 ومنظمات اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان عشر توصيات من بينـها التوصـية               احلكومةميثلون  

املعاهدات وإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنـسان       مبوجب  بإنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات لتنسيق عملية اإلبالغ         
، سيواصـل املكتـب     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول   إىل ٢٠٠٨أغسطس  /ويف الفترة من آب   . على وجه السرعة  

اإلقليمي لشرق أفريقيا دعم اجلهود املستمرة اليت يبذهلا هؤالء الفاعلون الوطنيون واألمم املتحدة يف جمال حقوق                
  .)٢٣(اإلنسان من خالل مشروع للمساعدة التقنية

  حلقـة تدريبيـة يف الفتـرة       ونظمت وزارة العدل وشؤون السجون املكلفة حبقوق اإلنسان يف جيبويت           - ١٠
، بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومـن           ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ و ١١ما بني   

 إعـداد وكانت الغاية من تلك احللقة تعزيز قدرات دولة جيبويت لتمكينها من            . منظومة األمم املتحدة يف جيبويت    
دميها إىل هيئات املعاهدات األممية وإىل جملس حقوق اإلنسان يف إطـار            تقوتقارير دورية جيدة يف أقرب اآلجال       

  .)٢٤(االستعراض الدوري الشامل

  قوق اإلنساناملتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية - باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

ـ           ٢٠٠٠يف عام     - ١١ شريعات ، أشارت جلنة حقوق الطفل إىل جتلي مبدأ عدم التمييـز يف الدسـتور ويف الت
وحثت اللجنة جيبويت على أن تويل عناية خاصة للتصدي للتمييز يف حق البنات والنساء بوسائل مـن          . )٢٥(احمللية

مجلتها إعادة النظر يف التشريعات احمللية حىت تكفل إبطال األحكام التمييزية، مبا فيها تلك اليت تؤثر على تقـسيم       
، أشار تقرير التقييم القطري املوحد ٢٠٠٧ويف عام . )٢٦(فية من التمييزاملرياث، كما حثتها على توفري احلماية الكا

وجـود  وتالَحظ  . إىل أن أوجه عدم املساواة بني الرجال والنساء ال تزال من أهم التحديات اليت يواجهها البلد               
  .)٢٧(تفاوتات بني اجلنسني يف جماالت التعليم واالقتصاد وصنع القرار

جلنة حقوق الطفل باجلهود اليت ُبذلت من أجل ضمان حصول مجيع األطفـال             ، رحبت   ٢٠٠٨ويف عام     - ١٢
غري أهنا أسفت الستمرار التفاوتات خاصة      . على التعليم واخلدمات الصحية وغري ذلك من اخلدمات االجتماعية        

حظـت  وال. )٢٨(فيما يتعلق بأطفال الشوارع واألطفال املهاجرين واألطفال الالجئني واألطفال ذوي اإلعاقـات           
هذه الشهادات  ميالد وأن عدم إصدار شهادات يف املائة من األطفال يف جيبويت ليست هلم ١٠اللجنة بقلق أن حنو 
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وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً من أن اجلهود اليت تبذهلا جيبويت يف سبيل     . يضر خصوصاً باألطفال غري اجليبوتيني    
بلغوا سن االلتحاق باملدرسة يف عدد قليل من مدارس العاصمة، حتسني تسجيل املواليد تقتصر على األطفال الذين 

  .)٢٩(ُمغِفلة بذلك جزءاً كبرياً من السكان

التمييـز يف حـق     نـع    لتنفيذ التدابري املتعلقة مب    ٢٠٠٦ورحبت جلنة حقوق الطفل بسن قانون يف عام           - ١٣
والحظت اللجنة بتقدير مشروع    . )٣٠(ووصمهماإليدز وأسرهم   /ةاألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري     

غري أهنا أشارت بأسف إىل عدم تنفيذ التوصيات اليت . القانون املتعلق بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقات يف اجملتمع
إعـادة إدمـاج    حتسني   واستغرقت يومني واليت تتعلق باحلاجة إىل        ٢٠٠٦خرجت هبا حلقة عمل ُعقدت يف عام        

  .)٣١( واجتماعياًاألشخاص ذوي اإلعاقات مهنياً 

  نايف احلياة واحلرية واألمالفرد  حق - ٢

وجه املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً             ،  ٢٠٠٦يف عام     - ١٤
ويدَّعى أن  . ٢٠٠٥نوفمرب  /يف تشرين الثاين   جيبويتمدينة  كومة بشأن قمع قوات األمن مظاهرةً يف        احلرسالة إىل   

وقيل . ت األمن أطلقت النار على سكان حي أريبا بينما كانوا حياولون وقف تدمري السلطات العامة ملساكنهمقوا
وقيل إن مثانية أشخاص ُجرحوا فيما اعُترب مخسة آخرون . إن مخسة متظاهرين لقوا حتفهم ومن بينهم طفل وامرأة

ر من وفاة شاب يف سن الثامنة عشرة قتلته قوات وُيّدعى أن أفعال القمع هذه حدثت بعد شه. يف عداد املفقودين
. حفظ النظام أثناء مظاهرة سلمية شارك فيها عمال وتالميذ مدارس ثانوية لالحتجاج على ارتفاع أسعار النقل               

ومع أن املقرر اخلاص وصف رد السلطات بأنه ُمرضٍ إىل حد كبري، فإنه أسف لعدم استعراض احلكومة بالتفصيل        
 أن تقوم التعويضات املالية املدفوعة جلرب انتـهاكات حقـوق           قانوناًايا وشدد على أنه ال جيوز       حلالة مجيع الضح  

  .)٣٢(.اإلنسان مقام املالحقة القضائية

 من، بعث املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب رسالة بشأن طّيارْين كانا قد أُعيدا قسراً               ٢٠٠٥ويف عام     - ١٥
   علـى  ومل تـرد جيبـويت    .  وتعذيبهما منذ عودهتما   هما يف احلبس االنفرادي   وضعبلد جماور حيث مت     إىل  جيبويت  

  .)٣٣(هذه الرسالة

 إىل استمرار تعرض النساء للعنف املرتيل وملمارسـات         ٢٠٠٧وأشار تقرير التقييم القطري املوحد لعام         - ١٦
 على سبيل املثال، يف سن قانون وذلك رغم التقدم املتمثل،، )٣٤(تقليدية مؤذية، كتشويه األعضاء التناسلية األنثوية

ثوية، ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األن    أن  ، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق       ٢٠٠٨ويف عام   . األسرة وتنفيذه 
 كما تالحظ   ،على نطاق واسع يف البلد    ال تزل منتشرة    ، وهي أفظع أشكال التشويه،      مبا يف ذلك ممارسة التخييط    

  .)٣٥(لقانون الذي حيظر هذه املمارسةنفاذ اعدم وجود مالحقات قضائية إل

 إشارة جيبويت إىل حظر العقاب البدين يف املدارس، فإهنا شعرت           قد الحظت ومع أن جلنة حقوق الطفل        - ١٧
وأوصت اللجنة بأن حتظر جيبويت صراحةً مجيع . بالقلق الستمرار تعرض األطفال للعقاب البدين وخاصة يف بيوهتم

َرس على األطفال، مبا فيها العقاب البدين، يف كل زمان ومكان، عن طريق إصدار قانون               أشكال العنف الذي ميا   
  .)٣٦(مينع ذلك، وبأن تشجع على استخدام وسائل تأديبية بديلة
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، أشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن القانون اجليبويت ال ينص حتديداً على التفريق بـني                ٢٠٠٨ويف عام     - ١٨
والحظت أيضاً أن التفريق بني طفل ووالديه أمر        . ، يف حاالت االعتداء أو اإلمهال     األطفال وآبائهم، كحل أخري   

من إزاء عدم االستفادة    وشعرت اللجنة بالقلق    . صعب التنفيذ عموماً بسبب االفتقار إىل البنية األساسية املناسبة        
يعاقب هبا عموماً مرتكيب    اليت  ة  اخلفيف العقوبة   وإزاءالتشريعات القائمة يف التصدي جبدية لالعتداء على األطفال         

  .)٣٧(تلك األفعال

 ارتفاع عدد األطفال، وخاصة البنات، الذين يقعون يف الدعارة إزاءوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها   - ١٩
وأوصت اللجنة جيبويت بأن تضع وتقوي التـدابري        .  انعدام مرافق تقدِّم خدمات لألطفال املستَغلني جنسياً       وإزاء

ة ملعاجلة مسائل االستغالل واالعتداء اجلنسيني؛ كما أوصتها بضمان التحقيق بسرعة يف اجلرائم اجلنسية              التشريعي
اليت ُترتكب يف حق أطفال ومالحقة مرتكبيها؛ ومبواصلة تنفيذ سياسات وبرامج مالئمة لوقاية األطفال ولتعـايف                

 شدة ارتفاع عـدد     إزاءلجنة كذلك عن قلقها     وأعربت ال . )٣٨(الضحايا من األطفال وإعادة إدماجهم يف اجملتمع      
األطفال الذين ال يزالون يعيشون يف الشوارع وأوصت جيبويت ببذل مزيد من اجلهود يف سبيل توفري احلماية هلؤالء 

  .)٣٩(األطفال

وحثت جلنة حقوق الطفل جيبويت أيضاً على أن تضمن حدوثَ التبين على الصعيد الدويل على حنو يتقيد                - ٢٠
   مبصاحل الطفل الفضلى وتوفَري مجيع الضمانات القانونية املناسبة لصاحل األطفال، مبن فيهم األطفـال الـذين              كلياً

طفال األال حيملون اجلنسية اجليبوتية، منذ بدء عملية التبين وحىت هنايتها، حىت تتفادى إمكانية حدوث حاالت بيع 
  .)٤٠(أو االجتار هبم ألغراض التبين أو ألغراض أخرى

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

حماكم ختتص بـالنظر يف قـضايا       إزاء عدم وجود    ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها        ٢٠٠٨يف عام     - ٢١
وشعرت بالقلق كذلك من إمكانية احتجاز أحداث ال تتجاوز أعمارهم الثالثة عشرة لفترات             . اجلاحنني األحداث 

البديلـة  الـُسُبل  طفال مبعزل عن األشخاص الراشدين ومن كون      عدم وجود مرافق منفصلة الحتجاز األ     وطويلة  
وحثت اللجنة جيبويت على أن تضمن تنفيذ معايري . )٤١(رائم األحداث متروكة لسلطة احملاكم التقديريةللتصدي جل

 وأوصت جيبويت بأن تنشئ نظاماً قضائياً متخصصاً لفائدة األطفال؛ وبأن تكفـل           . قضاء األحداث تنفيذاً كامالً   
حصولَ األشخاص العاملني مع األطفال يف إطار النظام القضائي على التدريب املالئم وعدَم احتجاز األطفال إالّ                
كحل أخري وألقصر فترة ممكنة، وفصلَ األطفال عن األشخاص الراشدين أثناء احتجازهم وعدَم تعرضهم لإلساءة         

  .)٤٢( األحداث للمحاكمة يف أسرع وقت ممكنيف خالل ذلك، وتقدَمي القضايا اليت يكون األطراف فيها من

، طلبت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تبيِّن ما إذا كان السجناء                ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٢
جيربون على العمل يف السجون، وإذا كان األمر كذلك، أن تبيِّن ما إذا كان وضع املعتقلني السياسيني يتـضمن                   

  .)٤٣( أكثر رعاية فيما يتعلق بالعمل يف السجونأحكاماً خاصة و
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   احلق يف حرمة احلياة اخلاصة ويف الزواج ويف حياة أسرية- ٤

، رحبت جلنة حقوق الطفل بكون جيبويت تفرض على اآلباء إعالة أطفـاهلم وبتخويلـها      ٢٠٠٨يف عام     - ٢٣
اليت ُيحكم هبا يف حال التخلي عن طفل هي بيد أهنا شعرت بالقلق لكون العقوبة . سلطة األمر بدفع النفقةالقضاة 

 وأوصت اللجنة جيبويت بالتفكري يف وسائل أكثر فعالية للحصول على نفقة األطفـال،              .)٤٤(السجن ودفع غرامة  
وأوصت اللجنة جيبويت أيضاً بأن تشرع يف إجراء دراسة         . كالتنفيذ التلقائي لنظام النفقة وآليات الوساطة احمللية      

ناول أثر تعدد الزوجات ملعرفة ما إذا كان لتعدد الزوجات آثار سلبية على تربية األطفال ومنائهم، معمقة وشاملة تت
  .، مبا يف ذلك تدابري إذكاء الوعي)٤٥(وبأن تضع، إذا ما تبني أن األمر كذلك، تدابَري ملعاجلة تلك اآلثار السلبية

ضعفني واليتامى وأوصت اللجنة جيبويت بأن والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق ارتفاع عدد األطفال املست  - ٢٤
آلية رصد مناسبة ملراقبة مرافـق الرعايـة      إنشاء  توفر محاية خاصة لألطفال احملرومني من بيئة أسرية وبأن تضمن           

  .)٤٦(الكفالة، من مجلة أمور أخرى/البديلة وبرامج الرعاية بالتبين

  واحلق ع السلمي،امتجال، والتعبري، وتكوين مجعيات واحرية الدين أو املعتقد  - ٥
  يف املشاركة يف احلياة العامة ويف احلياة السياسية

، بعثت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان رسـالة إىل               ٢٠٠٦يف عام     - ٢٥
 وبصفة خاصـة    احلكومة بشأن تواصل اهلجمات اليت يتعرض هلا املدافعون عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية،           

  بارتفاع عدد األفعال الرامية إىل جترمي تلك األنـشطة وال          ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥وقد اتسم عاما    . النقابيون املستقلون 
  .)٤٧( والتحرش من قبل الشرطة والسلطة القضائية والتهديداتواالعتقاالتسيما عمليات الطرد من الوظائف 

رر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي          ، بعث كل من املمثلة اخلاصة واملق      ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٦
مت طردهم من اخلدمة وتوقيفهم واحتجازهم لعدة أيام بسبب          زعيماً نقابياً    ١٢والتعبري رسالة إىل احلكومة بشأن      

. وردت احلكومة على تلك الرسالة بشكل مفصل جداً       . عمال املوانئ يف جيبويت   نفذه  يف إضراب عام    مشاركتهم  
بعقوبة السجن ملدة شهرين املتهمني  دائرة اجلَنح يف حمكمة االستئناف يف جيبويت حكمت على ثالثة من فقالت إن 

  .)٤٨(مع وقف التنفيذ وعلى التسعة الباقني بعقوبة السجن ملدة شهر واحد مع وقف التنفيذ

مشاركة اثنني منهم   ، ادُّعي أن أربعة زعماء نقابيني ُسجنوا ألكثر من شهر ألهنم نظموا             ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٧
تسريب معلومات إىل قـوة     "وبعد إطالق سراحهم، ظلت موجَّهة إليهم هتم        . يف دورة تدريبية نقابية يف اخلارج     

 أحد موظفي منظمة ُيدعى أنوعالوة على ذلك، ". إهانة رئيس اجلمهورية"، و"التخابر مع قوة أجنبية"، و"أجنبية
تعـرض لالعتقـال    مع املدافعني عن احلقـوق النقابيـة يف جيبـويت،           العمل الدولية، كلفته املنظمة باالجتماع      

على قرار بطرده، توقيعه وُيدَّعى أنه مت اإلفراج عنه بعد . االستخبارات العامةواالستجواب لساعات من ِقَبل دائرة 
قامـت  وتناولت هذه الوقائع ثالثُ رسائل مشتركة بعثت هبا ثالثٌ من واليات اإلجراءات اخلاصـة و              . مث طُرد 

استمرار توجيه هتمـة    إزاء  وشكرت املمثلة اخلاصة احلكومة على ردها وأعربت عن قلقها          . احلكومة بالرد عليها  
اعتقال وشددت املمثلة اخلاصة كذلك على أنه مل تقدَّم أية معلومات بشأن            . إىل النقابيني " خمابرة جهات أجنبية  "

  .)٤٩(ممثل منظمة العمل الدولية وطرده يف وقت الحق
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، وّجه كل من ممثلة األمني العام واملقرر اخلاص املعين حبماية احلق يف حرية الرأي والتعبري ٢٠٠٧ويف عام   - ٢٨
رسالة إىل احلكومة بشأن رئيس الرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان الذي قيل إنه قُبض عليه يف مرتله واقتيد إىل مقر                   

وقيل إن قوات حفـظ النظـام       . غ باألسباب الكامنة وراء ذلك    الشرطة اجلنائية وُوضع حتت احلراسة دون أن يبلَّ       
اهتمت بصورة خاصة، أثناء استنطاقه، برسالة من الرابطة اجليبوتية حلقوق اإلنسان تتعلق باكتشاف قرب مجـاعي                

ن وُنقل رئيس الرابطة إىل سج. ١٩٩٤يضم رفات سبعة مدنيني ُيدَّعى أهنم قُتلوا على يد القوات احلكومية يف عام 
وردت احلكومة بالقول إن رئـيس الرابطـة حتمـل          . قبل اإلفراج عنه بصورة مؤقتة يف انتظار حماكمته       " غابود"

ومت .  يف شكل وثيقة مكتوبة مع علمه التام بأن ذلك فعل خمالف للقـانون             املسيئةمسؤولية نشر تلك التصرحيات     
صرحيات املطعون فيها كانت عارية عن الصحة إقرار ارتكاب جرمية القذف وهي جرمية جنائية بعد أن ثبت أن الت

وأشارت املمثلة اخلاصة إىل أن رد احلكومة ال يبدد قلقها بشكل كامل وذكّرت .  يتم عن سوء نية    وأن اإلدالء هبا  
أفكار ومعلومات ومعارف بشأن حقوق     أو بث   نشر  حرية  حبق كل شخص، مبفرده أو باالشتراك مع آخرين، يف          

  .)٥٠(اسية مجيعهااإلنسان واحلريات األس

   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية- ٦

 يف  ٦٠ إىل ارتفاع معدل البطالة املقدَّر بنحـو         ٢٠٠٨أشار تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لعام          - ٢٩
نظمـة  وأِملت جلنة اخلرباء التابعة مل     .)٥١(نيواملسنواملعوقني  الشباب والنساء   يف أوساط   بوجه خاص   وذلك  املائة  

العمل الدولية، يف العام نفسه، أن تكفل احلكومة متاشي قوانينها يف جمال العمل مع مبـدأ املـساواة يف األجـر                     
وأِملـت  ). ١٠٠رقم (املنصوص عليه يف اتفاقية مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية       

يع االستحقاقات، كنفقـات النقـل، للعـاملني         على وجوب منح مج    اللجنة أيضاً أن تنص التشريعات صراحةً     
  .)٥٢(والعامالت على قدم املساواة

جيوز للقاصر الذي يتجاوز سـن       ، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أنه        ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٠
ض أبوه أو أمه أو  من قانون العمل، أن ينضم إىل نقابة من النقابات ما مل يعتر٢١٢السادسة عشرة، مبوجب املادة 
ال تسمح بأي ) ٨٧رقم (ورأت اللجنة أن اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم . ويل أمره على انضمامه إليها

   مـن  ٢١٢ت الضرورية لتعديل املـادة      متييز على أساس السن؛ لذلك فإهنا طلبت إىل احلكومة أن تتخذ اإلجراءا           
  .)٥٣(قانون العمل

شارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل ورود تقارير عن توقيـف عـدة               ، أ ٢٠٠٧ويف عام     - ٣١
نقابيني وعن االعتداء اجلسدي على متظاهرين وُمضربني، وعن عمليات اقتحام لبيوت النقابيني، وعن أفعال حترش 

ارسـة احلقـوق املخولـة      وذكّرت اللجنة بأنه ال ميكن مم     . معادية للنقابات وعن منع تنظيم االنتخابات النقابية      
للمنظمات اليت متثل العمال وأصحاب العمل إالّ يف مناخ خال من كل نوع من أنواع العنف أو الضغط أو التهديد 

  .)٥٤(الذي مياَرس على زعماء وأعضاء تلك املنظمات وبأنه من واجب احلكومة أن تضمن احترام هذا املبدأ

 القانون حيظر عمالة األطفال، فإهنا الحظت بأسف أن هـذا           أنأشارت إىل   ومع أن جلنة حقوق الطفل        - ٣٢
احلظر ال ينفَّذ دائماً وأنه كثرياً ما يزج باألطفال يف أعمال خمتلفة غري خطرية، مبا فيها العمل املرتيل، والزراعـة،                    

 يف عـدد    كما أعربت اللجنة عن أسفها ألن النقص احلاصل       . وتربية املاشية، وغري ذلك من األنشطة غري الرمسية       
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وأعربت اللجنة، عالوة على ذلك، عن قلقها       .  املقدمة عن عمالة األطفال    التقاريراملفتشني قد حد من إمكانية التحقيق يف        
من الزج باألطفال يف ظروف عمل ال إنسانية ومهينة ومن كوهنم عرضة بصورة خاصة لإلدمان على املخدرات ولإلصابة                  

  .)٥٥( مبكرةوباألمراض املنقولية جنسياً وللحمل يف مرحلةاإليدز /ةبفريوس نقص املناعة البشري

  الئق احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي - ٧

، ورحبت بعدة أمور من بينها ٢٠٠١ورقة استراتيجية احلد من الفقر لعام إىل  جلنة حقوق الطفل أشارت  - ٣٣
. مية األساسية يستهدف اجملتمعات احمللية احملرومة     برنامج منح قروض صغرية للنساء وبرنامج لتلبية احتياجات التن        

 وحسب  .)٥٦(بيد أن اللجنة شعرت بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معديل الفقر النسيب والفقر املدقع ارتفاعاً شديداً              
 كانت نسبة  يف املائة من السكان بينما       ٧٤,٤يطال   الفقر النسيب    كان،  ٢٠٠٧تقرير التقييم القطري املوحد لعام      

  .)٥٧(٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٤٢,٢لفقر املدقع ا

 إىل أن ظروف العيش قد تـدهورت        ٢٠٠٨وأشار تقرير ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية صدر يف عام            - ٣٤
وحسب مصدر يف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، فإن نسبة          . )٥٨(بسبب اجلفاف وبسبب أزمة الغذاء العاملية     

 يف ١٧,٩لذين يقل وزهنم عن الوزن الطبيعي بدرجة متوسطة أو شديدة قد زادت من األطفال دون سن اخلامسة ا
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من كون نصف . )٥٩(٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢٨,٩ إىل ٢٠٠٢املائة يف عام 

السكان يعتمد على عدد السكان تقريباً يواجهون يف الوقت الراهن نقصاً يف املواد الغذائية ومن كون ُخمس عدد 
وعالوة على ذلك، هناك شح يف املياه ُيعزى باألساس إىل تردي نوعية املياه املتاحة           . )٦٠(املساعدة الغذائية العاجلة  

وإىل صعوبة احلصول على املوارد املتوفرة، كما جاء يف تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الـصادر يف عـام       
ال ميكنـهم   يف املائة من سكان األريـاف  ٤٩,١أن حوايل إحدى الدراسات االستقصائية يف   وورد. )٦١(٢٠٠٨

آمنة  يف املائة منهم على األقل إىل سد احتياجاهتم من مصادر غري ٣٠الوصول إىل مصدر آمن ملاء الشرب، فيضطر 
  .)٦٢(أدىن الشروط الصحيةتتوفر فيها ال 

ل مزيداً من اجلهد يف سبيل تقليص معديل الفقر النسيب والفقر املدقع            وأوصت جلنة حقوق الطفل جيبويت بأن تبذ        -٣٥
كما أوصت اللجنة جيبويت بأن تويل اهتماماً خاصـاً     . بني السكان، خصوصاً فيما يتعلق بتخفيف آثار أزمة الغذاء العاملية         

 خدمات اإلصـحاح  لنقي وعلىلألسر عند وضع استراتيجيات احلد من الفقر اخلاصة هبا، وبأن تتيح احلصول على املاء ا       
  .)٦٣( والغذاء واملأوى يف مجيع املناطق وللمجتمعات احمللية داخل البلد، مبا يف ذلك للسكان الرحلاملالئمة

، فإهنا ظلت تشعر بالقلق إىل زيادة خمصصات امليزانية املرصودة للصحة     جلنة حقوق الطفل    ويف حني تشري      - ٣٦
وشعرت اللجنة بالقلق أيضاً ألسباب منها النقص احلاصل . قطاع الصحةل تواجه إزاء الصعوبات املالية اليت ال تزا

العاملني املؤهلني يف قطاع الصحة واستمرار ارتفاع معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة              عدد  يف  
 من بني كـل      إىل أن طفالً واحداً    ٢٠٠٦وأشار تقرير لليونيسيف صدر يف عام       . )٦٤(ومعدالت الوفيات النفاسية  

مثانية أطفال ميوت قبل أن يبلغ سن اخلامسة وأن رضيعاً واحداً من بني كل عشرة رضَّع ميوت قبل أن يكمل سنته 
، فإن أهم أسباب املرض والوفيـات هـي         ٢٠٠٦وحسب تقرير ملنظمة الصحة العاملية صدر يف عام         . )٦٥(األوىل

 سـوء   ويعاين من قطاع الصحة الذي يفتقر إىل التجهيزات       وإن الوضع يتفاقم بسبب رداءة بنية       املعدية  األمراض  
وأوصت جلنة حقوق الطفل جيبويت بأن تواصل اختاذ        . )٦٦(صيانة املنشآت ونقص يف العاملني املدربني واملتحمسني      
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تدابري قوية لضمان إتاحة خدمات الرعاية الصحية جبعلها يف متناول السكان من حيث سهولة الوصـول إليهـا                  
اً، وبأن تعطي أمهية كبرية ملشاكل وفيات الرضع والوفيات النفاسية وسوء التغذية بوسائل من مجلتها               وكلفتها مع 

  .)٦٧(محالت التوعية واألنشطة اهلادفة إىل تشجيع الرضاعة الطبيعية دون غريها

ورحبت جلنة حقوق الطفل باجلهود اليت تبذهلا جيبويت يف سـبيل مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة                     - ٣٧
؛ وإنشاء إطار مؤسـسي     )٢٠٠٧- ٢٠٠٣(اإليدز بوسائل من بينها وضع برنامج وطين ملكافحة األوبئة          /ةريالبش
بيد .  من أجل مساعدة يتامى اإليدز٢٠٠٤املسألة؛ وإنشاء صندوق للتضامن يف عام ملعاجلة هذه    جديد   تنظيميو

اإليدز وهو معدل مرشح    /ةناعة البشري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل انتشار فريوس نقص امل           
  .)٦٨(لالرتفاع أكثر ما مل يتم اعتماد سياسة وإجراء تدخالت أخرى بشأنه

) ٢٠٠٥-٢٠٠٢( خطة عمل جيبويت ملكافحة إساءة استعمال العقاقري         أنوالحظت جلنة حقوق الطفل باهتمام        -٣٨
 إىل عدم توفر    غري أن اللجنة أشارت بقلق    .  صعبة قامت بأنشطة توعية وإعالم تستهدف الشباب الذين يعيشون أوضاعاً        

وأوصـت  . )٦٩(محل املراهقـات تفاقم مشكلة الرعاية الصحية للمراهقني وإىل     لتقدمي  أية خدمات مالئمة وسرية     
اللجنة جيبويت بعدة أمور من مجلتها وضع سياسات واضحة وتشريعات، حسب االقتضاء، بشأن الوقاية يف مـا                 

  .)٧٠(ني الصحية، وال سيما احلمل املبكر وإساءة استعمال العقاقرييتعلق مبشاكل املراهق

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي- ٨

، رحبت جلنة حقوق الطفل باخلطة الرئيسية الواسعة النطاق املراد هبا إصالح نظام التعليم              ٢٠٠٨يف عام     - ٣٩
والحظت اللجنة، عالوة على ذلك، الزيادات احلاصـلة يف         .  من ميزانية جيبويت   وبزيادة احلصة املخصصة للتعليم   

معدالت التسجيل يف املدارس االبتدائية والثانوية، والتحسينات اليت طرأت على تدريب املدرسني ونوعية التعليم              
 اللجنة أعربت عن قلقها     غري أن . فقريةوجتهيزات املدارس، مبا يف ذلك الوجبات الغذائية اجملانية لألطفال من أسر            

 التفاوتات بني اجلنسني اليت هـي انعكـاس         وإزاء انقطاع أغلبية األطفال مع تقدمهم يف السن عن املدارس           إزاء
وأوصت جيبويت بأن تتخـذ     ،  )٧١( التفاوتات اإلقليمية  إزاءبالقلق  اللجنة  كما شعرت   . للمواقف اجملتمعية والفقر  

اف من مجلتها ضمان إتاحة التعليم االبتدائي للجميع، ورفع معدالت التسجيل تدابري فعلية من أجل حتقيق عدة أهد
الثقافية، خاصة ما يتعلق منها بنوع اجلنس، ومواصلة        /املدرسي، وتقليص الفوارق اإلقليمية والفوارق االجتماعية     

  .)٧٢(ةتدريب املدرسني، وإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف املقررات الدراسي

 أن نسبة الذكور بني الطالب تفوق بدرجة كبرية نسبة اإلنـاث  ٢٠٠٨وذكر تقرير للبنك الدويل صدر يف عام         -٤٠
. )٧٣( املدارس بغرض تشجيع األسر اجليبوتية على تسجيل البنات يف        ٢٠٠٠كما ذكر أن اإلعانات الغذائية تقدَّم منذ عام         
  .)٧٤(٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٢٩رفون القراءة والكتابة بلغت وذكر التقرير ذاته أن نسبة الكبار الذين يع

 يف املائة تقريباً من األطفال، أغلبـهم مـن       ٤٥ إىل أن    ٢٠٠٧وأشار تقرير التقييم القطري املوحد لعام         - ٤١
   يف املائـة مـن التالميـذ املـسجلني    ٢٠  أكثر منالفتيات، ال حيصلون على التعليم خاصة يف األرياف وإىل أن      

وزيادة على ذلك، اخنفض معدل اإلنفاق العام . )٧٥(التعليم االبتدائي وذلك على الرغم من التقدم احملرزكملون يال 
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ائة يف عـام     يف امل  ٨,٤ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٩,٣على التعليم كنسبة مئوية من إمجايل الدخل القومي من          
  .)٧٦(سكو لإلحصاء، حسب معهد اليون٢٠٠٦

  الجئون وطالبو اللجوء املهاجرون وال- ٩

 الجئ مسجل يف    ٨ ٥٠٠ إىل أن هناك     ٢٠٠٨أشار تقرير ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية صدر يف عام            - ٤٢
وجاء يف نفـس    . )٧٧( شخص ٢٠ ٠٠٠جيبويت فيما يقدر عدد طاليب اللجوء واملهاجرين من أصول خمتلفة بنحو            

تلبية   وال تضمن تلبية االحتياجات األساسية لألشخاص      يفةضعالتقرير أن اآلليات الوطنية الستقبال طاليب اللجوء        
، ٢٠٠٧ويف أواخـر عـام      . كاملة، كاملساعدة الطبية الفورية واملأوى والغذاء لألشخاص الذين ينتظرون الفرز         

شرعت احلكومة يف تنفيذ تدابري أشد صرامة على الساحل الشمايل جليبويت وعند نقاط الدخول احلدودية الرئيسية             
  .)٧٨( اجلددتدفق القادمنيبة ملراق

، الحظت جلنة حقوق الطفل أن املنظمات غري احلكومية واجلمعيات الوطنية هي من يقدِّم ٢٠٠٨ويف عام   - ٤٣
 عدم اختاذ إزاءخدمات التأهيل االجتماعي والنفسي لألطفال الالجئني خارج املخيمات وأعربت اللجنة عن قلقها 

ية والتعلـيم وغـري ذلـك مـن         ل الالجئني على خدمات الرعاية الـصح      تدابري منهجية لضمان حصول األطفا    
، ساور جلنة حقوق الطفل القلق، كما أبرزت ذلك مفوضية األمم املتحدة لشؤون             ٢٠٠٠ويف عام    .)٧٩(اخلدمات
  ويف عـام .)٨١( بسبب املعلومات اليت تشري إىل حرمان األطفال الالجئني من التعليم خارج خميماهتم        ،)٨٠(الالجئني
، أوصت جلنة حقوق الطفل جيبويت بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان محاية حقـوق األطفـال                 ٢٠٠٨

كما أوصت اللجنة جيبويت بأن تعتمد تشريعات كاملة خبصوص الالجـئني           . الالجئني داخل خميماهتم وخارجها   
تياجات األطفال وتقر بأشكال تنص على معاجلة طلبات اللجوء بسرعة وتدمج فيها إجراءات طلب جلوء تراعي اح

  .)٨٢(االضطهاد اليت تستهدف األطفال بالتحديد

   األشخاص املشردون داخلياً- ١٠

 ١٠أن الصدامات اليت حصلت من      إىل   بعثة لتقصي احلقائق تابعة لألمم املتحدة        أشارت،  ٢٠٠٨يف عام     - ٤٤
بلد جماور، إىل جانب عسكرة منطقيت ة لاملسلحقوات ال بني قوات جيبويت املسلحة و٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢إىل 

مت نقلها مؤقتاً إىل موقعني     اليت   من األسر    ٢٠٧دمرية وملحول، قد تسببت حسب التقارير الواردة يف تشريد حنو           
ورغم أن عدد األشخاص املشردين قليل نسبياً، فإن عسكرة املنطقة قد خلف أثراً سـلبياً               . )٨٣(يف مقاطعة أوبوك  

فتوافُد مئات من أفراد القوات املسلحة بشكل مفاجئ إىل املنطقة، علـى سـبيل              .  السكان متعدد األشكال على  
  .)٨٤(خاصة املاء والكألاملثال، قد أجهد بشكل غري طبيعي املوارد النادرة املتاحة، 

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- ثالثاً
د اليت بذلتها جيبويت يف سبيل جعل تشريعاهتا تنـسجم مـع            ، الحظت جلنة حقوق الطفل اجلهو     ٢٠٠٨يف عام     -٤٥

االتفاقية خصوصاً عن طريق اعتماد قانون األسرة وقانون العمل وقانون اجلنسية والقوانني املتعلقة بتوجه سياسيت التعلـيم                 
  .)٨٥( القواننيغري أن اللجنة أشارت بأسف إىل أن نقص املوارد البشرية واملالية يعوق تنفيذ تلك. والصحة
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 إىل اتساع فارق الدخل بني الفئة األغىن   ٢٠٠٧وأشار تقرير جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية صدر يف عام            - ٤٦
والفئة األفقر وإىل تزايد اإلقصاء االجتماعي الذي تعانيه الشرائح السكانية األضعف حاالً وذلك على الرغم من                

وعالوة على ذلك، تدل بعض املؤشرات املتعلقة بالصحة        . )٨٦(ريةارتفاع وترية النمو االقتصادي يف السنوات األخ      
والتعليم على حدوث تغريات إجيابية بينما تبقى مؤشرات أخرى، كمؤشر التغذية واحلصول على املاء وخدمات                

  .)٨٧(٢٠٠٨اإلصحاح، مثرية للقلق، مثلما الحظت جلنة حقوق الطفل يف عام 

 إىل أن البلد يعاين بانتظام من اضطراب الوضع         ٢٠٠٨ية صدر يف عام     وأشار تقرير ملنظمة الصحة العامل      - ٤٧
يف القرن األفريقي، ومن وجود عشرات اآلالف من الالجئني واألشخاص املشردين، ومـن التقلبـات املناخيـة                 

  .)٨٨(الشديدة، ومن شح املوارد املالية املتاحة يف البلد لتنفيذ برامج التنمية وإعادة اإلعمار

  الرئيسيةالوطنية  ولويات واملبادرات وااللتزامات األ- رابعاً
  تعهدات الدولة

. محاية حقوق اإلنسان على مجيع املستوياتو تعهدت جيبويت مبواصلة اإلسهام يف تعزيز      ،٢٠٠٦يف عام     - ٤٨
 ، بالتصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،          وتعهدت جيبويت، زيادة على ذلك    

وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال 
  .)٨٩(وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحةاإلباحية 

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً
احلد من ) أ: ( أربعة ميادين للتعاون هي٢٠٠٧- ٢٠٠٣كر إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ذ  - ٤٩

تشجيع الصحة املستدامة   ) ج(تشجيع احلكم الرشيد وحقوق اإلنسان؛      ) ب(الفقر وتشجيع التنمية االجتماعية؛     
احملافظة على املوارد من املياه ) د(نقولة؛ اإليدز وغريه من األمراض امل/ةومكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشري

 أن لربنـامج األمـم   ٢٠١٢- ٢٠٠٨والحظ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية     . )٩٠(وترشيد استعماهلا 
  دعم التنمية احمللية بغية حتسني ظروف عيش فئـات الـسكان األشـد حرمانـاً؛              ) أ: (املتحدة حماور ثالثة وهي   

  صول على اخلدمات االجتماعية األساسية اجليدة، خاصة أمـام الـسكان املستـضعفني؛            زيادة إمكانية احل  ) ب(
  .)٩١(توطيد احلكم الرشيد والشراكة بقصد احترام حقوق اإلنسان) ج(
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