
(A)   GE.09-15261    120110    130110 

  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة احلادية عشرة

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  **تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

  جيبويت    

__________ 

  .                       أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
  . هباورد التقرير بالصيغة اليت مرفقيعّمم   **  

 
 *A/HRC/11/16  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

5 October 2009 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/11/16* 

GE.09-15261 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  ................................................................مقدمــة     
  ٣  ٦٦-٥  .............................................. عملية االستعراضوقائعموجز   - أوالً  

  ٣  ١٥-٥  ..........................العرض املقدم من الدولة موضع االستعراض  - ألف     
  ٧  ٦٦-١٦  ......................احلوار التفاعلي وردود الدولة موضع االستعراض  -  باء     

  ٢١  ٧٠-٦٧  ................................................أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  

  رفقامل  
  ٢٧  ....................................................................................  الوفدةتشكيل  



A/HRC/11/16* 

3 GE.09-15261 

  مقدمة
 مبوجب قرار جملـس     واملنشأعقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          -١

        ٢ الفتـرة مـن      خالل  دورته الرابعة  ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨ املؤرخ ٥/١حقوق اإلنسان   
 ٢ملعقـودة يف     استعراض جيبويت يف اجللسة الثانيـة ا       وأُجري. ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٣إىل  
اهللا، وزير العـدل     حممد بركات عبد   السيدمعايل  وفد جيبويت   ورأس  . ٢٠٠٩فرباير  /شباط

، ٢٠٠٩فربايـر  / شباط٤ويف اجللسة املعقودة يف   . قوق اإلنسان املكلف حب وشؤون السجون   
  .عن جيبويتق العامل هذا التقرير ياعتمد الفر

 نيجمموعة املقررين التالي  اإلنسان   اختار جملس حقوق     ،٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨يف  و  -٢
  .بوليفياو ،ندونيسيا، وإ االحتاد الروسي:تيسري استعراض جيبويتل )ثالثيةال اجملموعة(
             صـدرت الوثـائق التاليـة مـن أجـل           ،٥/١  من مرفق القرار   ١٥وفقا للفقرة   و  -٣

  :استعراض جيبويت
ــين  )أ(   ــر وط ــي/تقري ــرض خط ــرة  ع ــا للفق ــدم وفق ) أ(١٥ مق

)A/HRC/WG.6/4/DJI/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـا للفقـرة             )ب(  

 ؛)A/HRC/WG.6/4/DJI/2) (ب(١٥

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـا للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/4/DJI/3.(  
 ،ا مسبقا أملانيـا هتئمة باألسئلة أعد الثالثية قااجملموعةجيبويت عن طريق  إىل  أحيلت  و  -٤

يرلنـدا  آ واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـي و       ، والتفيا ، والدامنرك ،واجلمهورية التشيكية 
             املوقـع الـشبكي اخلـارجي لالسـتعراض       على  وهذه األسئلة متاحة    .  وهولندا ،الشمالية
  . الشاملالدوري

   عملية االستعراضوقائعموجز   - أوالً  

  الدولة موضع االستعراضاملقدم من عرض ال  - ألف  
   حممـد بركـات    الـسيد قدم  ،٢٠٠٩فرباير / شباط٢لسة الثانية املعقودة يف   يف اجل   -٥

، فـضال  لتقدم احملرزلقوق اإلنسان، وصفا    املكلف حب وزير العدل وشؤون السجون      اهللا، عبد
الـسياسات الـيت     صلبان يف   اجلهود املبذولة من أجل وضع اإلنس     واملعوقات والقيود   عن  

املوضـوعية  علـى   بتعزيز احلوار القـائم     أن بلده ملتزم    على  أيضا  وشدد   .تنتهجها جيبويت 
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الستعراض الدوري الشامل الـذي     ل أمهية كبرية    ، وأن جيبويت تويل    وعدم االنتقائية  يةواحلياد
عقدها لطوعية اليت   التعهدات ا إىل   وأشار.  من جتارب اآلخرين   للتعلم ذاتيا وفرصة    تقديراميثل  
علـى   التـصديق    ، أي  لعضوية جملس حقوق اإلنـسان     حه مبناسبة ترش  ٢٠٠٦يف عام   بلده  

أشكال مجيع  على  لقضاء  ل واالتفاقية الدولية    ،الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل    
وهـذا  . هذه الصكوك منذ ذلك التـاريخ     كل  على  التصديق  جرى   وقد   ؛التمييز العنصري 

حبقوق اإلنسان اليت   املتعلقة   اإلقليميةمن الصكوك الدولية و   بالفعل  قائمة طويلة   إىل   فةباإلضا
  .الوفدواليت عّددها جيبويت طرفا فيها أصبحت 

على الصعيد احمللي بإدراجها يف      هذه الصكوك اعتماد  بغية  املتخذة   عن التدابري    وأفاد  -٦
ونظـرا ألن تعزيـز   . يف الدستور ملكرسةااألحكام ذات الصلة إىل   باإلضافة ،الوطينالقانون  

 فقد أنشأت جيبويت اللجنة الوطنية      ، من بني األولويات الرئيسية للحكومة     هوحقوق اإلنسان   
وبالرغم من  . استشاريةيف نشر آراء    دورها  ويتمثل   ؛مبادئ باريس مبا يتفق و  حلقوق اإلنسان   

علـى حنـو     وقد أسهمت    ،بيعي تعمل بشكل ط   هناإف ،الصعوبات املادية اليت تواجهها اللجنة    
وكانت اللجنة أيـضا    . باالستعراض الدوري الشامل  املتعلق  عداد التقرير الوطين    إيف  خاص  

عالن العـاملي   إللالذكري الستني   ب لالحتفال    اليت جرت  يف أنشطة التوعية  جهة فاعلة رئيسية    
 تـتمكن   ادية حىت املوذكر الوفد أنه سيتم حشد املزيد من املوارد البشرية و         . حلقوق اإلنسان 

أن إقامة الدميقراطيـة  إىل وأشار . مثلعلى النحو األنسان من العمل اللجنة الوطنية حلقوق اإل 
اإلمكانـات  موجها حنـو  صالحا عميقا للنظام القضائي     إستلزمان  تالتعددية وسيادة القانون    

لقضاة بشكل امرتبات  وزيادة ، القضاة صدار قانون عن وضع   إوذُكر أن    .البشرية واملادية معا  
راس السجون تلقـت    حلنشاء وحدة   إ و ، وإنشاء هيئات قضائية خمتصة بقانون األسرة      ،كبري

عـدد  ارتفـع   قد  و . من تلك اجلهود   جزءاأمور تشكل   هي  حقوق اإلنسان   جمال  تدريبا يف   
تأثيث وجتهيـز كافـة     وأعيد  . املوظفني القضائيني ثالثة أضعاف يف أقل من عقد من الزمن         

  .العدالة وحتسني ظروف عمل القضاةإىل ية من أجل تيسري الوصول املرافق القضائ
نظام قـضائي تقليـدي      جانب النظام القضائي احلديث يوجد    إىل  أنه  أيضا ب  وأفاد  -٧

 وهو خيتص بتسوية القضايا املدنية البسيطة وحيترم املبادئ القـضائية           .مستقل ومتاح للجميع  
أنشئ منصب أمـني     ،١٩٩٩ويف عام   . عالناحلضور واإل  وهنج الطعنيف  ق  احلاألساسية ك 

ويعني . هامستخدمي واإلداريةالدوائر ليه بتسوية الرتاعات بني   إيعهد  ، و مبوجب القانون املظامل  
. تمتع حبصانات يف ممارسة وظائفها    تهيئة مستقلة   وهو يشكل    ،املظامل ملدة ست سنوات   أمني  

عترف وفد جيبويت   اقد  و. الربملانإىل   و رئيس اجلمهورية إىل   سنويا   ايقدم أمني املظامل تقرير   و
  . حتسني النظام القائمبأنه من املمكن بالتأكيد

لعمـل  لقـاء ا  األجر املتساوي   "أن قانون العمل اجلديد حيدد مبدأ       إىل  وأشار الوفد     -٨
بدأ رئيس مجهورية جيبـويت سياسـة        هلذه الغاية، حتقيقاً  و. قابل للتفاوض الغري  " املتساوي

االستراتيجية الوطنية إلدمـاج املـرأة يف       ومن بني أهداف    . لنهوض باملرأة طوعية من أجل ا   
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بأن املساواة بني اجلنسني ال تزال      الوفد  واعترف  . زيادة مشاركة النساء يف اختاذ القرار      التنمية
 وأصـبحن   ،الرغم من أن النساء أصبحن عضوات يف احلكومة ويف الربملان         على  بعيدة املنال   

واعترف أيضا بأن العديد من املبادرات قد       . العامة قضاء وسائر اخلدمات  يتبوأن مناصب يف ال   
اختذت من أجل حتسني وضع املرأة لكن العادات والتقاليد تشكل العائق الرئيسي الذي حيول              

أشـكال  مجيـع   على  اتفاقية القضاء   على  وقد أتاح تصديق جيبويت     . دون بلوغ هذا اهلدف   
ومبناسبة االحتفال بيوم املـرأة،     ،  ٢٠٠٠ ويف عام .  الوطين التمييز ضد املرأة مراجعة التشريع    

الشراكة إىل   وعي قومي باحلاجة     إشاعةإىل   ودعا   ،الثقافيةاألعباء  إىل  مهورية  اجلأشار رئيس   
  . الوضعإصالحوالتكامل بني الرجل واملرأة من أجل 

يت صدقت   أن جيبويت كانت يف طليعة الدول ال       أشار إىل فيما يتعلق حبقوق الطفل،     و  -٩
يف التشريع الوطين   أدرج   قد   أحكام هذه االتفاقية   وأن العديد من     ،اتفاقية حقوق الطفل  على  

 ومحاية األطفال ى،واحترام رأي الطفل ومصلحته الفضل ،أشكال العنفمن مجيع مثل احلماية 
يـشكل  وأضاف أن التعلـيم     .  مبوجب القانون  لزامياإل وتسجيل املواليد    ،لقانوناملخالفني ل 

استعراض شامل  أعاد  وقد  . من امليزانية الوطنية   يف املائة    ٢٨ ويستحوذ على  للحكومة   ةولويأ
الـذين  ألطفال اإللزامي لتعليم ال وأرسي ، حق اجلميع يف التعليم تأكيد ١٩٩٩عام  يف  أجري  

حتقيق التعليم للجميـع  إىل وهتدف احلكومة .  السادسة والسادسة عشرةتتراوح أعمارهم بني 
 استراتيجية احلكومة لتحقيق    وتستند.  لأللفية اإلمنائية متشيا مع األهداف     ،٢٠١٥حبلول عام   
علـى  والطلب االجتمـاعي    االلتحاق باملدارس،    إتاحةجانبني متكاملني مها    إىل  هذا اهلدف   

          ، ومحـالت التوعيـة   املعلمني وتدريبهم،    وتعيني   ،املدارسإنشاء  اصة من خالل    خب و ،التعليم
وقـد  .  باملدارس الفتيات واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة    بالتحاق  ما يتعلق   يوال سيما ف  

ـ املرحقوق اإلنسان يف مناهج     أدجمت  حقوق الطفل يف مناهج التعليم االبتدائي و      أُدجمت    ةحل
نسان وحقوق الطفل يف الربامج التدريبيـة       حقوق اإل أُدرجت أيضا   و.  للتعليم االبتدائي  التالية

فـصول التعلـيم االبتـدائي      يف  عداد  األزيادة  بشأن  حصاءات  إأيضا  وفد  وقدم ال . للمعلمني
لتعلـيم  لني والزيادة اهلائلة يف االلتحـاق بالـصف األول      علم والزيادة يف أعداد امل    ،والثانوي
 ، باسـتخدام التمويـل الـوطين   ٢٠٠١-٢٠٠٠وقد بدأ التعليم اجلامعي يف عام        .االبتدائي

  . ذلك احلنيمنذأعداد الطالب زيادة كبرية  تزادو
للرعاية الـصحية قـد      ذكر أن نسبة امليزانية الوطنية املخصصة      يف جمال الصحة،  و  -١٠

 ،ذلت جهود هائلة ملساعدة الفئات الضعيفةوُب. خالل األعوام القليلة املاضيةيف  ارتفعت كثريا
 منائيـة اإلمن اجلهود لبلوغ األهداف     ومثة حاجة إىل بذل املزيد       ،اصة األمهات واألطفال  وخب

 ، واخلطة الوطنية للتنمية الصحية    ،املبادرة الوطنية للتنمية الصحية   إىل  وجرت اإلشارة   . لأللفية
 مثـل   األمراض املعدية  مكافحةالصعيد دون اإلقليمي بغية     على  اجلاري  التعاون النشط   إىل  و
ـ  وخب ،تعزيز املوارد البشرية  على  أيضا  وركزت اجلهود   . يدز والسل واملالريا  اإل دريب اصة ت

  . ومدرسة الطب،نشاء هيئات جديدة مثل املعهد العايل للعلوم والصحةإالعاملني عن طريق 
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 سنة متشيا مع قانون     ١٦ ب لسن دخول سوق العمل      دىنحدد قانون العمل احلد األ    و  -١١
ذا القـانون علـى احلـوار       ويركز ه . املعوقنيلعمال  لتدابري خاصة    على   نصهو ي  و ،التعليم

يوفر ذلك،  إىل   باإلضافةو. التنظيميدور  ال عوضا عن    ا تيسرييا الدولة دور ح  ، ومين االجتماعي
 ويعكف اجمللـس الـوطين      ،قانون العمل الضمانات الالزمة حلرية تكوين النقابات العمالية       

مراجعة التشريعات يف هذا الصدد بعد صدور توصيات        على  والتدريب املهين   للعمالة والعمل   
.  ملنظمـة العمـل الدوليـة      ٧٨رقم   العمل الدولية بشأن االتفاقية      نظمةمل الرصد التابعة هيئة  

جيبويت العديـد مـن هـذه       يف  ويوجد  . ويكفل الدستور والقانون حرية تكوين اجلمعيات     
  .الفقرومكافحة  حبقوق اإلنسان ما يتعلقاجلمعيات مبا فيها 

، جتمـاعي ملكافحة الفقر واالستبعاد اال   ضخمة   أن جيبويت بذلت جهودا      أشار إىل و  -١٢
ورقـة  ما يعرف بالسياسة الوطنية ملكافحة الفقر اليت اشتملت عليها   اصة عن طريق تنفيذ   وخب

حتديد العديد من التـدابري والتحركـات ذات األولويـة       وجرى  . استراتيجية احلد من الفقر   
مية  وتنمية املوارد البشرية والنهوض بالتن     ، وتعزيز القدرة التنافسية   ،كتشجيع النمو االقتصادي  

أظهر االستعراض األول هلا وجود نتائج       ،هذه السياسة اعتماد  وبعد ثالث سنوات من      ،احمللية
 ال ،اخلدمات االجتماعية األساسيةإىل   الوصول   وحتسنحتقق النمو االقتصادي    فبينما  . متفاوتة

هذا االسـتعراض، أطلـق رئـيس       إىل   باإلضافةو. يزال قطاع كبري من السكان يزداد فقرا      
اخلـدمات  على  تعزيز احلصول   إىل  رية املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية اليت هتدف        اجلمهو

دعـم  إىل   و عـادة هيكلتـه   إاالقتصادي الوطين و  اهليكل  مراجعة  إىل  االجتماعية األساسية و  
على أن كافة هذه اجلهود ترتكز      على  وشدد  . ات اخلاصة حتياج أو ذوي اال   السكان الضعفاء 

بالتضامن الوطين  مكلفاً  دولة  لل اوزير وأن   ،صادية واالجتماعية والسياسية  سالمة اإلدارة االقت  
 رئيس الوزراء من أجل تنسيق برامج املعونة العامـة لـصاحل الفئـات         إشرافحتت  قد ُعني   

لفت هذه الوكالـة    وكُ. جانب وكالة التنمية االجتماعية   إىل  يعمل  هو   و ،السكانية الضعيفة 
وال سيما   ، وبتقليص التفاوت بني املناطق    ،ضعفاالفئات   أكثر   يف مكافحة الفقر بني   باملسامهة  

عن طريق متويل املشاريع املتناهية الصغر وتقدمي قروض صغرية للذين ال يستطيعون احلصول             
مليون دوالر لتمويل هذه اجلهود      ٤٥,٥رصدت حكومة جيبويت    قد  و. مصرفيةقروض  على  
  . من امليزانية الوطنيةئة يف املا١٠نفسها أي جيبويت  وفرهتا ٥,٥منها 
 وفيما يتعلق بالتصديق ،إىل البلدان اليت أعدت أسئلة مسبقة   ووجه الوفد الشكر أيضا       -١٣

الدعوة الدائمة للمكلفني بواليات يف بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب و   على  
.  يف الوقت املناسب    وسوف يقدم ردا   ،، فقد أحاط علما هبذه النقطة     جراءات اخلاصة طار اإل إ
 واملثليني واملتحولني جنسيا واملخنثني إن الدستور يـنص         السحاقياتفيما يتعلق حبقوق    قال  و

ن اجملتمـع   وأفاد بأ . انتهاك هذا املبدأ  على  القانون اجلنائي يعاقب      وإن ،مبدأ عدم التمييز  على  
 ،ع املعلومـات  اصة عن طريق مج   خب و ،التقرير الوطين صوغ  يف  مشاركة واسعة   املدين شارك   

وضـع  يف  ولالعتمـاد العمل الوطنيـة  حلقة ن العديد من ممثلي اجملتمع املدين شاركوا يف        أو
 لديها أي خماوف يف هـذا       تأن جيبويت ليس  إىل  وفيما يتعلق حبرية األديان، أشار       .الصياغة
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 وأن  ،لديها أماكن عبادة  الرئيسية   وأن كافة الديانات     ،هذه احلرية  يكفل   الصدد ألن الدستور  
أن حقوق اإلنـسان    على  وشدد   .الدينأساس  التمييز القائم على    القانون يعاقب بشدة على     

 حقـوق    ومحايـة  شارك يف تعزيز  ي وأن العديد من الوزارات      ،قضية مشتركة بني القطاعات   
ولة عن  ؤدارتني إحدامها مس  إوزارة العدل    وتضم.  وهو ما انعكس يف تشكيل الوفد      ،اإلنسان

إىل وقوع  لة عن تنبيه املدعي العام      ومسؤخرى   الوطنية مع املعايري الدولية واأل     مة القوانني ءموا
  .الشأنيف هذا  قوق اإلنسانحلانتهاكات 

اصة قد تطورت، وخب  نسان   السامية حلقوق اإل   املفوضية العالقات مع    أنأيضا  وذكر    -١٤
ا التعـاون،   وعقب هذ  .٢٠٠٨يف عام     العمل حلقاتمن خالل التنظيم املشترك للعديد من       

وفيمـا يتعلـق    . املفوضيةتعزيز حقوق اإلنسان بالتعاون مع      إىل  خطة عمل هتدف    ُوضعت  
 جمموعة من النصوص واخلطط والربامج واهليئات اليت        حتدث عن  بالرعاية الصحية واألطفال،  

 اإلدارة   ذلك  مبا يف  ، أو أمراض األطفال   أو التلقيح يدز  اإل/فريوس نقص املناعة البشرية   تتعلق ب 
تقارير الات تقدمي   التزاموفيما يتعلق ب  . ٢٠٠٤عام  يف  املتكاملة ألمراض الطفولة اليت أنشئت      

 ،التـأخري على  لقضاء  ل  جهود ه جيري بذل  أنإىل  عاهدات، أشار   املاهليئات املنشأة مبوجب    إىل  
           .٢٠٠٨لجنة حقـوق الطفـل يف عـام         ل أول تقرير دوري     ه جرى استعراض   أن وأشار إىل 

 يف القانون اجلنائي منـذ     جمرم  ، ذكر أنه    تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    يتعلق مبسألة    وفيما
  .حدث وأن عددا من املالحقات القضائية قد ،١٩٩٥عام 
منفتحة على قبـول    حممد بركات عبد اهللا إن جيبويت        السيدذكر معايل   ويف اخلتام     -١٥
  .الثية الثاللجنةللتعاون مع ومستعدة لتوصيات واملشورة ا

  ع االستعراضحلوار التفاعلي وردود الدولة موضا  - باء  
اجلودة منهم على   أثين عدد   و ، وفدا ببيانات  ٤٤و   ممثل أثناء احلوار التفاعلي، أدىل   يف    -١٦

وُنشرت على الـشبكة اخلارجيـة    .تقريرها الوطينعلى و العالية للعرض الذي قدمته جيبويت 
 وفداً مل يتسن اإلدالء هبا أثنـاء  ٢٣ لا بيانات إضافية لالستعراض الدويل الشامل حني توافره   

  .*احلوار نظرا لضيق الوقت
يف جمال   إجنازاتمن جهود وما حتققه من       جيبويت   ما تبذله الحظت عمان باهتمام    و  -١٧

املهمة اخلطوات  فضال عن    ،ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     . حقوق اإلنسان 
الطلـب الـذي   علـى  ووافقت عمان  . والصعوباتخمتلف التحديات    ملواجهةاتُّخذت  اليت  

االحتياجـات  لتقدير  رسال بعثة    السامية حلقوق اإلنسان إل    املفوضيةإىل  تقدمت به احلكومة    
__________ 

بنغالديش، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وتونس، واجلماهريية العربيـة الليبيـة، واجلمهوريـة التـشيكية،                *  
ة الكونغو الدميقراطية، وشـيلي، وغـابون، والكـامريون،        ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهوري    

  .والكونغو، وكينيا، والتفيا، والنرويج، والنيجر، ونيجرييا، وهاييت
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طالق إبقرار الرئيس   أيضا  ورحبت عمان   . يف جماالت حقوق اإلنسان   التقنية  الالزمة للمعونة   
  .الفقرملكافحة مبادرة جديدة 

والحظت أن . محاية حقوق املرأة والطفل  الرامية إىل   البحرين جبهود جيبويت    ورحبت    -١٨
تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة       من بينها  ملة أمور جبلنهوض باملرأة قد أنشئت للقيام      اوزارة  

 وطلبت البحرين معلومات عن التقدم الذي أحرزته جيبويت       . اجلنس بسببومكافحة التمييز   
 وتنفيـذها للـربامج الوطنيـة ملكافحـة         ،يف احلياة السياسية  املرأة  ة  من أجل زيادة مشارك   

التقدم اهلائل احملرز للنـهوض بـسيادة       ومع مالحظة   . املمارسات اليت تشكل عنفا ضد املرأة     
وأوصت . لنهوض بدور القضاةاملتخذة لعن التدابري البحرين  سألت ،القانون والعدالة يف البلد   

نـسان  حقـوق اإل  ميدان  القضائي يف   اجلهاز  ة جهودها لتعزيز    مبواصلأيضا  جيبويت  البحرين  
  .العدالةإىل ولتحسني الوصول 

ـ علـى   وشدد. نسانحقوق اإلبتعزيز ومحاية  جيبويت  التزام اليمن   والحظ  -١٩ شفافية ال
 جبدية اخلطوات املتخذة يف جمال حقوق اإلنسان         واعترف والصدق اللذين يشهد هبما التقرير،    

الواقع مبا يف ذلـك إنـشاء       على أرض   محاية حقوق اإلنسان    بغرض  القانوين  طار  مبا فيها اإل  
تسليط مزيـد مـن   إىل إجابة وإىل حاجة يف أن عددا من املسائل ال يزال      غري  . وزارة للمرأة 

علـى   والقـضاء     العامة كل ما مت إجنازه فيما يتعلق مبشاركة النساء يف السياسة         على  الضوء  
الراميـة إىل   بضرورة مواصلة جهودها    جيبويت   اليمن   ى وأوص . الصغار ختان الفتيات ممارسة  
  . بني الفتياتملشكلة األمية التصدي

 ، حلقوق اإلنسانوطينهيكل بناء ورحبت مصر مبختلف التطورات اإلجيابية يف جمال   -٢٠
بالتعاون مـع اجملتمـع      طار وطين حلقوق اإلنسان   إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان و     إو

. سيما حقوق املرأة والطفـل     نسان وال ت جبيبويت الهتمامها بدعم حقوق اإل     وأشاد. املدين
. خفض معـدل أميـة اإلنـاث      إىل  جيبويت مبواصلة جهودها احلثيثة الرامية      مصر  وأوصت  

اصة يف جمـال  وخبلتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،  جيبويت جهودها  بأن تواصل وأوصت أيضا   
والناشئة عن نقص اليت حتد من قدرهتا ليل العقبات وتذبناء هيكل وطين أقوى حلقوق اإلنسان 

واملفوضية السامية حلقوق    اجملتمع الدويل يستجيب   بأن   أيضاوأوصت  . املوارد واخلربة التقنية  
البـشرية   وتوفري املوارد ،الحتياجات اليت عربت عنها جيبويت يف جمال بناء القدرات     لاإلنسان  

إىل دارات والوزارات املعنية و   للموظفني يف خمتلف اإل    زم وتقدمي التدريب الال   ،واملالية والتقنية 
املساعدة من أجل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان         وتقدمي   ،نساناملؤسسة الوطنية حلقوق اإل   

هبدف نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف جيبويت ضمن إطار االستراتيجية الوطنية الـيت تنفـذها               
  .تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانهبدف احلكومة 

اهتا جتاه حقـوق    التزاموالحظت كوبا أن جيبويت أحرزت تقدما كبريا فيما يتعلق ب           -٢١
خباصـة  والحظـت   . سيما منذ اعتماد الدستور     وال ؛١٩٧٧اإلنسان منذ استقالهلا يف عام      

جيايب الذي أحرزته جيبويت يف جمايل التعليم والصحة بفضل اخلطط احلكومية الـيت             التقدم اإل 
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مبواصلة التعاون مع   تتعهد   يةكوبالكومة  احل وذكر أن .  العشرة املاضية  نفذت خالل السنوات  
وأوصت بأن تواصل جيبويت جهودها اإلجيابيـة       . جيبويت يف تدريب العاملني يف جمال الصحة      

تعزيـز  أمهيـة    على حنو خاص  وأكدت  . ٢٠١٥ لأللفية حبلول عام     اإلمنائيةلبلوغ األهداف   
ملدارس االبتدائية والثانوية، وحتقيق التوازن اجلنـساين يف        قطاع التعليم عن طريق زيادة عدد ا      

وأوصت كوبا يف اخلتام بأن تواصل جيبـويت        .  التعليم العايل  تعزيز و ،مجيع مستويات التعليم  
  .دالرعاية الصحية يف البلوالرعاية الطبية التغطية بجهودها اإلجيابية من أجل حتسني نظام 

اليت بذلتها جيبويت يف جمال حقـوق اإلنـسان         الضخمة  والحظت الكويت اجلهود      -٢٢
نظـام  علـى   التحسن الذي طرأ    على   و ،األولوية للتعليم بإيالء  قيام احلكومة   على  وشددت  

. احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     العهد الدويل اخلاص ب    ألحكام   استجابةالتعليم  
 وبتوسـيع   ،ة يف املناطق النائية   اص، وخب وأشادت الكويت أيضا بالتقدم احملرز يف جمال الصحة       

رسـل املفوضـية    توأوصت بأن   . وفيات األطفال معدل   وخفض   ،نطاق اخلدمات الصحية  
مكانات والقدرات املتاحة واجلهـود     جيبويت لتقييم اإل  إىل  تقدير  نسان بعثة   اإل السامية حلقوق 

 خلفـض   أوصت الكويت بأن تواصل حكومة جيبويت جهودها      و .دعمإىل  احمللية اليت حتتاج    
  . بني النساءمية معدالت األ

اجلهود ومع مالحظة    .نسانحقوق اإل ومحاية   جيبويت بتعزيز    التزامب فرتويال   وأشادت  -٢٣
مواصلة على  جيبويت  فرتويال  شجعت  فقد   ،املبذولة خالل العقد املاضي لصاحل احلق يف التعليم       

فرتويال يف هـذا    ذكرت  و .الالتعليم األساسي جلميع األطف   توفري  إىل  تعزيز جهودها الرامية    
والحظت فرتويال كذلك جهـود     . يف هذا اجملال   أفضل ممارستها أهنا مستعدة لتقاسم     الشأن

.  والشروع يف برنامج جديـد للتنميـة االجتماعيـة      ،الفقرعلى  القضاء  إىل  الرامية   احلكومة
           لـيت  االرئيـسية   وطلبت معلومات إضافية بشأن نطاق هذه املبـادرة اجلديـدة والعوائـق             

  .تنفيذهاتعترض 
مع جمموعات اجملتمـع    ُعقدت  والحظت الصني مع التقدير املشاورات الواسعة اليت          -٢٤
والحظـت أن   . إعداد التقرير الوطين  من أجل    وإنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات       ،املدين

ت دميقراطية  وأحرزت تقدما هائال لبناء مؤسسا    ضخمة  جيبويت بذلت منذ استقالهلا جهودا      
حقوق اإلنـسان   ومحاية  والحظت أن جيبويت جعلت من تعزيز       . وحتقيق التنمية االقتصادية  

أولوية قـصوى،   أن جيبويت جعلت احلق يف التعليمكذلك والحظت  . سياسة أساسية للدولة  
ـ  إىل   ىبنظام التعليم وتطبيقه قد أد    املتعلق  أن اعتماد القانون    على  وشددت   التعليم النهوض ب

 تعتزم احلكومة اختاذها لزيادة تعزيز      أخرىوطلبت الصني معلومات عن أي مبادرة       . اسياألس
  .التعليم األساسي والعايل

جيبويت اختاذها لتحسني وضع املرأة     على  واستفسرت فرنسا عن اخلطوات اليت يتعني         -٢٥
علـى  قضاء   وال ،ومكافحة األمية  ،املناصب القيادية إىل  الوصول  وال سيما    ،يف كافة اجملاالت  

علـى  وسألت جيبويت أيضا عن احلالة احلالية للتـصديق         . إلناثتشويه األعضاء التناسلية ل   
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            وأوصـت فرنـسا جيبـويت     .  أشكال التمييز العنصري   مجيععلى  االتفاقية الدولية للقضاء    
  دعوة دائمـة   بتوجيهجيبويت  ) ب(وأوصت  . باختاذ خطوات فعالة لضمان احلرية النقابية      )أ(

علـى  جيبويت بالتـصديق    ) ج(وأوصت   .طار اإلجراءات اخلاصة  إاملكلفني بواليات يف    إىل  
االتفاقية على  أشكال التمييز العنصري والتوقيع والتصديق      مجيع  على  االتفاقية الدولية للقضاء    

  . الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
نفاذ احلقوق املدنية إ وجبهودها لدعم   ،نسانإل جيبويت حبقوق ا   التزاموأشادت ماليزيا ب    -٢٦

وأوصت جيبويت مبواصـلة تعهـداهتا      . والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
اإلجيابية وتعاوهنا الوثيق مع خمتلف آليات جملس حقوق اإلنسان بغية حتسني اخلطوات الـيت              

وصت أيضا بتحسني فـرص حـصول   وأ. حقوق اإلنسان لشعبها تتخذ حاليا لتعزيز ومحاية 
التعليم عن طريق زيادة عدد املدارس االبتدائية والثانوية وتعزيز نظـام التعلـيم     على  األطفال  
مبضاعفة جهودها للتصدي ملسألة الفقر املدقع ووضع مزيد من         أيضا  وأوصت جيبويت   . العايل

وخـدمات  ياه النظيفة   املعلى  االستراتيجيات املستدامة للحد من الفقر تشمل توفري احلصول         
  . والغذاء واملأوياإلصحاح املالئمة 

حلقـوق   والحظت باكستان مع التقدير أن جيبويت جعلت من اإلعـالن العـاملي             -٢٧
والحظت أيضا إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة      . اإلنسان جزءا ال يتجزأ من ديباجة دستورها      

. عاهـدات امليئات املنشأة مبوجب    هلاتقارير  لصوغ   واللجنة الوزارية    ،حلماية حقوق اإلنسان  
يف سبيل النـهوض     بصراحة التحديات اليت تواجهها   ذكرت  جيبويت   والحظت باكستان أن  

اإلجراءات الراميـة   والحظت أن تعزيز    . حبقوق املرأة والطفل نظرا للطبيعة التقليدية جملتمعها      
 وطلبـت  ،كومـة لحيشكل واحدة من أولويات لالتمييز والعنف ضد املرأة   على  القضاء  إىل  

وأيدت باكستان طلب جيبويت    . مزيدا من املعلومات بشأن التدابري املتخذة لبلوغ هذا اهلدف        
وأوصت حكومة جيبـويت مبواصـلة حتديـد        . املساعدة يف اجملاالت اليت حددهتا يف تقريرها      

  .احتياجاهتا من املساعدة الدولية
.  إعداد التقرير الـوطين     يف واشاركمجيع أصحاب املصلحة الذين     على  وأثنت قطر     -٢٨

احترام ومحاية حقـوق اإلنـسان      على   الذي يقوم    ١٩٩٢دستور جيبويت لعام    إىل  وأشارت  
النهوض بـالتعليم   املتمثل يف   هدف احلكومة االستراتيجي    على  وأثنت  . واحلريات األساسية 

لألطفـال  لتوفري التعليم   املتخذة  عن التدابري   الشأن  قطر يف هذا    استفسرت  و. وتوفريه للجميع 
وأوصت احلكومة مبواصلة جهودها    . بينهمالتسرب الدراسي   قني من أجل خفض معدل      واملع

  .٢٠١٥ زيادة عدد املدارس الثانوية حبلول عام ها مبا في، لأللفيةاإلمنائيةلبلوغ األهداف 
عدد من على جان باجلهود املبذولة يف جمال حقوق اإلنسان والتصديق وأشادت أذربي   -٢٩

. احملليدجمها يف التشريع    لواستفسرت عن التدابري املتخذة     . دولية حلقوق اإلنسان  الصكوك ال 
وأوصت احلكومة بزيـادة جهودهـا      . لضمان األمن الغذائي  املتخذة  ورحبت أيضا بالتدابري    



A/HRC/11/16* 

11 GE.09-15261 

واستفسرت عن التدابري املتخذة لضمان متثيل      . اجملتمع ومكافحة البطالة  داخل  للحد من الفقر    
  .املرأة يف اجملتمع

. ورحبت اإلمارات العربية املتحدة بالسياسات اليت اعتمدهتا جيبويت يف جمال الصحة            -٣٠
أن يأخذ يف   إىل   ودعت اجمللس    ،وأحاطت علما مبنهجية احلكومة لتحديد األولويات الوطنية      

وطلبت معلومات عن التدابري واخلطوات     . امليداند يف هذا    يواجهها البل اعتباره العقبات اليت    
اجلهـود لتنميـة     زيد من بذل امل ب وأوصت.  وفيات الرضع  معدلتخذها جيبويت خلفض    اليت ت 

  .الحتياجاتوفقا لاملوارد البشرية يف قطاع الصحة 
 والحظت االهتمام الكـبري الـذي       ،العربية السعودية بوزير العدل   اململكة  ورحبت    -٣١

إىل  وأشـارت    ،ة للمرأة ها وزار ء وإنشا ،قوق اإلنسان يف دستورها وقوانينها    حلتوليه جيبويت   
وأشـادت  . اإلحصاءات اليت تبني التقدم الذي أحرزته جيبويت يف جمال حقـوق اإلنـسان            

 على أرض املستويني القانوين واملؤسسي و   على  نسان   يف جمال حقوق اإل    حتققبالتحسن الذي   
ف العربية السعودية بأن تواصل جيبويت جهودها بغية حتقيق األهـدا         اململكة  وأوصت  . الواقع
  . لأللفية وزيادة عدد املدارس االبتدائية والثانوية مع توسيع نطاق التعليم العايلاإلمنائية
 ،حقوق اإلنـسان  ومحاية  تعزيز  ميدان  ريادة جيبويت يف    على  وأثين االحتاد الروسي      -٣٢
املعاهـدات الرئيـسية حلقـوق    إىل سيما عن طريق االنضمام  الوالتقدم الكبري احملرز على  و

ال ف ،ومع هذا. فيات األمهاتمجلة أمور أخرى من بينها خفض و      و ، وتطوير التعليم  ،اإلنسان
تنمية القدرات مـن أجـل      فضال عن   ويف نظام احملاكم    جمال التشريع   تزال هناك حتديات يف     

الذي تقـدمت بـه      وأيد االحتاد الروسي تأييدا كامال الطلب     . نسانحقوق اإل ومحاية  تعزيز  
ـ  إىل  جيبويت                رسـال بعثـة    سامية حلقـوق اإلنـسان لتقـدمي املـساعدة وإل         املفوضية ال

  . االحتياجاتديرلتق
أن هناك   التعليقات واألسئلة اليت قدمها العديد من الوفود، ذكرت جيبويت        على  وردا    -٣٣

بصفة وجتدر اإلشارة  . بلد لزيادة مشاركة املرأة يف تنمية ال      ١٩٩٩عام  إرادة سياسية ثابتة منذ     
أربعة جمـاالت ذات    تشمل   ،لدمج املرأة يف التنمية   خاصة  تيجية وطنية   اإقرار استر ىل  إخاصة  
ويف أعقاب إقـرار    ).  والتعليم الوطين  ، واملشاركة يف االقتصاد   ، واختاذ القرار  ،الصحة(أولوية  

ـ  دخلت املـرأة الربملـان    ،احلصص يف الوظائف االنتخابية   املتعلقة ب قوانني  ال           يفاألوىل رة للم
 ٢٠ نسبة ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين يف  اعُتمد  ؛ وأرسي املرسوم التنفيذي الذي      ٢٠٠٣عام  

فيما يتعلق بقيادة   األخرى املتخذة   وذكر الوفد أيضا التدابري     . هلن يف الوظائف العامة   يف املائة   
هج يف تسع   النهذا  تعزيز  املعد لترسيخ املنظور اجلنساين بغية       والربنامج   ،اإلدارةجمال  املرأة يف   

نظام لرصد االستراتيجية الوطنية لدمج املرأة يف التنمية لتقيـيم متثيـل            أنشئ  و. عشرة وزارة 
 برنـامج   عن طريق مجلة أمور من بينهااإلناثمعدل أمية  وجيري خفض   . احلكومةيف  النساء  

  . له وأنشطة مدرة للدخلحملو األمية وبرنامج تال
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               منـذ جمـرم بعقوبـة     إلنـاث   ضاء التناسلية ل  تشويه األع أن  إىل  جيبويت  وأشارت    -٣٤
 خرىومشلت التطورات األ   .تنظيم محالت لرفع الوعي هبذا املوضوع     قد جرى    و ،١٩٩٥عام  

 ،)٢٠٠٦(إلنـاث   تشويه األعضاء التناسلية ل   أشكال  مجيع  ذات الصلة استراتيجية مكافحة     
الراميـة إىل   الربامج  مجيع  نسيق بني   لنهوض باملرأة من أجل الت    لوزارة  الوإنشاء وحدة داخل    

برنامج مشترك للتعجيل بالقضاء    وإعداد   ،)٢٠٠٧(إلناث  تشويه األعضاء التناسلية ل   مكافحة  
أن إىل  جيبـويت   وأشارت   .من خالل أربع شبكات رئيسية    هذه املمارسة   كافة أشكال   على  
.  سـنة  ١٦ و ٦ التعليم هو حق أساسي لكل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بـني          يف  ق  احل

           يف ٧٢الـذي يبلـغ حاليـا        مجايل لاللتحاق باملـدارس   رفع املعدل اإل  يف  وتأمل احلكومة   
علـى  أيـضا   تقوم  التعليم النظامي بل    على   ال تقتصر عن طريق وضع استراتيجيات      -املائة  

ي جيبويت  ولد .قني من أجل مكافحة األمية    وبدو والتعليم اخلاص لألطفال املع    التعليم املتنقل لل  
  .املدرسة لضمان املشاركة الكاملةإىل يف الوصول التفاوتات برنامج طموح لتقليص 

               بـني امللحـوظ فيمـا     ظل معدل وفيات األطفال مرتفعا بالرغم من اخنفاضـه          و  -٣٥
النتائج إىل األسباب الرئيسية هلذا املعدل املرتفع وإىل وقد أشار الوفد  . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢عامي  

الرئيـسية  املبادرات وبـالربامج    إىل  أيضا  وأشار  . بلديف ال بالتحصني  تغطية  اليدة املتعلقة ب  اجل
اختـاذ  إىل  وأشـار    ،األسئلة املسبقة على   يف الردود    ت كما ورد  ،يف قطاع الصحة  املعتمدة  

إىل  الوفد أيضا    وأشار.  سوء التغذية وتعزيز الوضع الصحي     كافحة مل ٢٠٠٨خطوات يف عام    
إىل العنايـة أيـضا     الوفد  وجه  و.  امليزانية الوطنية   املخصصة مليزانية الصحة من    النسبةزيادة  

تعزيز املـوارد البـشرية يف املنـاطق الريفيـة       إىل  الرامية   ٢٠١٢-٢٠٠٨لفترة  ااستراتيجية  
             يف عـدد العـاملني يف      عجـز وبالرغم من كل هذه اجلهود ال يـزال هنـاك            .واحلضرية

  .جمال الصحة
حظت إيران التقدم الذي أحرزته جيبويت وإجنازاهتا اهلائلة فيما يتعلـق بإرسـاء             وال  -٣٦

. ٢٠٠٠العدالـة يف عـام   املتعلـق ب  سيادة القانون وإقامة العدل منذ انعقاد االجتماع العام         
والحظت إيران أيـضا مـع      . القضائي وإقامة العدل  اجلهاز  وأوصت جيبويت مبواصلة تعزيز     

 ،التعليم ومكافحة الفقـر   على  اختذهتا احلكومة لتحسني فرص احلصول      التدابري اليت   االرتياح  
ومحاية حقوق    وكذلك االهتمام اخلاص بتعزيز    ،وإطالق مبادرات جديدة للتنمية االجتماعية    

 لأللفية عـن    اإلمنائيةوأوصت إيران جيبويت مبواصلة جهودها لبلوغ األهداف        . املرأة والطفل 
 ،ئية والثانوية لضمان حتقيق املساواة يف كافة مستويات التعليمطريق زيادة عدد املدارس االبتدا

وفيات األطفال معدل  وخفض  ،واحلد من ارتفاع معدل أمية النساء      ،والنهوض بالتعليم العايل  
إصـالح قطـاع    الرامية إىل   ورحبت إيران أيضا بسياسات جيبويت      . والوفيات بصفة عامة  

          تنمية املوارد البـشرية وفقـا الحتياجـات        ولتحديث   جهودها   ةمبواصلها   وأوصت ،الصحة
  .النظام الصحي
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رئيس جملـس حقـوق     نائباً ل وأشادت اجلزائر إشادة خاصة بسفري جيبويت وبعمله          -٣٧
حـل الـرتاع يف     يف  ورحبت بالدور الذي اضطلعت به جيبـويت         .٢٠٠٨اإلنسان يف عام    

ق اإلنسان لنداء احلكومة بإرسـال  وأوصت أيضا باستجابة املفوضية السامية حلقو    . الصومال
 من التقرير الـوطين، وتـوفري       ١١٨االحتياجات يف اجملاالت الواردة يف الفقرة       لتقدير  بعثة  

والوفاء بتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان متشيا مـع          املساعدة الالزمة جليبويت لبلوغ أهدافها    
إىل  تقـارير التقـدمي   لرامية إىل   اوأوصت اجلزائر جيبويت مبواصلة جهودها      . نتائج هذه البعثة  

 وبقيـام   ،عاهدات يف الوقت املناسب كجزء من برنامج أولوياهتـا        املاهليئات املنشأة مبوجب    
عن طريق تدريب   وال سيما    ،املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتوفري املساعدة التقنية الالزمة       

  . مستقبالاملضمار لضمان استقاللية احلكومة يف هذا ،املوظفني
والحظت اجلهـود  . حقوق اإلنسانومحاية  جيبويت بتعزيز تعهدعلى  وأثنت األردن     -٣٨

 والرعايـة  ،اصة التقدم احملرز يف جماالت التعلـيم خب و،بلداملبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان يف ال   
ورحبت أيضا بالتعاون القـائم     . الفقرعلى   والقضاء   ، ومحاية الرجل واملرأة والطفل    ،الصحية

  واستفسرت عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة يف جمـال التعلـيم           ، حقوق اإلنسان  بني آليات 
وأوصـت  . أوجه التفاوت وتلبية احتياجات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة       على  للقضاء  

نشاء عدد كـبري مـن      إ لأللفية عن طريق     اإلمنائيةجيبويت مبواصلة جهودها لبلوغ األهداف      
  .يةاملدارس االبتدائية والثانو

 وأوصـت بتـوفري     ،ورحبت اململكة املتحدة بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان         -٣٩
ورحبت اململكة املتحدة أيضا بالتدابري الـيت       .  تنفيذ كافة أنشطتها   يتسىنالتمويل الالزم لكي    

وأوصت بأن تتخـذ    .  مبا يف ذلك إنفاذ قانون األسرة      ،اختذهتا جيبويت للنهوض حبقوق املرأة    
إلنـاث  تشويه األعضاء التناسلية ل   مزيدا من اخلطوات لتحسني تنفيذ قوانينها بشأن        جيبويت  

على وزارة العدل لعملها    على  وأثنت  . وضمان املالحقة من خالل القنوات القانونية املناسبة      
وأوصت بأن تنظر احلكومة     .جليبويتاحمللي  إدماج القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف القانون        

يف ورحبت بإلغاء عقوبة اإلعدام     .  خمصص حلقوق اإلنسان داخل وزارة العدل      يف إنشاء قسم  
 هذه  وتدل . األسرة والشؤون االجتماعية   شاء وزارة للنهوض باملرأة ورفاه     وبإن ،١٩٩٥عام  

وأوصت اململكة املتحدة بأن تـشرك      . احلكومة بتعزيز حقوق اإلنسان   على تعهد   اخلطوات  
  .ة االستعراض الدوري الشاملجيبويت اجملتمع املدين يف متابع

 دستورها إطارا قانونيا لتعزيز    لتضمنيمن جهود   جيبويت  ا بذلته   واعترفت املكسيك مب    -٤٠
. مة املعايري الدولية مع تشريعاهتا الوطنيـة      ءملوااملتخذة   وباإلجراءات   ،حقوق اإلنسان ومحاية  

 وهي  ،بدأ عدم التمييز  وأوصت املكسيك جيبويت مبواصلة جهودها لضمان االحترام الكامل مل        
وأوصت جيبويت أيضا   . الوزارة اجلديدة للنهوض باملرأة    ينبغي أن تواصل تعزيزها    اجلهود اليت 

قـوق  املعنيـة حب لجنة  ال و ،جلنة مناهضة التعذيب   إىل   بزيادة جهودها لتقدمي تقاريرها الدورية    
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 قصاراها وببذل   ،ت ممكن التمييز ضد املرأة يف أقرب وق     على  واللجنة املعنية بالقضاء     ،اإلنسان
  .توصيات جلنة حقوق الطفلللالمتثال 

حقـوق  ومحايـة   يف السنوات األخرية لتعزيز     أُجنز   وأشادت سلوفينيا بالعمل الذي       -٤١
 وإنـشاء إدارات    لـي، حقوق اإلنسان يف الدستور والتشريع احمل     إدماج   ، وال سيما  اإلنسان

ورحبت بتـصديق   . طنية حلقوق اإلنسان   وإنشاء جلنة و   ،لة عن حقوق اإلنسان   ووزارية مسؤ 
الربوتوكولني االختيارين التفاقية حقوق الطفل وأوصت بإنشاء هيئة مـستقلة          على  جيبويت  

وتنفيـذ   وأوصت بـإقرار  . تتعلق باألطفال لرصد تنفيذ االتفاقية واعتماد خطة عمل وطنية        
لعنـف ضـد    وا ،تسجيل املواليـد   سيما يف جمال   الو ،تشريعات وسياسات خاصة بالطفل   

بتنفيذ تشريعات وسياسـات    أيضا  وأوصت  .  وأطفال الشوارع  ، وقضاء األحداث  ،األطفال
تـشويه   القانون الـذي حيظـر       وإنفاذ ،ملكافحة التمييز ضد الفتيات والنساء بشكل متسق      

  .إلناثاألعضاء التناسلية ل
أشـكال  مجيـع   على  اتفاقية القضاء   على   والحظت تركيا تعهد جيبويت بالتصديق        -٤٢

ساعدة املوالحظت طلب جيبويت     .لتزامالوفاء هبذا اال  على   وشجعت الدولة    ،التمييز العنصري 
ورأت ضـرورة اسـتجابة      ،عاهداتاملهليئات املنشأة مبوجب    اتقنية إلعداد وتقدمي تقارير     ال

قد أخذت يف االعتبـار      والحظت أن جيبويت  . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان هلذا الطلب     
اصة فيما يتعلق بعمل األطفال واسـتغالهلم       وخب ،ات اليت أصدرهتا جلنة حقوق الطفل     التوصي
وأوصت بتعزيز اجلهـود    .  وتسجيل املواليد يف املناطق الريفية      بني األطفال،  تسولال و ،جنسيا

 ،األطفالبني تسول الو ، واالستغالل اجلنسي هلم،جيبويت يف جماالت عمالة األطفالتبذهلا اليت 
والحظت كذلك أن التعليم واحلد من األمية مهـا مـن           . واليد يف املناطق الريفية   وتسجيل امل 

  . وأوصت جيبويت مبواصلة جهودها للحد من األمية،أولويات احلكومة
 وأشادت السودان بالربامج اليت وضعتها جيبويت لتعزيز حقوق اإلنـسان وبلـوغ              -٤٣

ء تعزيز التعاون الدويل والتعاون الثنائي      ويف ضو  .٢٠١٥ لأللفية حبلول عام     اإلمنائيةاألهداف  
جتربتـها يف مكافحـة     أن تعرض   جيبويت  إىل   طلبت   ،حقوق اإلنسان تعزيز ومحاية   من أجل   

علم بكافة التقدم احملرز بفضل التـدابري       على   وإبقاء اجمللس    ،إلناثتشويه األعضاء التناسلية ل   
  .ملكافحة الفقراملتخذة 

قوق املتعلقة حبالصكوك القانونية الدولية الرئيسية على  ورحبت اهلند بتصديق جيبويت  -٤٤
بـشكل  احمللـي   يف قانوهنـا     دراج أحكام الصكوك الدولية   إ وب ،اإلنسان والقانون اإلنساين  

إحرازها على  وهنأت جيبويت    .ورحبت أيضا بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      . تدرجيي
التحديات والعقبات العديدة اليت تواجههـا      أيضا  والحظت  . تقدما ملموسا يف جمال التعليم    

  .لتصدي هلال وأعربت عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا احلكومة ،جيبويت
إجنـازات يف االمتثـال   ما حققته من جهود وما بذلته احلكومة من   والحظت غانا     -٤٥

ن التدابري   من املعلومات ع   زيداملوطلبت  . حبقوق اإلنسان املتعلقة  ملختلف االتفاقيات الدولية    
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ومـع  . العدالـة إىل استمرار حمدودية الوصول  عن  التقارير اليت تفيد    على  املزمع اختاذها للرد    
 ااحلكومة مزيـد  إىل  ، طلبت    يف املائة من السكان يف سن العمل       ٦٠البطالة متس   أن  مالحظة  

دهـا  هووفيما يتعلـق جب   . من املعلومات عن مكافحتها للفقر وعن مبادرة التنمية االجتماعية        
وخفض معدل األمية املرتفع بـني   لتصدي للممارسات التقليدية املسببة للمشاكل الرامية إىل ا  

أن   وأعربت غانا عن أملها يف     ،مساعدة من كافة البلدان الصديقة     إىل    حتتاج جيبويت  ،النساء
إنشاء جلنة وطنيـة    جبيبويت لقيامها مؤخرا ب    غانا   وأشادت. هذه املساعدة على  حتصل جيبويت   

  . دورها يف التسوية السلمية للرتاعات اليت تنشب يف املنطقةلقوق اإلنسان وحل
 مبا  ،نسان أن جيبويت متتلك نظاما قويا لتعزيز ومحاية حقوق اإل         بيالروسوالحظت    -٤٦

علـى  بتصديق جيبويت   ومع االعتراف   . نسانواللجنة الوطنية حلقوق اإل   أمانة املظامل   يف ذلك   
، أوصـت   احمللـي دراجها يف قانوهنا    إنسان وب قوق اإل املتعلقة حب املهمة  العديد من الصكوك    

وأوصت جيبويت  . نسانالصكوك الدولية حلقوق اإل   إىل  االنضمام  ممارستها املتمثلة يف     ةمبواصل
 ، ورفـع جودتـه    ،كافة املـستويات  على   التعليمىل  إصول  وأيضا مبواصلة االهتمام مبسألة ال    

  .تأمني احلق يف الغذاء والصحةواالستمرار يف تنفيذ برامج واقعية ل
نسان وبتعاوهنا الوثيق مع    ورحبت هولندا مبوقف احلكومة االستباقي جتاه حقوق اإل         -٤٧

املقـررين  إىل دعـوات  ت سـتوجَّه  ذا كانإما وسألت ع .نسان السامية حلقوق اإل   املفوضية
عامل املعين باالحتجاز   يف الغذاء واحلق يف التعليم والفريق ال       املعنيني باحلق أولئك  مثل   اخلاصني
 األسـرة والـشؤون     شاء وزارة النهوض بـاملرأة ورفـاه      نإلولندا  ومع اإلشادة هب   .التعسفي

عن قلقها الستمرار تعرض املرأة للعنف األسـري وملمارسـات          هولندا   أعربت   ،االجتماعية
 تقوم  وأوصت بأن . يزال منتشرا  ناث الذي ال  إلتشويه األعضاء التناسلية ل   تقليدية ضارة مثل    

 وباختاذ  ،فاعليةمبزيد من ال  ناث  إلتشويه األعضاء التناسلية ل   نفاذ القانون الذي حيظر     إجيبويت ب 
جراءات الالزمة حلماية   وأوصت أيضا باختاذ كافة اإل    . ةاملمارس هاستباقية ملكافحة هذ   تدابري

ن اجلمعيات   وباختاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز حرية التعبري وحرية تكوي        ،وتعزيز وضع األطفال  
  .بكافة أشكاهلا

نـسان والقـانون    الصكوك الرئيسية حلقوق اإل   على   تصديق جيبويت    بننوالحظت    -٤٨
دعم جهود جيبويت لتعزيـز احتـرام حقـوق         األخرى إىل    ودعت الدول    ،نساين الدويل اإل
ات اصة بني أكثر الفئخبوطلبت معلومات عن التدابري اليت مت اختاذها ملكافحة الفقر و    . نساناإل

عداد التقـارير   وأوصت بأن تعمل جيبويت جاهدة إل     .  أي النساء واألطفال   ،السكانية ضعفا 
  .عاهداتاملاهليئات املنشأة مبوجب إىل احملدد املوعد وتقدميها يف 

 ،صالح الذي قامت به احلكومة يف جمـاالت متعـددة          ورحبت جنوب أفريقيا باإل     -٤٩
الراميـة إىل   اصة جهودهـا    خب و ،نساناإلوالحظت تعاون جيبويت مع آليات جملس حقوق        

وأوصت بأن . جلنة حقوق الطفلبه أوصت على حنو ما  ،معاجلة قضايا األطفال بشكل شامل
تدابري لتعزيز قدرهتا املؤسسية والعملية يف جمال إقامة العدل، مبا يف ذلك    تنظر جيبويت يف وضع     
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فني املكلفني بإنفـاذ القـوانني     إنشاء نظام لقضاء األحداث، وتدريب موظفي احملاكم واملوظ       
لضمان التحقيق يف وتعزيزها الذين يتناولون قضايا األحداث، إىل جانب وضع تدابري تشريعية    

وأوصت أيضا بتعزيز   . حماكمة مرتكبيها سرعة  وطفال  األاجلرائم اجلنسية اليت ُترتكب يف حق       
ـ إىل  لتقريب اخلدمات    قليميةإنشاء جمالس   إاجلهود من أجل      ،وختامـا . ات الريفيـة  اجملتمع
 السامية حلقوق   املفوضيةاصة  خب ودعت اجملتمع الدويل و    ،جهودها تعزيزعلى  شجعت جيبويت   

تقنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اهليئـات       املساعدة ال مساعدة جيبويت بتقدمي    إىل  نسان  اإل
  .عاهداتاملاملنشأة مبوجب 

طوات املهمة اليت اختـذهتا جيبـويت       أشادت اجلمهورية العربية السورية بشدة باخل     و  -٥٠
مدار العديد مـن    على  نسان ملواطنيها بالرغم من مواجهة ظروف صعبة        حقوق اإل لتحسني  

ورحبـت  . كل معونة ممكنـة لتحقيـق التنميـة       إىل  السنوات لكوهنا دولة نامية يف حاجة       
اية احلق  صالح قطاع الصحة كجزء من استراتيجية احلكومة لتعزيز ومح        إبالسياسات املتعلقة ب  

واستفسرت عن التدابري املتخذة خلفض معدالت املرض والوفيات بـني عامـة            . يف الصحة 
تطـوير  الرامية إىل   وأوصت جيبويت مبواصلة جهودها      .السكان ولتحسني صحة األم والطفل    

وأوصت جيبـويت  . بلد وحتسني التغطية الصحية يف ال،وتنمية املوارد البشرية يف قطاع الصحة  
 وتعزيز التعلـيم    ،لة جهودها لزيادة عدد املدارس االبتدائية والثانوية يف الضواحي        أيضا مبواص 

  .النساءبني مية للتصدي لأل ومواصلة جهودها ،العايل
إىل  و ،يف السجون  حتسني الظروف إىل   بصفة خاصة باجلهود الرامية      أنغوال ورحبت    -٥١

 ،د يف هذين اجملـالني الرئيـسيني      أيضا بذل مزيد من اجلهو     من األمهية و. قامة العدل إتعزيز  
 بأن ختصص جيبويت مزيدا من املوارد البشرية واملالية لتعزيز استقالل نظامها            أنغوالوأوصت  
رأس األولويات يف جيبويت خـالل العقـد        على   أن التعليم كان     أنغوالوالحظت  . القضائي
لتحـاق كافـة    ا أن تواصل احلكومة العمل بنشاط من أجل        وأعربت عن أملها يف    ،املاضي

يبويت الختاذها مبادرة التنميـة     ومع اإلشادة جب  . نظام التعليم  سنة ب  ١٦إىل   ٦األطفال من سن    
عن فعالية هـذه االسـتراتيجية وغريهـا مـن          أنغوال   تساءلت   ،االجتماعية ملكافحة الفقر  

ية والحظت مع التقدير االهتمام بتعزيز ومحا. االستراتيجيات الوطنية للتخفيف من حدة الفقر 
  .ومتكني املرأة حقوق الطفل

طلبت مدغشقر مزيدا من املعلومات عن مشاركة املرأة يف          وفيما يتعلق حبقوق املرأة،     -٥٢
علـى  التأكيد  جرى  وفيما يتعلق بالتعليم واملساواة بني األقاليم،       .  ونوعاً كماً احلياة السياسية 

جيبـويت  ومع تشجيع   . لريفيةضرورة أن تويل املمارسات واللوائح اهتماما خاصا باملناطق ا        
ذا كان هناك تقدم حقيقي يف      إعما   مدغشقرسألت   ،مواصلة عملها اجليد ملكافحة الفقر    على  

. ذا كان حجم البلد وتعداد السكان ميثالن عامال مـساعدا أم عقبـة           إما  ع و ،تنفيذ الربنامج 
راضـي القابلـة   األفيما يتعلق ب  وطلبت أيضا معلومات عن تعاون جيبويت مع الدول اجملاورة          

  .تتبعها يف أن أخرىوهي ممارسة مبتكرة قد ترغب دول  ،للزراعة
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والسياسية واحلقوق   عمال احلقوق املدنية  ا قامت به جيبويت إل    مبندونيسيا  إوأشادت    -٥٣
 ، قائمة ال تزال وبالرغم من أوجه القصور والتحديات اليت       . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

ك مبسارها احلايل الذي استهدف حتسني وضع اجلميع والتعزيز الفعلي          أوصت جيبويت بالتمس  
دعم احلكومة والعمل معها    على  نسان  وشجعت جملس حقوق اإل   . نسان ومحايتها حلقوق اإل 

  .نسان يف جيبويتحبقوق اإلاملتعلقة حتقيق أهدافهما احملددة  من أجل التدرج يف
يتبني ذلك من    كما   ،نسان ومحايتها  اإل  جيبويت بتعزيز حقوق   التزاميطاليا ب إورحبت    -٥٤

جـراءات  طـار اإل  إاألسئلة اليت طرحها املكلفون بواليات يف       على  موقفها املتعاون يف الرد     
طـار  إاملكلفني بواليات يف    إىل  عدم قيام جيبويت بتوجيه دعوة دائمة       ومع مالحظة   . اخلاصة

وأوصت .  املستقبل القريب  طلبت من احلكومة النظر يف القيام بذلك يف        ،اإلجراءات اخلاصة 
عقوبات على   من القانون اجلنائي اليت تنص       ٣٣٣جيبويت بالعمل بفعالية من أجل تنفيذ املادة        

بتنظيم محالت   وأوصت جيبويت أيضا  . ناثإلتشويه األعضاء التناسلية ل   ممارسة  على  مشددة  
          ،القـضائي وبتعزيز جهودها لتحسني عمـل النظـام     هذه املمارسة،   توعية وطنية عن حظر     

  . وحياده السياسياجلهاز القضائيسيما عن طريق اعتماد تدابري تضمن عدالة  الو
إيـالء  اصـة   خب و ، جيبويت يف جماالت عديدة    تبذهلااجلهود اليت   على  وأثنت الربازيل     -٥٥

اصة فـريوس  خب و،واستفسرت عن برنامج مكافحة األوبئة. ومحايتها األولوية للنهوض باملرأة 
ساءة إاصة خبو ،ساءة معاملة األطفالإمنع  إىل  اإليدز وعن اجلهود الرامية     /املناعة البشرية نقص  

التدرج يف حتقيـق األهـداف      على  وشجعت جيبويت   . معاملة األحداث اجلاحنني احملتجزين   
وأوصت جيبويت  . ٩/١٢نسان يف قراره    نسان اليت حددها جملس حقوق اإل     املتعلقة حبقوق اإل  
واعتماد  ،أشكال التمييز العنصري  مجيع  على  االتفاقية الدولية للقضاء    على  يق  بالنظر يف التصد  

 وتـشجيع أشـكال     ، مبا فيها العقاب البدين    ،أشكال العنف ضد األطفال   مجيع  تشريع حيظر   
 زيد من التـدابري لـضمان فـصل       املأوصت الربازيل باختاذ    الشأن،  ويف هذا   . بديلة للتأديب 

  .ني البالغ عن احملتجزيناألحداث
على  و،اختاذ احلكومة تدابري تكفل التعليم للجميععلى  وهنأت كوت ديفوار جيبويت       -٥٦
اختاذها للحد من أوجه     واستفسرت عن التدابري اليت مت     .نساننشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإل    إ

 وخلفض معدل التسرب    ، ولضمان توفري التعليم لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة       ،التفاوت
اهليئـات  إىل  واستفسرت أيضا عن التدابري اليت اختذت لضمان تقدمي التقـارير           . رسمن املدا 

  .احملدداملوعد عاهدات يف املاملنشأة مبوجب 
 نشاء هياكل وآليـات وطنيـة     إ على   والحظت بوروندي تصميم جيبويت الواضح      -٥٧

 علـى وهنأت بوروندي جيبـويت     . نسان ومحايتها بشكل تدرجيي من أجل تعزيز حقوق اإل      
وأوصت بوروندي جيبويت مبواصلة ما تبذله من جهد كبري لتوفري          . قرارها عددا من التدابري   إ
خفـض  إىل  سيؤدي تـدرجييا     امم ، سن االلتحاق باملدارس   األطفال يف جلميع  اين  اجملتعليم  ال

 ،واملؤكدة للتصدي للتقاليد الراسـخة     وأوصت جيبويت أيضا مبواصلة جهودها احلثيثة      .األمية
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وأوصت بورونـدي   . ناثإلتشويه األعضاء التناسلية ل   ممارسة  على  قضاء تدرجييا   وذلك بال 
جيبويت يف جهودها ملواجهة التحديات املاديـة   إىل  الكايف  دعم  بتقدمي ال كذلك اجملتمع الدويل    

  .نسانحقوق اإلومحاية العقبة الرئيسية أمام اجلهود املتفق عليها لتعزيز تشكل والتقنية اليت 
 ،نسانالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإل    على  رجنتني بتصديق جيبويت    ورحبت األ   -٥٨

 حقوق الطفـل    جلنةوالحظت األرجنتني أن    . نساننشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإل    إوأبرزت  
والنساء بوسائل من   الفتيات  على أن تويل عناية خاصة للتصدي للتمييز يف حق          حثت جيبويت   

احمللية حىت تكفل إبطال األحكام التمييزية، مبا فيها تلك اليت          إعادة النظر يف التشريعات     بينها  
وطلبـت  . تؤثر على تقسيم املرياث، كما حثتها على توفري احلماية الكافيـة مـن التمييـز              

والحظت أيضا أن جلنة خـرباء    . لتنفيذ هذه التوصية  املتخذة  األرجنتني معلومات عن التدابري     
يف أن تدرج جيبـويت يف قـانون          عن أملها  ٢٠٠٨م  منظمة العمل الدولية قد أعربت يف عا      

وطلبـت األرجنـتني   . العمل مبدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي للرجـال والنـساء   
  .ضافية يف هذا الشأنإمعلومات 

مجيع أشكال التمييز   على  توقيعها االتفاقية الدولية للقضاء     على  وهنأت كندا جيبويت      -٥٩
وتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        الربإىل  وانضمامها   العنصري،

. نـسان نشائها اللجنة الوطنية حلقوق اإل    إو عدام،لغاء عقوبة اإل  إإىل  والسياسية الذي يهدف    
مجيـع  علـى  االتفاقية الدولية للقضاء على أن تصدق جيبويت ) أ(ب  أوصت كندا ،ومع ذلك 

وقوع أعمـال   إىل  زاء التقارير اليت تشري     إعن قلقها    كنداوأعربت  . أشكال التمييز العنصري  
عـن  أن متتنع   اصة  خب و ،أن حتترم حقوق النقابات   ب) ب(جيبويت  أوصت  قمع ضد النقابات و   

منـع العمـل    عن   و ،االعتقال واحلجز التعسفي والعنف البدين واملضايقة ضد ممثلي النقابات        
 ت بشأن حرية االتصاال   ١٩٩٢نون  أن تعدل القا  ب) ج(أوصت كندا جيبويت أيضا     و. النقايب

 من العهد الدويل اخلاص ١٩املادة إىل وأن حتدثه استنادا ) ١٩٩٢ لسنة ٢قانون التنظيم رقم (
 ١٤بأن تعدل جيبويت املادة ) د(وأوصت كندا أيضا بصفة خاصة  .باحلقوق املدنية والسياسية 

؛ جيبـويت مـواطين   حفية من   هيئة ص ية   املالية أل  اإلدارة أن يكون املشاركون يف      تفرضاليت  
 من املقيمني يف جيبويت؛ عالميإمنرب أن يكون مدير ونائب املدير ألي       تفرض   اليت   ١٧واملادة  
 ٤٠ ب ينيوفزي أو تل  ذاعيإ منرب ملن يشغل منصب مدير أي       دىن اليت حتدد السن األ    ٤٧واملادة  
ـ . أن تلغي جيبويت عقوبة احلبس للـصحفيني      ب) ه(وأوصت كذلك   . عاما     ت أيـضا   وأوص

منـاخ مـن   هتيئة إىل  وأن يؤدي ذلك     ،ضد الصحفيني الترهيب  أن يتم وقف استخدام     ب) و(
  .عن آرائها حبريةأن تعرب لمعارضة السياسية حىت يتسىن لالتسامح 

الـصكوك الدوليـة    على  والحظت فلسطني ما بذلته احلكومة من جهود للتصديق           -٦٠
وقد شجع قرار جيبـويت     . نساين الدويل القانون اإل  علىنسان و  الرئيسية حلقوق اإل   اإلقليميةو
ذا كانت احلكومة قد ألغت يف الـسياق نفـسه   إما وسألت ع ،عدام فلسطني لغاء عقوبة اإل  إ

الدستور والقـانون   ينص عليها   وطلبت أيضا معلومات عن الضمانات اليت       . حماكم الطوارئ 
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نـسانية  إواملعاملة القاسـية والال   اجلنائي ضد االعتداءات العنيفة واحلجز التعسفي والتعذيب        
صالح بالرغم مـن كـل      املضي قدما يف عملية اإل    على  وشجعت فلسطني جيبويت    . واملهينة

  .التحديات اليت تواجهها
 ولتعزيز حقـوق    ،ورحبت املغرب مبا تبذله جيبويت من جهود لصاحل جمتمع تعددي           -٦١
وأوصت جيبويت  . يد من االتفاقيات  العدإىل  نسان من خالل ترسانتها القانونية وانضمامها       اإل

مبواصلة جهودها لتعزيز ترسانتها القانونية واملؤسسية اليت كانت أساسـية لتعزيـز حقـوق         
وأوصت جيبويت بتدعيم وتعزيز التقدم الذي أحرزته للنهوض بـاحلقوق          . نسان ومحايتها اإل

. نسانر ثقافة حقوق اإل   عالم ونش ما يتعلق حبرية التعبري وحرية اإل     خباصة   و ،املدنية والسياسية 
وأوصت . العدالة أولوية يف سياستها الوطنية    إىل  وأوصت جيبويت بأن تواصل جعل الوصول       

املغرب أيضا بأن يشارك اجملتمع الدويل دولة جيبويت الفتية مشاركة كاملـة ويـدعمها يف               
 احمللـي،   القـانون اصة من خالل دمج املعايري الدولية يف        خب و ،جهودها لتعزيز سيادة القانون   

نـسان يف   دماج حقوق اإل  إ و ،نسانقوق اإل املتعلقة حب عداد التقارير الوطنية    إعلى  والتدريب  
ظروف حتسني  بأن يدعم اجملتمع الدويل جيبويت يف     أيضاوأوصت  . املناهج املدرسية والتدريب  

لـة يف   العناصر الفاع تعزيز بناء قدرات    على   والعمل   ،نسانتعزيز حقوق اإل  إىل  التنمية املؤدية   
قوم به من أعمال تتعلق برفع الوعي واملعلومـات عـن           تعالم فيما   اإلكذلك  اجملتمع املدين و  

  .نسانحقوق اإل
. نـسان انضمامها لغالبية الصكوك الدولية حلقـوق اإل      على  وهنأت تشاد جيبويت      -٦٢

.  والنـهوض هبـا    بلدنسان يف ال  مواصلة االنضمام لتعزيز حقوق اإل    على  وشجعت احلكومة   
علـى  تمكن من التغلـب     لكي ي  بلدلإىل  املساعدة  أن يقدم    أيضا من اجملتمع الدويل      وطلبت

وفيما يتعلق بـاحلق يف التعلـيم،       . ية بفعال التزاماته له تنفيذ    يتسىن حىت العقبات اليت تواجهه  
ىل وصول اجلميع إ  تشاد عن الطريقة اليت تعتزم احلكومة املضي هبا قدما لتحسني فرص            سألت  
ق يف التعليم للجميع وخلفض احلاءلت أيضا عن التدابري اليت ميكن اختاذها لضمان         وتس. التعليم
    وخفـض  ، وخباصة ذوي االحتياجـات اخلاصـة      ،األطفالمجيع   وتشجيع تعليم    اتالتفاوت

  .معدل التسرب
والحظت السنغال التقدم الذي أحرزته جيبويت يف مكافحة البطالة وضمان التمتـع              -٦٣

والحظـت أيـضا    . املسكن واحلق يف التعليم واحلق يف الصحة       كاحلق يف باحلقوق األساسية   
وطلبـت الـسنغال    . التحسن املستمر يف ظروف املرأة واالهتمام باألطفال بصفة خاصـة         

وشـددت  . حقوق الطفـل لتعزيز معلومات عن التدابري اليت اختذهتا جيبويت أو تعتزم اختاذها   
ية مساعدة تقنية مقدمة بغية التـصدي   األمثل ألحتقيق االستخدامعلى أن جيبويت قادرة على  

  .يواجهها البلدللتحديات اليت 
املبادرة الوطنية  إىل  األسئلة املطروحة والتعليقات املقدمة، أشارت جيبويت       على  وردا    -٦٤

هياكلها التنفيذية كمـا وردت يف  إىل أولوياهتا الثالث وإىل  و٢٠٠٨للتنمية االجتماعية لعام  
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وفيما .  جدا تقييم تنفيذ هذه املبادرة      من السابق ألوانه    ولكنها ذكرت أن   ،اليلالبيان االسته 
عالن العـاملي حلقـوق     ، ذكر الوفد أن اإل    احملليدماج الصكوك الدولية يف القانون      إيتعلق ب 

 وأن هناك   ،نسان والشعوب يشكالن جزءا من الدستور     نسان وامليثاق األفريقي حلقوق اإل    اإل
العهـد الـدويل    على  التصديق  إىل  هذا   ىأدقد  و. ت الفردية واجلماعية   للحريا اًخمصصباباً  

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
 اتفاقية حقوق الطفـل   وأُدجمت أيضا . أشكال التمييز مجيع   ويعاقب القانون اجلنائي   .والثقافية

 أشكال التمييز ضد املرأة يف قانون األسرة الذي مل يعد جييز التطليقمجيع على واتفاقية القضاء 
املـصلحة  وضع  ومت اختاذ الترتيبات اخلاصة حبضانة األطفال مع        . أساس الطالق على  القائم  
  .احمللي القانون الغلبة علىوللمعايري الدولية . يف االعتبار  للطفلىالفضل
يف ذُكـر   مـا   إىل  الوفد  أشار  نسان؛  وق اإل وفيما يتعلق بدور القضاء يف تعزيز حق        -٦٥

العدالة تنظيم استعراض شامل ملناقشة نظام      جرى  وقد  . ويف البيان االستهاليل   التقرير الوطين 
. نسان وتعزيزها رساء سيادة القانون ودور القضاة يف محاية حقوق اإل        إيف  بغية دعم احلكومة    

أوجه قصور وأن احلكومـة قـد       يه  تعتر لوحظ أن النظام القضائي      ،وخالل هذا االستعراض  
 ٢٠٠٠ فيما بني عامي    يف املائة  ٣٠بذلت جهودا كبرية لزيادة ميزانية النظام القضائي بنسبة         

تـدابري  اتُّخـذت   و.  نفسها ثالث مرات خالل الفترة   تضاعف   وأن عدد القضاة     ،٢٠٠٧و
لنقابية؛ أشـار   وفيما يتعلق باحلريات ا   . تنظيم إدارة السجون  وأعيد   ،لضمان استقالل القضاء  

عرضا عاما تقريرها قدم  واليت ٢٠٠٨اليت أوفدت يف عام بعثة منظمة العمل الدولية    إىل  الوفد  
 مادتني ختالفان اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        يشتمل على وتبني أن قانون العمل     . لوضعل

فد االحتاد  ودعا الو . العتمادهااهليئات املختصة   على   جاري عرضها    تعديالتاقُترحت   و ،٨٧
ن احتادا وطنيا قـد     إ حيث   ،املساعدة يف تنظيم االنتخابات النقابية    إىل  الدويل لنقابات العمال    

  .منع تنظيمها
ويشكل هـذا   . كافة املشاركني يف اجللسة   إىل  شكر يف بيانه اخلتامي     ال ووجه الوفد   -٦٦

ـ    نسان وحتليال حقوق اإل حلالة   االستعراض الدوري الشامل سجال    ن خـالل    للمـستقبل م
ورحب . وتعزيز حقوق اإلنسان يف جيبويت      محاية خمتلفة يتمثل هدفها املشترك يف    مؤسسات  

وكلف الوفد كافة املؤسسات املعنية مبواصلة العمل       . الوفد بالتبادل الذي حدث وبالتوصيات    
  .من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
يف التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي، وفيما يلي التوصيات         نظرت جيبويت     -٦٧

  :اليت حظيت بتأييدها
مواصلة جهودها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، خاصة يف جمـال بنـاء              -١

هيكل وطين أقوى حلقوق اإلنسان والتغلب على القيود اليت حتد مـن            
  ؛)مصر(التقنية قدرهتا واليت هي نتيجة االفتقار إىل املوارد واخلربة 

مواصلة اخنراطها اإلجيايب يف خمتلف آليات جملس حقوق اإلنسان وتعاوهنا         -٢
الوثيق معها بغية زيادة حتسني اخلطوات اجلاري اختاذها يف جمال تعزيـز            

  ؛)ماليزيا(لشعبها  ومحاية حقوق اإلنسان
 الثبات على النهج الذي تسلكه حالياً املوجَّه حنو حتـسني اجلميـع إىل              -٣

  ؛)إندونيسيا(جانب تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بشكل فعال 
حتقيق أهداف حقوق اإلنسان تدرجيياً كما حددها قرار جملس حقـوق             -٤

؛ ومواصلة جهودها لتعزيز ترسانتها القانونية      )الربازيل (٩/١٢اإلنسان  
واملؤسسية اليت ُتعترب أساسية بالنسبة لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان           

 ومواصلة االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيـسة يف جمـال          ؛)املغرب(
  ؛)بيالروس(حقوق اإلنسان 

التصديق على االتفاقية الدوليـة للقـضاء       )/الربازيل(النظر يف التصديق      -٥
  ؛)الربازيل وفرنسا وكندا(على مجيع أشكال التمييز العنصري 

ألشـخاص مـن    التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع ا         -٦
  ؛)فرنسا(االختفاء القسري 

إجياد التمويل الالزم إلتاحة تنفيذ مجيع أنشطة اللجنة الوطنيـة حلقـوق            -٧
  ؛)اململكة املتحدة(اإلنسان 

بذل اجلهد من أجل إعداد التقارير وتقدميها إىل هيئات املعاهدات دون             -٨
ـ            )بنن(تأخري   ت ؛ وزيادة ما تبذله من جهود لكي تقدم، يف أقـرب وق

ممكن، تقاريرها الدورية إىل جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق          
  ؛)املكسيك(اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

بذل كل ما يف وسعها من أجل االمتثال للتوصيات اليت قدمتـها جلنـة                -٩
يـة  وإنشاء هيئة مستقلة لرصد تنفيـذ اتفاق      ) املكسيك(حقوق الطفل   

  ؛)سلوفينيا(حقوق الطفل واعتماد خطة عمل وطنية خاصة بالطفل 
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النظر يف إنشاء قسم داخل وزارة العدل خيصَّص حلقوق اإلنسان حتديداً             -١٠
ومواصلة جهودها لتوطيد سلطة القـضاء يف جمـال         ) اململكة املتحدة (

البحـرين وإيـران    (حقوق اإلنسان وحتسني سبل الوصول إىل العدالة        
 بوصف ذلك أولوية من أولويات سياستها الوطنيـة العامـة           )واملغرب

وزيادة ما تبذله من جهود لتحسني طريقة عمل النظام القضائي ) املغرب(
  ؛)إيطاليا(يف جيبويت 

النظر يف وضع تدابري لتعزيز قدرهتا املؤسسية والعملية يف جمـال إقامـة               -١١
ب مـوظفي   العدل، مبا يف ذلك إنشاء نظام لقضاء األحداث، وتـدري         

احملاكم واملوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني الـذين يتنـاولون قـضايا            
األحداث، إىل جانب وضع تدابري تشريعية وتقويتها لضمان التحقيق يف          
اجلرائم اجلنسية اليت ُترتكب يف حق أطفال وحماكمة مرتكبيهـا فـوراً            

  ؛)جنوب أفريقيا(
  ؛)إيران(لوصول إىل العدالة مواصلة تقوية القضاء وزيادة حتسني سبل ا  -١٢
   ختصيص مزيد من املوارد البشرية واملاليـة لتعزيـز اسـتقالل النظـام             -١٣

  ؛)أنغوال(القضائي 
يف صـفوف البنـات     ) تركيا(مواصلة جهودها من أجل مكافحة األمية         -١٤

  ؛)مصر والكويت وسوريا(والنساء ) اليمن(
 ضماناً تاماً، وهي جهـود  مواصلة بذل اجلهود لضمان مبدأ عدم التمييز    -١٥

             ستعرف زمخاًً جديداً بفضل عمـل وزارة النـهوض بـاملرأة املنـشأة            
  ؛)املكسيك(حديثاً 

زيادة اجلهود الرامية إىل إنشاء مجعيات إقليمية لتقريب اخلـدمات مـن              -١٦
  ؛)جنوب أفريقيا(اجملتمعات الريفية 

 ٢٠١٥ لأللفية حبلول عـام      مواصلة جهودها لتحقيق األهداف اإلمنائية      -١٧
؛ مع التـشديد    )كوبا وقطر واململكة العربية السعودية واألردن وإيران      (

خصوصاً على أمهية تقوية قطاع التعليم عن طريق زيادة عدد املـدارس            
االبتدائية والثانوية، وحتقيق التوازن اجلنساين يف مجيع مستويات التعليم         

ة عدد مدارسها االبتدائية والثانويـة    ؛ وزياد )كوبا(وتقوية التعليم العايل    
وتوسيع نطاق التعليم العايل يف الوقـت ذاتـه         ) قطر واألردن وإيران  (
وضمان التوازن اجلنساين يف مجيع مستويات      ) اململكة العربية السعودية  (

التعليم، وتقوية التعليم العايل، وكبح نسبة األمية املرتفعة يف صـفوف           
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طفال ومعدل الوفيـات يف صـفوف       النساء وختفيض معدل وفيات األ    
  ؛)إيران(سكان جيبويت عموماً 

            اختاذ تدابري مباِدرة أخـرى ملكافحـة تـشويه األعـضاء التناسـلية              -١٨
  ؛)هولندا(لألنثى 

مواصلة تعزيز جهودها لتوفري التعلـيم األساسـي جلميـع األطفـال              -١٩
يم عن طريـق    ؛ وزيادة فرص األطفال يف احلصول على التعل       )فرتويال(

زيادة عدد املدارس االبتدائية والثانوية وعن طريق تقوية نظام التعلـيم           
؛ ومواصلة العناية مبسألة احلصول على التعليم جبميع        )ماليزيا(العايل فيها   

؛ ومواصلة اجلهود إلنشاء مزيد من      )بيالروس(مستوياته وحتسني نوعيته    
ياء السكنية ولتقوية التعليم    املدارس االبتدائية والثانوية بالقرب من األح     

؛ ومواصلة جهودها، وهي جهود كبرية جـداً بالفعـل،          )سوريا(العايل  
لتوفري التعليم اجملاين جلميع األطفال الذين بلغـوا سـن الـذهاب إىل             

  ؛)بوروندي(املدرسة، وهو ما سيؤدي إىل ختفيض نسبة األمية تدرجيياً 
يف اجملتمع وملكافحـة البطالـة      زيادة ما تبذله من جهود للحد من الفقر           -٢٠

؛ ومضاعفة جهودها يف التصدي ملشكلة الفقر املدقع ووضع         )أذربيجان(
استراتيجيات أكثر استدامة للحد من الفقر تشمل توفري املـاء النقـي            

  ؛)ماليزيا(وخدمات اإلصحاح املالئمة والغذاء واملأوى 
ة وتغطية الرعايـة    االستمرار يف بذل اجلهود لتحسني نظام الرعاية الطبي         -٢١

ومواصلة جهودها لتحسني وتطـوير املـوارد       ) كوبا(الصحية يف البلد    
  ؛)سوريا(البشرية يف قطاع الصحة وحتسني التغطية الصحية يف البلد 

اإلمـارات  (تطوير املوارد البشرية يف قطاع الصحة حبسب االحتياجات           -٢٢
وتطوير املـوارد   ؛ ومواصلة جهودها الرامية إىل حتسني       )العربية املتحدة 

  ؛)إيران(البشرية وفقاً الحتياجات نظام الرعاية الصحية 
  ؛)بيالروس(مواصلة تنفيذ برامج واقعية لضمان احلق يف الغذاء والصحة   -٢٣
زيادة اجلهود اليت تبذهلا جيبويت يف جماالت عمالة األطفـال واسـتغالل              -٢٤

ات املنخفض  األطفال جنسياً وتسول األطفال، إىل جانب معدل الوالد       
  ؛)تركيا(املسجل يف األرياف 

مواصلة اجلهود، بتأنٍّ وثقة، إلزاحة ثقل التقاليد من خـالل القـضاء              -٢٥
  ؛)بوروندي(تدرجيياً على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى 
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ترسيخ وحتسني ما أحرزته من تقدم يف تعزيز احلقوق املدنية والسياسية،             -٢٦
 التعبري وحرية اإلعالم ونـشر ثقافـة حقـوق          خاصة يف جماالت حرية   

  ؛)املغرب(اإلنسان 
  ؛)باكستان(زيادة تنقيح متطلباهتا من املساعدة الدولية   -٢٧
طلب قيام مفوضية حقوق اإلنسان ببعثة تقييم إىل جيبويت بغرض تقيـيم          -٢٨

                 اإلمكانــات والقــدرات املتــوفرة واجلهــود الوطنيــة احملتاجــة إىل 
  ؛)الكويت(عم د

طلب استجابة مفوضية حقوق اإلنسان ملناشدة احلكومة إّياها أن ترسل            -٢٩
 من التقرير ١١٨بعثة لتقييم االحتياجات يف اجملاالت املذكورة يف الفقرة 

الوطين، والتماس احلصول على املساعدة الضرورية، وفقاً ملا تتوصل إليه         
هدافها ومن أجل وفائهـا     هذه البعثة من نتائج، لضمان بلوغ جيبويت أ       

  ؛)اجلزائر(بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان 
التماس دعم اجمللس والعمل معه حىت تستطيع جيبويت تـدرجيياً حتقيـق              -٣٠

  ؛)إندونيسيا(غاياهتا احملددة لزيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد 
وضـية حقـوق    التماس املساعدة من اجملتمع الدويل وطلب استجابة مف         -٣١

اإلنسان ملا عربت عنه جيبويت من احتياجات يف جمال بنـاء القـدرات،          
وتوفري املوارد البشرية واملالية والتقنية الضرورية، وإتاحـة التـدريب          
الضروري للموظفني يف خمتلف املصاحل والوزارات املعنية ويف املؤسـسة          

يف جمـال   الوطنية حلقوق اإلنسان، وتقدمي املساعدة من أجل التثقيـف          
حقوق اإلنسان هبدف نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف جيبويت ضمن إطار           
االستراتيجية الوطنية اليت تنفذها احلكومة من أجل تعزيز ومحاية حقوق          

  ؛)مصر(اإلنسان 
مواصلة جهودها للحد من التأخري احلاصل يف تقدمي تقاريرها إىل هيئات             -٣٢

ب توفري مفوضـية حقـوق      املعاهدات كجزء من برنامج أولوياهتا وطل     
اإلنسان املساعدة التقنية الالزمة، ال سيما من خالل تدريب املـوظفني           
                بغيــة ضــمان اعتمــاد احلكومــة علــى نفــسها يف هــذا اجملــال

  ؛)اجلزائر(مستقبالً 
زيادة تقوية جهودها ومناشدة اجملتمع الدويل، وخاصة مفوضية حقـوق            -٣٣

يت من خالل توفري املساعدة التقنيـة لتنفيـذ         اإلنسان، أن يساعد جيبو   
  ؛)جنوب أفريقيا(التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات 
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دعوة اجملتمع الدويل إىل تقدمي الدعم الفعال جليبويت يف ما تبذلـه مـن                -٣٤
جهود ملواجهة التحديات املادية والتقنية اليت ال تزال تشكل عائقاً كبرياً           

  ؛)بوروندي(دف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان أمام اجلهود املبذولة هب
دعوة اجملتمع الدويل إىل الوقوف إىل جانب دولة جيبويت الفتية على حنو              -٣٥

أكمل وإىل مواكبتها يف ما تبذله من جهود هبدف ترسيخ سيادة القانون،          
ال سيما من خالل إدماج املعايري الدولية يف تشريعاهتا الوطنية، والتدريب 

 التقارير الوطنية بشأن حقـوق اإلنـسان وإدراج حقـوق           على إعداد 
  ؛)املغرب(اإلنسان يف املناهج الدراسية والتدريب 

التماس املساعدة من اجملتمع الدويل على هتيئة ظروف تنمية مواتية لتعزيز             -٣٦
حقوق اإلنسان والعمل على زيادة بناء قدرات الفاعلني يف اجملتمع املدين           

يقومون به من أنشطة متنقلة للتوعية والتعريـف        ووسائط اإلعالم فيما    
  ؛)املغرب(اإلنسان  حبقوق

إشراك اجملتمع املدين يف متابعة عملية االسـتعراض الـدوري الـشامل              -٣٧
  ).اململكة املتحدة(

. وستنظر جيبويت يف التوصيات التالية وتقدم ردوداً عليها يف الوقـت املناسـب              -٦٨
لتوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق   وسُتدَرج ردود جيبويت على هذه ا     
  :اإلنسان يف دورته احلادية عشرة

توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم            -١
  ؛)فرنسا(املتحدة لزيارة البلد 

اختاذ مزيد من التدابري لضمان فصل اجلاحنني القاصرين احملتجزين عـن             -٢
  ؛)الربازيل (الراشدين

؛ )سـلوفينيا ( حيظر تشويه األعضاء التناسلية لألنثى       إنفاذ القانون الذي    -٣
واختاذ مزيد من اخلطوات لتحسني تنفيذ قوانينـها املتعلقـة بتـشويه            
األعضاء التناسلية لألنثى وضمان احملاكمة من خالل السبل القـضائية          

 من القـانون  ٣٣٣ادة ؛ وزيادة تفعيل تنفيذ امل  )اململكة املتحدة (املناسبة  
اجلنائي اليت تفرض عقوبات شديدة على ممارسـة تـشويه األعـضاء            

؛ وتنظيم محالت توعية وطنية بـشأن حظـر         )إيطاليا(التناسلية لألنثى   
  ؛)إيطاليا(تشويه األعضاء التناسلية لألنثى 

الثبات على تنفيذ التشريع املتعلق مبكافحة التمييز ضد الفتيات والنساء            -٤
  ؛)سلوفينيا(تنفيذ السياسات ذات الصلة وعلى 
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            اعتماد وتنفيذ التشريعات والـسياسات املتعلقـة بالطفـل، ال سـيما              -٥
فيما خيص تسجيل الوالدات والعنف ضد األطفال وقضاء األحـداث          

؛ والنظر يف تشريع    )سلوفينيا(وأطفال الشوارع، على سبيل الذكر فقط       
ألطفال، مبا يف ذلك العقوبـة البدنيـة،        حيظر مجيع أشكال العنف ضد ا     

  ؛)الربازيل(ويشجع على اتباع أساليب تأديب بديلة 
  ؛)هولندا(اختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية األطفال وحتسني وضعهم   -٦
  ؛)كندا(إلغاء العقوبة بالسجن يف اجلنح الصحفية   -٧
عـضاء التناسـلية    إبداء مهّة أكرب يف إنفاذ قانوهنا الذي حيظر تشويه األ           -٨

  ).هولندا(لألنثى 
) د(٤٧و) أ(٢٥ومل حتظ بتأييد جيبـويت التوصـيات الـواردة يف الفقـرات               -٦٩
             ، مــن٥٩مــن الفقــرة ) و(و) د(و) ج(و) ب(، ويف الفقــرات الفرعيــة )ب(٥٤و

  .هذا التقرير
ف الدولة  أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موق      /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -٧٠

وال ينبغـي تأويلـها   . أو موقف الدولة موضع االستعراض بشأهنا/اليت قدمتها و  ) الدول(
  .على أهنا حظيت بإقرار الفريق العامل ككل
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