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لحالة العامة لتعرض فيها  لدولة جيبوتي الثالثة لالستعراض الدوري الشاملتقدم الكرامة هذه المساهمة في سياق الدورة  .1
 1111 /مايوفي أياروجهت لجيبوتي لحقوق اإلنسان في البالد على ضوء التوصيات التي 

 المعلومات العامة واإلطار .0
ربية بال منازع القوى الغ موقعها االستراتيجي في القرن األفريقي، دولة رئيسية في المنطقة وحليف أصبحت جيبوتي، بوصف .1

 .في مكافحة اإلرهاب. وهكذا استفادت جيبوتي من صمت حلفائها وتجاهلهم اللتزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان

 بمبادرة من الرئيس جيله للسماح له بالترشح لوالية ثالثة. 1991، قامت الحكومة بمراجعة دستور عام 1111في عام  .1
من أي إمكانية للتناوب السياسي السلمي مع الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية  ويتعارض هذا االستثناء

 .بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اتسمت األوضاع في البالد خالل السنوات األربع الماضية بقمع شديد للمعارضة وانتهاكات متكررة للحقوق المدنية  .3
طوارئ التي وحالة ال 1112نوفمبر /األمنية االستثنائية" التي اتخذتها السلطات في تشرين الثاني التدابير"وأدت  والسياسية.

 .إلى تأزيم الوضع بشكل عام ،ديسمبر من العام نفسهسنت في كانون األول/

د االنقسام في للشروع في انتقال سياسي سلمي، وتزاي 1113لم تنجح عملية المصالحة مع المعارضة التي انطلقت عام  .2
، أعيد انتخاب الرئيس جيله لوالية رابعة على التوالي بعد االنتخابات التي رافقتها 1112المجتمع. وفي نيسان/أبريل 

 .انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وانتقدتها المعارضة على نطاق واسع

، فضال عن أي الوطني ذاالتحاد من أجل اإلنقا"في المنضوون  المعارضةوكان الضحايا الرئيسيون للقمع هم أعضاء  .2
صوت معارض للمجتمع المدني، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق اإلنسان. وأدى االضطهاد إلى اعتقاالت 

غالق الصحف، واضطهاد نشطاء مواقع التواصل إ لى واحتجازات تعسفية وتعذيب ومحاكمات غير عادلة، و أيضا إ
 .االجتماعي وحظر سفر المدافعين عن حقوق اإلنسان

وعالوة على ذلك تشكل ظروف االحتجاز في سجون جيبوتي مثار قلق، وال سيما في سجن غابود بمدينة جيبوتي، حيث  .7
ا النوع ويهدف هذ. العناية الصحية المناسبةيعاني المحتجزون من االكتظاظ وسوء النظافة والخصاص الحاد في الغداء و 

 .من سوء المعاملة أثناء االحتجاز إلى ترهيب المحتجزين لردعهم عن مواصلة نشاطهم

وأخيرا، فإن حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي حقوق جد مقيدة، وكل إعالن أو تعبير عن موقف عام  .8
 .شبكات االجتماعية يتعرض للقمع بشكل منهجيمناهض للحكومة، وال سيما على ال

 نطاق االلتزامات الدولية 0.0

جيبوتي طرف في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليها  .9
 .االختياريين واتفاقية مناهضة التعذيب

والبروتوكول اإلضافي التفاقية مناهضة  1األشخاص من االختفاء القسري بيد أنها لم تصدق على اتفاقية حماية جميع  .11
 .2التعذيب

                                                           
)المكسيك(، 131.11)فرنسا، إسبانيا، إكوادور(،  131.11)أفغانستان(، ورقم  131.11)الجبل األسود(،  131.11خالل االستعراض الدوري الشامل األخير قبلت بالتوصيات  1 

 )األرجنتين(، وتدعي السلطات أنها تجري حاليا مشاورات للتصديق على االتفاقية. 131.12)شيلي( 131.13
 )األرجنتين(. 131.12)إسبانيا، فرنسا( و 131.12)الجبل األسود(، رقم  131.11)كوستاريكا(،  131.9ستعراض الدوري الشامل األخير قبلت جيبوتي بالتوصيات خالل اال 2 

https://www.facebook.com/USNDJIBOUTI
https://www.facebook.com/USNDJIBOUTI
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 :توصية .11

تفاقية االختياري ال القسري والبروتوكولاالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء التصديق على  .أ
 .مناهضة التعذيب

 اإلطار الدستوري والتشريعي  0.7

وتنبه  .3ري الشامل األخير بتعديل تشريعاتها لتتطابق مع اتفاقية مناهضة التعذيبتعهدت جيبوتي خالل االستعراض الدو  .11
 .4من االتفاقية 1الكرامة إلى أن القانون الجنائي ال يزال يفتقر إلى تعريف يتفق مع المادة 

ل عمر جيله، ، ليلغي تحديد الواليات الرئاسية، مما سمح للرئيس إسماعي1111نيسان/أبريل  11تم تعديل الدستور في  .11
من  12و  11وشمل التعديل المادتين . 1112بالترشح لوالية رابعة في نيسان/أبريل  1999الذي تولى السلطة منذ عام 

 ، وحظر التعذيب.1992النص األساسي وتّم إدراج إلغاء عقوبة اإلعدام التي أعلن عنها في عام 

في المواد  1111القضائية منصوص عليها في دستور عام وعلى الرغم من أن الفصل بين السلطات واستقالل السلطة  .13
ية في المسائل التشريع تزال غير محترمة تماما من جانب السلطة التنفيذية التي تتدخلأنها ال ال إ 715و  71و  71

 .وتشير الكرامة إلى أن القضاة يفتقرون عمليا إلى االستقالل الحقيقي والقضائية،
 :توصيات .12

 وطنية، وال سيما المقيدة للحريات األساسية، لجعلها متماشية مع المعايير الدولية؛تعديل التشريعات ال .أ
االحترام الالمشروط لمبدأي الفصل بين السلطات واستقالل السلطة القضائية، وال سيما ضمان احترام مبدأ عدم  .ب

 .قابلية القضاة للعزل

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان  0.1

وتم تعديل األحكام المنظمة لها في قانون تمت  6، أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بموجب مرسوم1118في أبريل  .12
 .وتتكون هذه اللجنة أساسا من موظفين، مما يجعلها تحت إشراف ورقابة السلطات .1111يوليو  11المصادقة عليه في 

ها السنوية، كما أن االنتهاكات التي تصلها ال تقود إلى فتح تحقيقات ، وال تنشر تقارير 7فعاليةكما أنها تفتقر إلى الشفافية وال
ولم تقدم اللجنة الوطنية إلى اليوم طلب االعتماد إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق  جادة.

 .اإلنسان، مما يحول دون تقييم شفاف ومستقل لعملها

                                                           
 )مالديف(. 1.1113على وجه الخصوص، إصالح قانون العقوبات إلدراج تعريف للتعذيب وفقا لالتفاقية وحظر صريح لهذه لممارسة بموجب التوصية  3 
 )ملديف(. 131.11على الرغم من االلتزامات التي قطعتها خالل االستعراض الدوري الشامل األخير بموجب التوصية  4 
قضائية احترام الحقوق السلطة ال من الدستور: "القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتمارسه المحكمة العليا وغيرها من المحاكم والهيئات القضائية. وتكفل 71المادة  5 

 والحريات التي يحددها هذا الدستور".
 ار عمله من كل أشكال الضغط المحتمل تأثيره على قراراته الحرة. والقضاة خاضعون لمبدأ عدم القابلية للعزل".وهو محصن في إط .: "ال يطيع القاضي إال القانون 71المادة 
في أي  رأيه نة القضاة ويبدى: "رئيس الجمهورية هو الضامن الستقالل القضاء. ويسانده المجلس األعلى للقضاء الذي يرأسه. ويشرف المجلس األعلى للقضاء على إدارة مه71المادة 

لواردة في هذا لقضاء وفقا للمبادئ امسألة تتعلق باستقالل القضاء. وهو يعمل كمجلس تأديبي للقضاة.  ويحدد قانون أساسي تكوين مجلس القضاء األعلى وعمله وسلطاته وقانون ا
 الدستور".

  http://bit.ly/2y1daVJالمتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان:  PR/MJAP/ 1111-1118المرسوم رقم  6 
ان انعكاس غاية للجنة الوطنية لحقوق اإلنساللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان غير مؤهلة لرصد تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها على الرغم من واليتها الواسعة نسبيا. والدور المحدود لل 7 

 المدني.للقيود المفروضة على المجتمع 

http://bit.ly/2y1daVJ
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لدى وزارة العدل لضمان االمتثال للقانون في العدالة و"تعزيز حقوق  8الجمهورية ، أنشئت مؤسسة وسيط1999في عام  .17
. تالحظ الكرامة االنعدام التام الستقاللية هذه المؤسسة، التي ال تزال غير قادرة على ممارسة واليتها كاملة وتحقيق "اإلنسان

  .أهداف النزاهة والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية
 :توصية .18

 .ضمان استقالل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، وفقا لمبادئ باريس وآليات أخرى لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها .أ

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان .7
 التعاون مع هيئات المعاهدات  7.0

تشرين  12منذ لم تقدم جيبوتي بعد تقريرها الدوري الثاني إلى لجنة مناهضة التعذيب، والذي كان من المقرر تقديمه  .19
تشرين الثاني/نوفمبر  12. ولم تقدم أيضا تقرير المتابعة المتعلق بتقريرها األولي المستحق منذ 1112الثاني/نوفمبر 

 .، على الرغم من رسالة تذكير بعثتها اللجنة1111

 .1117وفمبر تشرين الثاني/ن 1دعيت جيبوتي إلى تقديم تقريرها الدوري إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في  .11

وتنبه الكرامة إلى قصور تعاون السلطات الجيبوتية مع الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك عدم تنفيذ التوصيات ذات  .11
 .9األولوية الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التي صيغت أثناء استعراض جيبوتي

 :توصيات .11

دون تأخير، واحترام الجدول الزمني للجنة المعنية بحقوق اإلنسان  تقديم التقرير الدوري إلى لجنة مناهضة التعذيب .أ
 المتعلق بتقديم التقرير الوطني؛

 .تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان .ب

 التعاون مع اإلجراءات الخاصة  7.7

جيبوتي على دعوة تشجع ، والتي خالل االستعراض الدوري الشامل الثاني 10على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمت .11
اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة لزيارة البلد، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي 
والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل 

 .سفي، إال أن السلطات لم تستجب بعدالمعني باالحتجاز التع

أيلول/سبتمبر  11وتالحظ الكرامة أن طلب زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في  .13
 .1111أكتوبر تشرين األول/ 11ما زال معلقا، رغم التذكير الذي أعيد إرساله إلى سلطات البالد في  1111

  :توصيات .12

ون تأخير لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وتحديد االستجابة د .أ
 تاريخ لذلك؛

                                                           
 يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة واحدة مدتها خمس سنوات.  8 
  http://bit.ly/2yZgIX8الكرامة، جيبوتي: اللجنة األممية المعنية بحقوق اإلنسان تأسف لغياب أية تدابير لتعزيز حقوق اإلنسان في البالد  9 
 133.11)بلجيكا(،  133.9)غواتيماال وهنغاريا والعراق والجبل األسود وسيراليون وسلوفينيا وتونس وفرنسا(،  133.8)شيلي(،  133.7قبلت جيبوتي بالتوصيات التوصيات  10 

 )كوستاريكا(.

http://bit.ly/2yZgIX8
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 .توجيه دعوة مفتوحة إلى اإلجراءات الخاصة .ب

 االمتثال لاللتزامات الدولية في ميدان حقوق اإلنسان .1
 الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي   1.0

 لتعذيب: ممارسة شائعةا 1.0.0

وقد  من الدستور. 12بموجب المادة  ممارسة التعذيب قائمة منذ االستعراض الدوري الشامل األخير، رغم حظرها ال زالت .12
، 13واالحتجاز 12والحبس االحتياطي 11وثقت الكرامة العديد من حاالت التعذيب وسوء المعاملة أثناء عمليات القبض العنيفة

المعارضون السياسيون والصحفيون وسجناء الحق العام، بمن فيهم فضال عن تجاوزات قوات الشرطة التي وقع ضحيتها 
 .14القاصرون 

إلى أن التعذيب يمارس من أجل االنتقام أو العقاب أو  15وأشارت الكرامة في تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان .17
 .للحصول على اعترافات تستخدم كدليل وحيد في محاكمات غير عادلة إلدانة المتهمين

 .، لم تدرج السلطات بعد تعريفا واضحا وصريحا للتعذيب في ترسانتها القانونية16لى الرغم من التزامات جيبوتيع .18

تدعوها إلى التصديق على البروتوكول  17وأثناء االستعراض الدوري الشامل السابق، تلقت جيبوتي العديد من التوصيات .19
نشاء آلية وقائ خذ أي اآلن، وعلى الرغم من التزاماتها، لم تت التعذيب، وحتىية من االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وا 

 .خطوات في هذا االتجاه

                                                           
هرة سلمية. ورغم أصابته بجرح في عينه اليسرى حرم من الرعاية الطبية تعرض للعنف أثناء تغطيته لمظا 1113آب / أغسطس  8محمد إبراهيم وايس، صحفي اعتقلته الشرطة في  11 

أحالت الكرامة حالته إلى المقرر الخاص  1112ني أثناء احتجازه. وأفاد أنه تعرض لسوء المعاملة أثناء االعتقال، ومنع من إمكانية الوصول إلى محاميه أو طبيب. وفي يناير / كانون الثا
لكرامة، جيبوتي: احتجاز ا يتعلق بالسيد وايس بعد أن توثيقها لبيانات عن تعرضه للتعذيب الشديد أثناء احتجازه، األمر الذي أدى إلى تفاقم حالته الصحية.  أنظر:المعني بالتعذيب فيما 

، وتعرضا 1113كانون األول / ديسمبر  8لى رئيس حركة شباب المعارضة والمتحدث باسمها في . كما ألقي القبض ع http://bit.ly/2wzSfWyوتعذيب الصحافي محمد إبراهيم 
يبوتي: ن قبل الكرامة. انظر: الكرامة، جللعنف بما في ذلك للضرب المبرح. وعلى الرغم من حالتهما، فقد حرما من الوصول إلى طبيب أثناء احتجازهما. وتم توثيق عدة حاالت أخرى م

 .  http://bit.ly/2fTlwZaتقاالت، تعذيب وسوء معاملة في إقليم أوبوك مضايقات، اع
لة ممن أعضاء المعارضة بطريقة عنيفة وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب أثناء احتجازهم التعسفي. انظر: الكرامة، جيبوتي: ح 19، ألقي القبض على 1117في آذار / مارس  12 

. وأفاد عدة أشخاص آخرين أنهم تعرضوا لسوء المعاملة أثناء احتجازهم، بمن فيهم القاصرين  http://bit.ly/2nmBOY8اعتقاالت واحتجاز تعسفي ألعضاء المعارضة 
http://bit.ly/2xjdOdD للغة الصومالية(.)فيديو با 

يوما، وأنه  28الخارجي لمدة محمد أحمد محمد إدو الملقب بمحمد جبهة، معارض سياسي وعضو في جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية، إنه اعتقل واحتجز بمعزل عن العالم أفاد   13 
ي البالد التهامه بتنظيم جماعة مسلحة بهدف ارتكاب هجمات ف عانى من التعذيب الوحشي خالل احتجازه وأكره على توقيع وثيقة تجرمه. واستخدمت هذه االعترافات في وقت الحق ضده

 .  http://bit.ly/2s5lIFTعاما بعد محاكمة غير عادلة  12"بالتواطؤ مع قوة أجنبية". أنظر الكرامة، جيبوتي: الحكم على محمد جبهة بالسجن لمدة 
، فرقت الشرطة والجيش جيبوتي مشاركين في مراسيم احتفال دينيي بمدينة بالباال ضواحي جيبوتي العاصمة. واستخدمت قوات الدولة القوة 1112ر كانون األول / ديسمب 11في  14 

 . http://bit.ly/2kpie1vانظر: الكرامة، جيبوتي: قتلى وجرحى نتيجة عنف قوات الجيش والشرطة  .المميتة بشكل غير متناسب
 . http://bit.ly/2ys6UrG 1112يناير  11التقرير الذي قدمته الكرامة إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في إطار تقرير المتابعة لجيبوتي  15 

أنها أخفقت أيضا في الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها أمام لجنة مناهضة التعذيب أثناء النظر في تقريرها األولي )ملديف، كينيا(. وتنبه الكرامة إلى  143.21قبلت التوصية جيبوتي 16
اإلنسان التي  ي مجال حقوق : "اللجنة تأخذ علما بالتزام بالدولة الطرف بتعديل قانونها الداخلي الناتجة عن التزاماتها بموجب االتفاقيات الدولية ف1111تشرين الثاني / نوفمبر  1و  1في 

لطرف واألحكام القانون الجنائي للدولة اصادقت عليها ، وأن تدرج ضمن أمور أخرى تعريفا للتعذيب. ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف صريح للتعذيب في 
 http://bit.ly/2xiaSCRمن االتفاقية"  3و  1التي تجرم أعمال التعذيب وفقا للمادتين 

 )األرجنتين(. 131.12)إسبانيا، فرنسا  131.12)الجبل األسود(، 131.11)كوستاريكا(،  131.9التوصيات المقبولة  17 

http://bit.ly/2wzSfWy
http://bit.ly/2fTlwZa
http://bit.ly/2nmBOY8
http://bit.ly/2xjdOdD
http://bit.ly/2s5lIFT
http://bit.ly/2kpie1v
http://bit.ly/2ys6UrG
http://bit.ly/2xiaSCR
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السلطات بها  تالحظ الكرامة بقلق عدم إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ادعاءات التعذيب على الرغم من تعهدات .11
آلية مستقلة لتقديم الشكاوى بشأن أعمال التعذيب . فقد التزمت جيبوتي بإنشاء 18خالل االستعراض الدوري الشامل األخير

 .، إال أنها لم تتخذ أي إجراء حتى اآلن19وسوء المعاملة التي يتورط فيها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين

 أن ظروف االحتجاز في السجون الجيبوتية صعبة للغاية، وترقى إلى المعاملة القاسية والالإنسانيةبقلق الكرامة توضح و  .11
. وتشكل ظروف االحتجاز هذه أيضا وسيلة للضغط النفسي على المحتجزين، وال سيما بعض المعارضين 20والمهينة

 .السياسيين لثنيهم عن نشاطهم

بتحسين ظروف االحتجاز وحل مشكلة اكتظاظ السجون، إال أن الوضع لم يتغير وباإلضافة إلى ذلك،  21التزمت السلطات .11
 .22راقبة مراكز االحتجازلم تنشئ السلطات بعد آلية لم

 :توصيات .11

اتخاذ خطوات ملموسة إلنهاء ممارسة التعذيب وتعديل التشريعات الوطنية لجعلها متماشية مع اتفاقية مناهضة  .أ
 التعذيب؛

حالتهم على  .ب معاقبتهم بما و  القضاءاتخاذ تدابير لمكافحة اإلفالت من العقاب بالتحقيق ومالحقة مرتكبي التعذيب وا 
 يتناسب مع خطورة الجريمة؛

 .ضمان تطابق ظروف االحتجاز مع المعايير الدولية .ت
 الحق في محاكمة عادلة  1.7

 االحتجاز التعسفي وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة 1.7.0

                                                           
 )رومانيا( 131.111توصية مقبولة  18 
ن إجراء تحقيق مستقل ونزيه من قبل السلطات، التي لم تقم باتخاذ التدابير الالزمة  لوضع حد لفإفالت من )هنغاريا(. وتالحظ الكرامة أنه لم يتم حتى اآل 131.111توصية مقبولة  19 

عن هذه الممارسات، وال سيما العقاب بإدانة أي شخص مسؤول عن هذه الممارسات، وال سيما قوات األمن وموظفي السجون لوضع حد لفإفالت من العقاب بإدانة أي شخص مسؤول 
 األمن وموظفي السجون، رغم اعترافها بأن قوات األمن ارتكبت أعمال تعذيب،قوات 

 ف: (. سجن غابود هو مركز االحتجاز الرئيسي في البالد. وتقع جنوب مدينة جيبوتي، وهذا السجن باعتراhttp://bit.ly/2hRobTNأنظر شهادة حارس سابق بسجن غابود:  20 
. ولم يساعد بناء مراكز احتجاز جديدة إلى 1113سجين في عام  211شخصا، إال أن إحصاءات المجتمع المدني تشير إلى أكثر من  121السلطات، مكتظ. فبينما قدرته االستيعابية 

ائل ية وال يتلقى المحتجزون العناية الطبية المناسبة بحجة عدم توفر الوسالتخفيف من حدة هذه المشكلة، فال تزال الغالبية العظمى من السجناء في غابود. وظروف االعتقال هناك مزر 
مة من العالج. ذلك حرم بصورة منتظالمادية. السيد عبد الرحمن بشير، وهو شخصية دينية معروفة في البلد، سجن ألكثر من عام، وكانت صحته تتطلب رعاية طبية خاصة لكنه بدل 

قديم ت ة كوسيلة ضغط نفسي على المعتقلين وال سيما المعارضين السياسيين. وهناك تقارير عن انتحار السجناء بسبب التحرش النفسي. كما أن آلياتكما تستخدم ظروف االحتجاز الصعب
 الشكاوى إلى إدارة السجون غير فعالة، وتبقى مطالب المحتجزين حبرا على ورق.

 )تايلند(. 131.112)إسبانيا(،  131.112، 131.11)الرأس األخضر(،  131.111توصيات مقبولة  21 
 )كوستاريكا(. 131.9توصية مقبولة  22 

http://bit.ly/2hRobTN
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قيقيين السياسيين الحوال تزال الحكومة تستخدم هذه الممارسة لتكميم المعارضين  ال يزال االحتجاز التعسفي من دواعي القلق. .13
ين ينددون بانتهاكات ذ، ال26أو أي شخص، بمن فيهم القاصرين 25، والصحفيين24، والمحتجين السلميين23أو المفترضين
 .27حقوق اإلنسان

المنهجية  ، فاالنتهاكات28قضائيوتجري االعتقاالت التعسفية بعنف كبير من طرف أفراد الشرطة أو الجيش دون إذن  .12
 .29ما هي إال نتيجة لفإرادة السياسية إلعاقة إقامة العدل على النحو السليم وقمع أعضاء المعارضة للضمانات اإلجرائية

أن ممارسة  30وتثبت الحاالت التي وثقتها الكرامة. وال يزال كثير من األشخاص محتجزون في أعقاب محاكمات غير عادلة .12
ويشكل منع المحتجزين من االتصال بمحامييهم انتهاكا  الحبس في السر شائعة، ال سيما أثناء فترة االحتجاز االحتياطي.

 .لحق الدفاع

إن المهل الزمنية اإلجرائية تزيد دون مبرر في طول فترة االحتجاز قبل المحاكمة، ومن الشائع أيضا أن تستخدم االعترافات  .17
 .حصول عليها تحت التعذيب كدليل وحيد في المحاكماتالتي يتم ال

 :توصيات .18

والحد من ممارسة /أو مراجعة قضايا جميع األشخاص المحتجزين نتيجة للمحاكمات غير العادلة وإطالق سراح  .أ
 الحبس االحتياطي؛

 جميع احترام الضمانات األساسية للمحاكمة العادلة وضمان تطبيق معايير دنيا لمعاملة المحتجزين على .ب
 .األشخاص المحرومين من حريتهم

                                                           
التجديد الديمقراطي"  من أعضاء حزب "الحركة من أجل 19، ألقى األبحاث والتوثيق التابع لقوات الدرك في جيبوتي القبض على 1117مارس / آذار  11و  11في الفترة ما بين  23 

، وبعد عدة أيام من االحتجاز، أحيل 1117آذار / مارس  11المعارض. وقد أجريت جميع عمليات التوقيف هذه دون أوامر قضائية ولم يبلغ الضحايا رسميا بأسباب اعتقالهم. وفي 
، حكم عليهم بالسجن 1117آذار / مارس  18احتجز أربعة منهم بسجن غابود المركزي. وفي من المعتقلين إلى المدعي العام لجمهورية جيبوتي دون مساندة محامييهم،  19تسعة من 

 . http://bit.ly/2nmBOY8لمدة شهرين بسبب "أنشطة سياسية غير مشروعة". أنظر الكرامة، جيبوتي: حملة اعتقاالت واحتجاز تعسفي ألعضاء المعارضة 
 .  http://bit.ly/2xWpmp8سبتمبر  18ر الكرامة، جيبوتي: اعتقال واحتجاز متظاهرين سلميين بالدخيل منذ أنظ 24 
نع سفر وزير الشؤون اإلسالمية السابق حمود )الفجر( ، التي اعتقل واحتجز تعسفا بسبب تغطيته لم l'Auroreوثقت الكرامة حالة الصحفي قادر عبدي إبراهيم مدير النشر بصحيفة  25 

. وكان قد تعرض للمضايقات السلطات في يناير كانون الثاني 1112آب / أغسطس  11.صدر في 1112أغسطس  11عبدي سلمان من قبل السلطات الجيبوتية قبل أن يفرج عنه في 
ينتقد الحكومة. انظر: الكرامة، جيبوتي: استمرار قمع حرية التعبير...القبض على الصحفي قادر نتيجة ألنشطته كصحفي في إطار حملة القمع المضطردة ضد كل من  1112عام 

 . http://bit.ly/2xkifd6عبدي إبراهيم  
  http://bit.ly/2y2elELأنظر الكرامة، جيبوتي: حملة اعتقاالت ضد طالب المدارس الثانوية وأعضاء المعارضة  26 
مايو /  11واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام. وفي  1117حزيران / يونيه  2وثقت الكرامة قضية السيد عمر محمد نور، وهو مدون جيبوتي شاب، اعتقل من منزله في  27 

يوليو  12تعرضه للتعذيب ضد مسؤول كبير في دائرة البحوث والتوثيق التابعة لقوات الدرك في جيبوتي. اعتقل السيد نور في ، وجه رسالة إلى المدعي العام، تتضمن شكوى 1117أيار 
 ، دون أمر قضائي ودون إبالغه بأسباب اعتقاله. وال يزال محتجزا تعسفيا.1117يوليو / تموز  11ساعة، ثم اعتقل بعد أسبوع، في  13لمدة  1117/ تموز 

وحيازة  بالتفتيشمالبس مدنية يقومون بمنازلهم من قبل عناصر األمن من الحاالت  العديدن عن حقوق اإلنسان في يو المدافعأفراد من المعارضة  القبض على العديد من ألقي 28 
 .همحتجاز األسابيع األولى من اأو المحامين خالل ما ال يتمكن الضحايا من الوصول إلى أسرهم غالبا الشخصية واالستيالء عليها. و  معلقاتهم

 )الواليات المتحدة(، الذي تدعو السلطات إلى اإلفراج عن المعتقلين بسبب بدعمهم للمعارضة. 132.2اكتفت جيبوتي خالل االستعراض الدوري الشامل السابق، باألخذ علما بالتوصية  29 
على  1111مايو  1(، الذي اعتقل في FRUDمعارض وعضو في جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية )سي ، سياوثقت الكرامة قضية محمد أحمد محمد إدو الملقب بمحمد جبهة 30 

ة على توقيع وثيقة تجرمه. واستخدمت هذه االعترافات في وقت الحق ضده التهامه بتنظيم جماع ثم أجبرتعرض للتعذيب و  احتجز في السر، الجيبوتيةأيدي أفراد من القوات المسلحة 
اءات قضائية دون إجر  حبسه في السر: هعادلة التي أبلغ عنها محامو  بية". وتشمل االنتهاكات الجسيمة لحقه في محاكمةقوة أجنمع دف ارتكاب هجمات في البالد ب "تواطؤ مسلحة به

يونيو  11أول ظهور له أمام المدعي العام في  وأثناءمن الحق في الحصول على محام ومترجم خالل فترة االحتجاز  مختلفة؛ حرمانه عسكرية مقراتفي القبض عليه يوما بعد ا 28لمدة 
تشرين الثاني / نوفمبر  2، ونفى جميع التهم الموجهة إليه. وبعد ثالث سنوات من االحتجاز في على مساعدة ومترجمول مرة حصل محمد جبهة أل، 1111سبتمبر  11. وفي 1111
، القرار إلغاءب 1112كانون الثاني / يناير  12في ، أعلنت دائرة االتهام أن التهم الموجهة إليه أثبتت بشكل كاف واستمرت في احتجازه. غير أن المحكمة العليا في جيبوتي قامت 1112

محكمة أيدت دائرة االتهام لدى  1117آذار / مارس  9قوق الدفاع. وفي ترتب على ذلك من انتهاكات وانتهاكات لحخالفات االحتجاز لدى الشرطة وما وبصفة خاصة على أساس م
محمد جبهة  رمزا  أصبح محاكمة عادلة.  انهاك حقوقه األساسية في، على الرغم من 1117حزيران / يونيه  18عاما في  12االستئناف التهم وحكمت عليه المحكمة الجنائية بالسجن 

عاما  12. أنظر الكرامة، جيبوتي: الحكم على محمد جبهة بالسجن لمدة 1117آب / أغسطس  1في  توفي في السجنمعتقل سياسي في البلد،  أقدملالحتجاز التعسفي في جيبوتي، و 
  http://bit.ly/2s5lIFTبعد محاكمة غير عادلة 

http://bit.ly/2nmBOY8
http://bit.ly/2xWpmp8
http://bit.ly/2xkifd6
http://bit.ly/2y2elEL
http://bit.ly/2s5lIFT
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 حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية  1.1

، فإنها لم تتخذ التدابير المناسبة لضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع 31وعلى الرغم من التزامات جيبوتي .19
 12، مما يشكل انتهاكا للمادة 32على اإلعالمالمفروضة  الصارمةالسلمي. وهذه الحريات مقيدة للغاية، وال سيما الرقابة 

 .33من الدستور

ى عة، ارتفعت العديد من األصوات المعارضة، وال سيما علمنذ إضفاء الطابع الرسمي على ترشيح الرئيس جيله لوالية راب .31
مصحوبة  34وفي كثير من الحاالت، ردت السلطات بحمالت ترهيب واسعة النطاق وعمليات توقيف  .الشبكات االجتماعية

لسلطات وتواصل ا ، وتالها االحتجاز التعسفي والمضايقات القضائية وأحيانا التعذيب. 35باالستخدام غير المتناسب للقوة
. كما أن قرارت المنع من السفر في تزايد مضطرد وخوصا ضد 37المدانين بعد محاكمات غير عادلة 36احتجاز سجناء الرأي

 .الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان والمعارضين السياسيين

نية واإلدارية العقبات القانو  ال يزال المجتمع المدني في جيبوتي يعاني من انعدام الوضوح واالعتراف، ويرجع ذلك أساسا إلى .31
ندما ال تقوم ش عوكثيرا ما تتهم الجمعيات القليلة الموجودة بأنها قريبة من المعارضة وتهمّ ت. التي تعوق إنشاء الرابطا
 .38السلطات بقمع أعضائها

                                                           
 .)بلجيكا( 131.111)أستراليا(،  131.111توصيات مقبولة  31 
 وات التلفزيون والصحف.بة حتى مؤقتا، وقنال زال العديد من الصحفيين يتعرضون للمضايقات من قبل السلطات التي تقوم بانتظام بإغالق، ولو مؤقتا، القنوات التلفزة والصحف المكتو  32 
انين بحرية ونشرها شفويا أو كتابيا أو بالصورة. هذه الحقوق تجد حدودها في القو  من دستور جيبوتي بشأن حرية التعبير والرأي: "لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه 12المادة 33 

. وهو يمارس ضمون م اإلضراب حقوائح. وفي احترام شرف اآلخرين. ولجميع المواطنين الحق في تكوين جمعيات ونقابات شريطة االمتثال لفإجراءات المنصوص عليها في القوانين والل
 تحكمه. وال يمكن بأي شكل من األشكال أن يقوض حرية العمل ". في إطار القوانين التي

نوفمبر  12الصادر في  3016 / 2015غالبا بعد االجتماعات والمسيرات السلمية التي تنظمها األحزاب المعارضة، ضحايا القمع. وتستند الحكومة بشكل خاص على المرسوم  34 
تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب، بما في ذلك حظر التجمعات العامة خالل فترة أولية من شهرين. ويتضمن قانون حالة الطوارئ المعتمد  الذي يؤسس لـ"وضع تدابير أمنية استثنائية" 1112
في الفترة ما بين  شخص، ضمنهم أطر المعارضة، و أيضا أطفاال ونساء، 111تدابير مماثلة. وقد ألقت الشرطة وقوات الدرك القبض على نحو  1112كانون األول / ديسمبر  11في 

. ووضعوا قيد االحتجاز أغلب الضحايا اتهموا بالمشاركة في "مظاهرة غير قانونية"، وأفرج عنهم حتى قبل مثولهم أمام قاض، أو بعد 1112أيلول / سبتمبر وكانون األول / ديسمبر 
فقط منعهم من مواصلة أنشطتهم في المعارضة، في انتهاك كامل للمعايير الدولية لحقوق  عقوبات تستهدف -محاكمتهم. و حكم على العديد منهم بعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ 

 اإلنسان وحرية التعبير، والرأي والتجمع السلمي، وهي الحقوق المقيدة بالفعل في البالد.
، داهمت الشرطة منزل جاما أماريح مايدال ، 1112كانون األول / ديسمبر  11وثقت الكرامة قضية السيد حالة جاما أماريح مايدال، عضو "االتحاد من أجل اإلنقاد الوطني: في  35 

قات من قبل ماني، تعرض للمضايحيث اجتمع أعضاء في المعارضة. واستخدمت الشرطة البنادق والغاز المسيل للدموع ضد الحاضرين، بمن فيهم سعيد حسين روبله، وهو نائب برل
ة يد من أجل اإلنقاد الوطني، وحمود عبدي سولدان، وزير الشؤون الدينية السابق. أصيب الرجال الثالثة ونقلوا إلى المستشفى في وحدة العناالسلطات، أحمد يوسف هومد، رئيس االتحا

نظر الكرامة، جيبوتي: قتلى وجرحى ، أ1112ديسمبر  13المركزة. انظر: الكرامة، جيبوتي: االستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة والجيش واالعتداءات من قبل أعضاء المعارضة، 
 . http://bit.ly/2kpie1vنتيجة عنف قوات الجيش والشرطة 

، حكم على السيد إبراهيم بالسجن لمدة 1112كانون الثاني / يناير  19المعارضة في جيبوتي. وفي  (l’Auroreمدير صحيفة الفجر )، قادر عبدي إبراهيموقد وثقت الكرامة قضية  36 
ناء ثنشر صحيفته لفترة مماثلة. وكان السيد إبراهيم ضحية للمضايقات من جانب السلطات بعد نشر صورة لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات توفيت أ وتعليقشهرين مع وقف التنفيذ، 

صابة العديدين. في أغسطس 1112ديسمبر / كانون األول  11جيش في الالشرطة و  من قبل عنيف لحفل دينيالقمع ال على تعسفيا ، ألقي القبض 1112، مما أسفر عن مقتل العشرات وا 
وعقوبة سجنية مع وقف التنفيذ لمدير  l'Auroreتعليق صحيفة ي: حظر السفر الذي فرضته السلطات على وزير سابق من جيبوتي. انظر: الكرامة، جيبوتل بعد تغطيتهإبراهيم للمرة الثانية 

 ضقضية عبدي عدن الشيخ علي، ناشط سلمي معارض، إلى المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والرأي باألمم المتحدة. ألقي القب . كما أحالت الكرامة  http://bit.ly/2fNliiLالنشر
اعتقال  : واحتجز ثالثة أشهر انتقاما منه على نشره لشريط فيديو يتطرق فيه إلى الخصاص في الماء الشروب بمدينة علي صبيح. أنظر الكرامة، جيبوتي 1112على عبدي في أغسطس 

 .  http://bit.ly/2hQu5ohعبدي عدن الشيخ علي بسبب نشره شريط فيديو حول ندرة المياه في البالد 
لشرطة في جميع أنحاء ن بمختلف مراكز اتوضح الحاالت التي وثقتها الكرامة إلى الطريقة النمطية التي تتبعها السلطات: حيث يتم اعتقال الضحايا تعسفيا دون أمر قضائي ويحتجزو  37 

تهمون بـ "نشر معلومات كاذبة" أو "إهانة موظفي الدولة"، ويخضعون لمحاكمات غير عادلة قبل أن يحكم عليهم بعدة البالد. ويحرومون من حقهم في االتصال بأسرهم أو محاميهم اثم ي
الحياد، وتعمل بناء و فتقر إلى االستقالل من صفات النظام القضائي في جيبوتي، الذي يأشهر من السجن و / أو بغرامات باهظة. فالمحاكمات الجائرة، التي غالبا ما تكون سريعة، هي أ

سكات أي صوت معا راءات التي واإلجالقضاء كثير من األحيان تعتبر من أعراض انعدام االستقالل رض. وهذه المحاكمات غير العادلة والسريعة في على أوامر من الحكومة بمضايقة وا 
ات لتحديد صحة قيقتح وال يفتحون لغ عنها الضحايا، ء المعاملة أو حتى التعذيب التي يبسو شهادات  في االعتبار أبدا ال يأخذون ال تحترم حقوق الدفاع. وعالوة على ذلك، فإن القضاة، 

 مناخ اإلفالت من العقاب بالنسبة لمرتكبي االنتهاكات.هذه االدعاءات، مما ينتج عنه 
 ضغوطا مستمرة ويفتقرون إلى الحماية الكافية. ويمكن التوصل إلى نفس االستنتاج بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين ما زالوا يواجهون  38 

http://bit.ly/2kpie1v
http://bit.ly/2fNliiL
http://bit.ly/2hQu5oh
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ة عن الشؤون السياسي، التي ال تملك مجاال كافيا للتعبير عرضة للقمع واإلبعاد 39تزال المعارضة السياسية الجيبوتيةال  .31
وهكذا تم حظر بعض الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  من العهد الدولي 12، وهو ما يشكل انتهاكا للمادة دللبال

ع في بين المعارضة والسلطات الموقّ  41، كما أن االتفاق على تطبيع العالقات40األحزاب السياسية في مناسبات عديدة
للشروع في عملية انتقال سياسي سلمي في جيبوتي، فشل بسبب رفض السلطات  1113أواخر كانون األول/ديسمبر 

 انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. 1112ضمان وضع قانوني للمعارضة. كما رافقت العملية االنتخابية في نيسان/أبريل 

الوطنية لجعلها تتماشى مع  ، لم تنقح بعد تشريعاتها42وبالرغم من التزام جيبوتي خالل االستعراض الدوري الشامل السابق .31
 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية

 :توصيات .33

 إلغاء أحكام قانون العقوبات المقيدة للحريات األساسية التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ .أ
 والتجمع السلمي وضمان ممارسة هذه الحقوق بحرية؛ضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات  .ب
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  12ضمان حق المعارضة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية وفقا للمادة  .ت

 .المدنية والسياسية

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  1.3

ة ام التدابير القانونية واإلدارية المتخذة لمكافحتعهدت جيبوتي خالل استعراضها الدوري الشامل السابق، بضمان احتر  .32
 .43اإلرهاب لحقوق اإلنسان والحريات األساسية

، 44الذي يتضمن عددا من "التدابير األمنية االستثنائية" 1112تشرين الثاني/نوفمبر  13بيد أن الكرامة تؤكد أن المرسوم الصادر في  .32
بذريعة مكافحة اإلرهاب، قد فرضت قيودا  45الذي أنشأ حالة الطوارئ  1112بر كانون األول/ديسم 11 في فضال عن القانون المؤرخ

 .غير مبررة على الحريات األساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

االتحاد من أجل اإلنقاد "وعالوة على ذلك، فإن هذه "التدابير األمنية االستثنائية" التي اتخذت في أعقاب المظاهرة التي نظمها  .37
، والتي تهدف إلى إدانة استحواذ الرئيس جيله على الحكم، أدت إلى العديد من انتهاكات 1112تشرين الثاني/نوفمبر  11في  الوطني

. وهكذا، ترى الكرامة أن الهدف 46حقوق اإلنسان، في شكل عمليات توقيف واحتجاز تعسفية واستخدام القوة بشكل غير متناسب
نما محاولة جديدة من قبل السلطات لتكميم المعارضة، إلسكاتها خالل الفترة االنتخابيةالحقيقي للحكومة ليس مكافحة اإلرهاب  .، وا 

 :توصية .38

                                                           
 المنضوية أساسا في "االتحاد من أجل اإلنقاد الوطني" 39 
 (.FRUD( وجبهة استعادة الوحدة والديمقراطية )MRDمثل حركة التجديد الديمقراطي ) 40 
إلى الجمعية الوطنية، وكانوا قد اعتبروا أن المعارضة قد  1111نواب معارضين منتخبين في االنتخابات البرلمانية لعام  11وقد نصت خارطة الطريق في هذا االتفاق على عودة  41 

. وينظم الجزء اآلخر منه إنشاء لجنة انتخابية وطنية 1112في بداية عام حصلت على أغلبية المقاعد، وامتنعوا عن العمل إلى ذلك الحين. وقد تم التصديق على عملية تنفيذ االتفاق 
ائقا أمام اء بعد، مما يشكل ع( و لجنة برلمانية مشتركة بهدف اجراء االنتخابات الرئاسية. ومع ذلك، وعلى الرغم من محاوالت عديدة للتفاوض، لم يتم تنفيذ هذا اإلجر CENIمستقلة )

 فة. كما أن إنشاء إطار قانوني للمعارضة، المنصوص عليه أيضا في االتفاق، لم ينجح.انعقاد انتخابات حرة وشفا
 )بلجيكا( 131.111توصية مقبولة  42 
 )المكسيك( 131.137توصية مقبولة  43 
ار يهدف الى ضمان حماية حظر المرسوم على وجه الخصوص أي تجمع عام لفترة أولية مدتها شهرين، جرى تمديدها الحقا. وذكر البيان الصادر عن السلطات "ان هذا القر  44 

 كلهالمجتمع الدولى  تهدداالرهابية التى أمام األخطار الممتلكات واالشخاص 
lEtat-%C3%A0-Relative-content/uploads/2016/01/Loi-djibouti.org/wp-http://ard-قانون يتعلق بحالة الطوارئ  45 
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 .وضع حد لجميع انتهاكات الحريات األساسية المرتكبة بدعوى مكافحة اإلرهاب .أ

 


