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تو،أياأ اجلولأة الثالثأة  املالحظاأ اخلتامية ور و  مجهورية جيبويت بشأ ن  
 ٢01٨لايرامايو  10الشامل املعقو ة يف لالستعراض الدوري 

هتند  اللنننة املكنرتبة بنو النو اران املبنينة بتنلني  عملينة ابلنيابة عنن مجوورينة جيبنو    -١
للرتنين  ابلودنند  إعنداد وققندا التقننارير إىل هيانان املباهنندان ُتياهتنا اىل  لننس نقنو  ا  لنا 

  ٢٠١٨أاير/مننايو  ١٠يف  ا سننتبراا النندور  الكننامل للبلنندرأسننو و يننر البنندل  ناسننبة الننذ  ق
 .يف ا ستبرااعن خالص شكرها جلميع الودود اليت شاربت قبرب و 
ويظور التقرير وجللة احلوار اليت أعقبت ذلك رغبة مجوورية جيبو  يف الوداء ابلتزاماهتنا  -٢

نقننو   لتبزينزمجيننع اسزنا ان النيت نققتوننا احلكومنة  عنرايف  نال نقنو  اس لنا  مننن خن ل 
 ا النندور  الكننامل األخننل املتبلنن  ابلبلنندمنننذ ا سننتبرا املنقضننية يف الفننرتة والنوننوا  ننا اس لننا 

درصنننة لتقينننيم األيتينننة النننيت قوليونننا  أاتح هنننذا البمنننل. وقننند ٢٠١٣النننذ  جنننرس يف  يلنننا /أبريل 
اليت قندمت عدد التوصيان إىل  بصفة خاصة ابلنظر ا ستبراا الدور  الكامل  بمليةجيبو  ل

 الثا ية و وعية الرتقيبان املقرتنة لتنفيذ قلك التوصيان. جولة ا ستبراا أثناء
 يف اسص نان ستمضيأهنا وقرن  نكومة جيبو  ابلتوصيان املوجوة إليوا  وقؤبد  -٣
ي يف قبزيننز ويايننة نقننو  اس لننا  ا سننرتاقينيان اسئائيننة  الننيت يتمثننل هننددوا الرئيلنن قنفيننذيف و 

 جلميع شرائح سكا  جيبو .
قبنننرا جيبنننو  ديمنننا يلننني موقفونننا منننن التوصنننيان املقدمنننة إليونننا ودقنننا  ل لتزامنننان النننيت و  -٤

 .قطبتوا على  فلوا
ويلنننتمر بننننذل اجلوننننود يف  ننننال التصنننندي  علنننى ا قفاقيننننان الدوليننننة وا  ضننننما  إليوننننا   -٥
القننا وا الننو   مننن أجننل  ايدة دباليننة التنندابل الراميننة إىل  ننما   يتبلنن  الصنن ح اس ننار ديمنناو 

 نقو  اس لا  األساسية.
مجيننع التنندابل الراميننة إىل  وسننتت ذ  التاليننةالتوصننيان  ققبننل جيبننو   علننى هننذا النحننوو  -6

 قنفيذها.
 :يتبل  األمر ابلتوصيان التاليةو  -٧

ت 7-1٢9ت 6-1٢9ت 5-1٢9ت 4-1٢9ت 3-1٢9ت ٢-1٢9ت 1٢9-1 
ت ٢0-1٢9ت 19-1٢9ت 1٨-1٢9ت 17-1٢9ت 14-1٢9ت 10-1٢9ت ٨-1٢9
ت 30-1٢9ت ٢6-1٢9ت ٢5-1٢9ت ٢4-1٢9ت ٢3-1٢9ت ٢٢-1٢9
ت 41-1٢9ت 40-1٢9ت 39-1٢9ت 3٨-1٢9ت 37-1٢9 ت1٢9-36
ت 47-1٢9ت 46-1٢9ت 45-1٢9ت 44-1٢9ت 43-1٢9ت 1٢9-4٢
ت 54-1٢9ت 53-1٢9ت 5٢-1٢9ت 50-1٢9ت 49-1٢9ت 1٢9-4٨
  ت 60-1٢9 ت59-1٢9ت 5٨-1٢9ت 57-1٢9ت 56-1٢9ت 1٢9-55
ت 66-1٢9ت 65-1٢9ت 64-1٢9ت 63-1٢9ت 6٢-1٢9ت 1٢9-61
 ت 7٢-1٢9 ت71-1٢9ت 70-1٢9ت 69-1٢9ت 6٨-1٢9ت 1٢9-67
ت 79-1٢9ت 7٨-1٢9ت 77-1٢9ت 76-1٢9ت 74-1٢9ت 1٢9-73
ت ٨5-1٢9ت ٨4-1٢9ت ٨3-1٢9 ت٨٢-1٢9ت ٨1-1٢9ت ٨0-1٢9
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ت 91-1٢9ت 90-1٢9ت ٨9-1٢9ت ٨٨-1٢9ت ٨7-1٢9ت ٨6-1٢9
    ت99-1٢9ت 9٨-1٢9ت 97-1٢9ت 96-1٢9ت 95-1٢9ت 1٢9-93
ت 10٨-1٢9ت 107-1٢9ت 105-1٢9ت 103-1٢9ت 101-1٢9ت 1٢9-100
 ت114-1٢9ت 113-1٢9ت 11٢-1٢9 ت111-1٢9 ت110-1٢9ت 1٢9-109
 ت1٢1-1٢9ت 1٢0-1٢9ت 119-1٢9ت 11٨-1٢9ت 116-1٢9ت 1٢9-115
ت 1٢7-1٢9ت 1٢6-1٢9ت 1٢5-1٢9ت 1٢4-1٢9ت 1٢3-1٢9ت 1٢9-1٢٢
ت 133-1٢9ت 13٢-1٢9ت 131-1٢9ت 130-1٢9ت 1٢9-1٢9ت 1٢9-1٢٨
 ت139-1٢9ت 13٨-1٢9ت 137-1٢9ت 136-1٢9ت 135-1٢9 ت1٢9-134
 ت145-1٢9ت 144-1٢9ت 143-1٢9ت 14٢-1٢9ت 141-1٢9ت 1٢9-140
 ت151-1٢9ت 150-1٢9ت 149-1٢9ت 14٨-1٢9ت 147-1٢9ت 1٢9-146
 ت15٨-1٢9ت 157-1٢9ت 155-1٢9ت 154-1٢9ت 153-1٢9ت 1٢9-15٢
 ت164-1٢9ت 163-1٢9ت 16٢-1٢9ت 161-1٢9ت 160-1٢9ت 1٢9-159
 ت171-1٢9ت 169-1٢9ت 16٨-1٢9ت 167-1٢9ت 166-1٢9ت 1٢9-165
ت 177-1٢9ت 176-1٢9ت 175-1٢9ت 174-1٢9ت 173-1٢9ت 1٢9-17٢
 ت1٨3-1٢9ت 1٨٢-1٢9ت 1٨1-1٢9 ت1٨0-1٢9 ت179-1٢9ت 1٢9-17٨
ت 1٨9-1٢9ت 1٨٨-1٢9ت 1٨7-1٢9ت 1٨6-1٢9ت 1٨5-1٢9ت 1٢9-1٨4
 ت195-1٢9ت 194-1٢9ت 193-1٢9ت 19٢-1٢9ت 191-1٢9ت 1٢9-190
 ت٢01-1٢9ت ٢00-1٢9ت 199-1٢9ت 19٨-1٢9ت 197-1٢9ت 1٢9-196
1٢9-٢0٢. 

 ابلتوصنيان املتبلقنة ابلتصندي  علنى الربوقوبنو ن ا ختيارينة وُتني  مجوورينة جيبنو  علمنا   -٨
امللحقننة ابقفاقيننة مناهضننة التبننذي  وغننله مننن  ننروب املباملننة أو البقوبننة القاسننية أو ال إ لننا ية 

املوينننة  واب قفاقيننة الدوليننة حلمايننة مجيننع األشنن ا  مننن ا ختفنناء القلننر   وابلبونند النندو   أو
ابقفاقينة القضنناء علنى مجيننع أشنكال التمييننز ة وا جتماعينة والثقاديننة  و تصننادياخلنا  ابحلقنو  ا ق

 ت13-1٢9ت 1٢-1٢9ت 11-1٢9ت 9-1٢9: التالينةلتوصنيان اب يتبلن  األمنر د املرأة. و 
 .16-1٢9ت 1٢9-15

التصنندي  علننى ا قفنناقيتو بكنن    ٢1-1٢9ابلتوصننية  وُتنني  مجووريننة جيبننو  علمننا   -٩
 .املتبلقتو اب بدا  اجلنلية

املكلفنو بنو اين يف ابلتوصنيان املتبلقنة بتوجينو دعنوة إىل  ُتي  مجوورية جيبو  علمنا  و  -١٠
ت 31-1٢9ت ٢9-1٢9ت ٢٨-1٢9ت ٢7-1٢9اسجننراءان اخلاصنننة. وهنني بالتنننا : إ ننار 
 .35-1٢9ت 34-1٢9ت 33-1٢9ت 1٢9-3٢
املتبلقنة بتندري  قنوان األمنن علنى  51-1٢9ابلتوصنية  وُتي  مجوورينة جيبنو  علمنا   -١١

 .املتظاهرين الللميوو ع ند ألعمال البنف  د 
صن ح التكنريبان الرامينة ال املتبلقنة 75-1٢9وُتي  مجوورية جيبو  علما  ابلتوصنية  -١٢

 إىل مكادحة التبذي  واملباملة القاسية وال إ لا ية واملوينة.
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أ صننننار  املتبلقننننة ابلقننننب  علننننى 9٢-1٢9وُتنننني  مجووريننننة جيبننننو  علمننننا  ابلتوصننننية  -١٣
 .أنزاب املبار ة

املتبلقننة بتقيينند احلننراين اللياسننية  94-1٢9وُتنني  مجووريننة جيبننو  علمننا  ابلتوصننية  -١٤
 وا جتماعية.

 106-1٢9 ت104-1٢9 ت10٢-1٢9 وُتنني  مجووريننة جيبننو  علمننا  ابلتوصننيان -١٥
 رية ا قصال.حب املتبلقة
 مننن قننا و  ٤املتبلقننة  راجبننة املننادة  117-1٢9وُتنني  مجووريننة جيبننو  علمننا  ابلتوصننية  -١6

 قككيل األنزاب اللياسية.
مننواد قننا و  األسننرة  بكنن   إلءنناء 156-1٢9وُتنني  مجووريننة جيبننو  علمننا  ابلتوصننية  -١٧

 املتبلقة ابلتمييز  د املرأة.
 عتماد القا و  البلكر .اب املتبلقة 170-1٢9وُتي  مجوورية جيبو  علما  ابلتوصية  -١٨
 نن   سننراح املنندادبو ال املتبلقننة ٢03-1٢9ابلتوصننية  وُتنني  مجووريننة جيبننو  علمننا   -١٩

 عن نقو  اس لا    ن ديوم الصحفيو  واملدو و .
    


