
 جمهورية جيبوتي
 

تفاقم انتياك الحقوق السياسية والمدنية في جيبوتي خالل الفترة التي يغطييا التقرير خاصة بعد إعالن 
نتقدت المعارضة ىذا ، وا6102ترشحو في االنتخابات الرئاسية التي ُعقدت في إبريل/نيسان  "عمر جيمو"الرئيس 

يير السياسي لمبمد، وعمقت مشاركتيا في االنتخابات، وازداد اإلعالن فقمعتيا السمطات بعنف وأبعدتيا عن التس
 الرابعة. الموقف تعقيًدا بعد فوز الرئيس بالوالية

 
وتتمثل المعارضة بشكل خاص في اتحاد الخالص الوطني، لكنيا ال تتوفر ليا مساحة لمتعبير رغم توقيعيا 

طالق عممية انتقال سياسي عمى اتفاق بشأن تسوية عالقتيا  6102نياية ديسمبر/كانون أول  مع السمطات الحاكمة وا 
 في جيبوتي.
 

، وتنص خارطة طريق االتفاق عمى عودة عشرة من نواب 6102عام الاالتفاق بداية  وبدأ العمل عمى تنفيذ
 إلى البرلمان الوطني، بعد أن كانوا قد قاطعوه معتبرين أن 6102المعارضة المنتخبين في االنتخابات التشريعية عام 

 .المعارضة ىي التي حصمت عمى أغمبية المقاعد
 

وتدور بقية نقاط االتفاق حول إنشاء لجنة وطنية مستقمة ولجنة برلمانية مشتركة تسير عمى إجراء 
وعمى الرغم من عدة محاوالت لم يتم تفعيل ىذا الجزء من االتفاق، األمر الذي قوض مبدأ إجراء  االنتخابات الرئاسية،
 لم يتم التوصل إلى وضع قانوني مناسب لممعارضة كما نص االتفاق، فافة، إضافة إلى أنوانتخابات حرة وش

وصاحب ىذه اإلخفاقات المختمفة ارتفاع وتيرة انتياكات السمطات اللتزاماتيا الدولية، والسيما العيد الدولي الخاص 
 .6116عام البالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عميو جيبوتي في 

 
الصومالية عمى السواحل نظًرا لموقعيا  باالىتمام الدولي بعد ازدياد عمميات القرصنة ت جيبوتيوحظي

األشير، فرنسية باإلضافة إلى القاعدة الأمريكية ويابانية  اإلستراتيجي واألمني المتميز، لذا تم إنشاء قواعد عسكرية
وممر مضيق باب المندب،  البحر األحمر وخميج عدناإلستراتيجية الميمة ك الطرق البحريةفي  لحماية السفن المارة

قميميًا لمنظام  كما تم إنشاء قاعدة سعودية في سياق احتياجات الحرب في اليمن. وىو ما اعتبره مراقبون دعمًا دوليًا وا 
 .الحاكم عمى حساب احترام حقوق اإلنسان

 
 أواًل: الحقوق األساسية

 الحق في الحياة
تجمع بمدينة بالباال العديد من السكان بمنطقة محادية ، حيث قوق األساسيةالسمطات انتياك الح تواصل

، فتدخمت الشرطة 6102ديسمبر/كانون أول  60لمدينة جيبوتي إلحياء الذكرى السنوية لمشيخ "يونس موسى" في 
 قوات وقع صدام واسع قامت فيو، لتفريق التجمع دون سبب واضح، وأمام رفض المشاركين في الحفل االنصراف

من المشاركين حتفيم، وأصيب عشرةأشخاص  01الشرطة والجيش بإطالق الذخيرة الحية عمى المشاركين، وقد لقي 
 وبعض عناصر الشرطة.

 
وداىمت الشرطة منزل "جاما أماريح مايدال" عضو اتحاد الخالص الوطني الذي كان يستضيف اجتماًعا 

سيمة لمدموع ضد الحاضرين، مما أدى إلى جرح عدد من قادة لممعارضة، واستخدمت القوة المفرطة والغازات الم



و"حمود عبدي ، تحاد الخالص الوطنيو"أحمد يوسف حميد" رئيس ا "،سعيد حسين روبموالمعارضة من بينيم "
ا استدعى نقميم إلى مستشفى "بوفارد" العسكري الفرنسي حيث وضعوا في ون اإلسالمية السابق، مسمطان" وزير الشئ

ضد المعارضة منذ أن أعمن الرئيس  العناية المركزة، وقد أطمقت السمطات األمنية العديد من المالحقات األمنية
 الرئاسية. "إسماعيل عمر جيمو" رسمًيا ترشحو لوالية رابعة في االنتخابات

 
عبور خميج عدن إلى جيبوتي مع تزايد حدة الصراع في اليمن بحثًا عن الحياة اليمنيون ويواصل الالجئون 

نوفمبر/تشرين ثان  62حيث استقر بعضيم في مخيم "مارزاي" الذي يقع شمال شرق جيبوتي في  مة واألمان،والسال
ومياجر منذ بدء  ألف الجيء 62ووفًقا لممفوضية السامية لشئون الالجئين فقد وصل ىناك أكثر من  ،6102

"، حيث تقوم المفوضية الجئ في مخيم "مارزاي 2111واستقر ما يقرب من  ،6102الصراع في مارس/آذار
وشركاؤىا بمساعدة الالجئين من خالل تقديم المساعدات، مثل المأوى والمياه والغذاء والحصول عمى الرعاية الصحية 

 األساسية.
 

ورغم الظروف البيئية القاسية في جيبوتي من ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرممية التي تزيد من صعوبة 
تتوقع المفوضية أن يفر اآلالف إلى مخيم مارزاي، ، زيادة حدة الحرب األىمية في اليمن تكيف الالجئين، لكن مع

 المزيد من الالجئين. لذلك تخطط المفوضية لتوسيع المخيم الستقبال
 

 الحق في الحرية واألمان الشخصي 
، فضاًل "اتحاد الخالص الوطني"بحق أعضاء تحالف المعارضة  مما يثير القمق عمميات القبض واالعتقاالت

 01عن المضايقات المستمرة ضد األحزاب السياسية والمجتمع المدني، وفي اليوم العالمي لحقوق اإلنسان 
د من داىمت الشرطة مقيى "ىيستوريل" الواقع بساحة مينميك في جيبوتي حيث اجتمع عد 6102ديسمبر/كانون أول 

مؤيدي اتحاد الخالص الوطني، من بينيم القياديون في المعارضة. "سعيد روبمو حسين"، و"إسماعيل أسوي"، و"ظاىر 
وأدى عنف قوات األمن إلى جرح عدد من  أيام، واعتقموا لعدة أحمد فرح" المتحدث باسم اتحاد الخالص الوطني،
 02ووضعيم قيد اإلقامة الجبرية في  ديسمبر/كانون أول 02في  الحاضرين ونقميم إلى المستشفى قبل اإلفراج عنيم

 . 6102ديسمبر/كانون أول 
 

، 6102ديسمبر/كانون أول  02إلى  02شخًصا خالل الفترة من  22وقامت قوات األمن باعتقال واحتجاز 
في ظروف  وتم نقل العديد من نشطاء اتحاد الخالص الوطني إلى سجن غابودي ومراكز أخرى، فضاًل عن احتجازىم

 .قاسية دون زيارة أسرىم أو المقاء بمحامييم
 

عاًما، بالمقر  02و  02تجمع ستة من القاصرين تتراوح أعمارىم بين  6102نوفمبر/تشرين ثان  0 وفي
لالحتفال سممًيا بيوم الشباب اإلفريقي،  (ائتالف المعارضةأحد أحزاب ) لحركة التجديد الديمقراطي والتنمية الرئيس

وىم: "محمد فيرح قمو"، و"حمزة محمد فود"، و"أبتيدون عثمان"، و"عبد الرشيد حسين فرح"، و"محمد عدن أحمد"،وقام 
شرطة بإلقاء القبض عمى الجميع بطريقة عنيفة وكسروا محتويات المكاتب وأخذوىم إلى مركز الشرطة، رجال ال

رىن االعتقال بسجن غابودي، وأثناء جمسة االستماع أمام  6102نوفمبر/تشرين ثان  2ضع القاصرون الستة في ووُ 
" األستاذ "زكريا عبد اهلل الرابطة الجيبوتية لحقوق اإلنسان"رئيس -نوفمبر/تشرين ثان طالب محامييم  1المحكمة في 

 .6102ثان نوفمبر/تشرين  02في  بدأت المحاكمةو  طمبوباإلفراج المؤقت عنيم، ولكن القاضي رفض  -عمي"
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وسى" وتعرض لمضرب أمام قام رجال الشرطة بزيارة منزل "محمود قدي م 6102نوفمبر/تشرين ثان  6وفي 
لكونو ينتمي "إلى حركة المعارضين الشباب"، ثم وجيت لو تيمة "المشاركة في  أسرتو قبل اقتياده إلى مخفر الشرطة

 ."مظاىرة غير قانونية" و"إتالف الممتمكات العامة" و"االعتداء عمى الشرطة
 

 معاممة السجناء والمحتجزين
سمطات في التحقيق في ادعاءات الإخفاق باألمم المتحدة استمرار  سجمت المجنة المعنية بحقوق اإلنسان

أعربت المجنة عن أسفيا إزاء عدم إنشاء أي ضحايا التعذيب وعدم فتح تحقيقات قضائية ضد مرتكبي االنتياكات، و 
 آلية مستقمة مكمفة بتمقي والتحقيق في شكاوى ضحايا سوء المعاممة من قبل قوات األمن والتحقيق فييا.

 
ويؤكد التقرير الذي اعتمده مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أن جيبوتي لم تف بالتزاماتيا الدولية 
في مجال حقوق اإلنسان، وأن مواطنييا ال يزالون عرضة لالنتياكات والمضايقات المستمرة من قبل قوات األمن التي 

 .تتمتع باإلفالت من العقاب
 

 الحق في المحاكمة العادلة
أدانت الرابطة الجيبوتية لحقوق اإلنسان القبض عمى ستة من المشاركين بالمظاىرة السممية بمنطقة دخيل في 

باإلضافة إلى قرار الييئة القضائية بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ في محاكمة لم تحترم  6102سبتمبر/أيمول02
أكتوبر/تشرين  2محام يدافع عنيم، وذلك في حيث انتيكت حق المتيمين في وجود  مواصفات المحاكمة العادلة،

 .6102أول
 

إلى وقف االحتجاز التعسفي لكل من "عمى عبد الكريم  مطاتالس الرابطة الجيبوتية لحقوق اإلنسان ودعت
بدي" و"سعيد ميغيل" و"محمود رولو ميري"، جمعة كدي" و"حمزة ريح حسن" و"يحيى عممي يونس" و"إبراىيم حسن ع

لغاء األحكام بحق الخمسة األوائل، والكف عن مضايقة أعضاء المعارضة وترىيبيم، وضمان مساحة لمديمقراطية  وا 
 .والحوار دون الخوف من االعتقال أو الترىيب

 
 ثانًيا: الحريات العامة
 حرية الرأي والتعبير

 تراجع جيبوتي إلى المركز 6102أغسطس/آب  62مون بال حدود" في كشف التقرير السنوي لمنظمة "مراس
 االنتياكات التي تعرض ليا الصحفيون. نظًرا لكثرة  -6102في  071بعد أن كانت في المركز - 6102في  076

 
باقتحام منزل "عبدي الشيخ عمي" المقيم في  6102يوليو/تموز  61ومن ذلك قيام رجال من الدرك في فجر 

صبيح جنوب جيبوتي، واعتقالو دون إبراز أمر قضائي، وذلك بسبب نشره شريط فيديو يشكو فيو شّح المياه  قرية عمي
 والصعوبات التي يعانييا سكان المنطقة جّراء ذلك.

 
وحبس "عبدي" لمدة ثالثة أيام احتياطًيا ولم يسمح لو برؤية أسرتو أو الحصول عمى مساعدة قانونية من قبل 

لك إلى ذإلى النيابة العامة، ونقل بعد  6102يوليو/تموز  62باالتيامات الموّجية إليو، ثّم ُأحيل في محام ولم يبّمغ 
يوليو/تموز تّم استجوابو مجّدًدا من دون السماح لو باالستعانة بمحام، ثّم حكم عميو بالسجن  20سجن غابودي، وفي 

 ثالثة أشير.

https://fr-fr.facebook.com/lddhdjibouti


عالميين، ومن ذلك إلقاء القبض تعسفًيا عمى" قادر واستمرت السمطات في التضييق عمي الصحفيين واإل
بسبب تغطيتو لمنع سفر وزير الشئون  6102 أغسطس/آب 1"الفجر" في  عبدي إبراىيم" مدير النشر بصحيفة

، 6102أغسطس/آب  00اإلسالمية السابق المعارض "حمود عبدي سممان" من قبل السمطات قبل أن يفرج عنو في 
لمضايقات بسبب  تعرض الثالثة العتقالو من الطعام والماء والمقاء بمحام أو زيارة أسرتو، وقدوقد ُحرم خالل األيام 

 .نشاطو الصحفي في ظل مناخ القمع المتزايد ضد كل من ينتقد سياسة الحكومة
 

بسبب نشره لصورة فتاة في  6102يناير/كانون ثان  00في  قادر عبدي" لالعتقال مره أخرى"وتعرض 
، 6102ديسمبر/كانون أول  60مرىا قتمت أثناء التفريق العنيف لقوات الشرطة في احتفال ديني في السابعة من ع

بسجنو مدة شيرين مع وقف التنفيذ وتعميق إصدار  6102يناير/كانون ثان  01في العاصمة وقضت محكمة جيبوتي 
 .الصحيفة لمدة شيرين

 
 التجمع السممي 

، 6102الرئاسية  ترشحو لالنتخابات ر جيمو" خاصة بعد إعالنزادت المعارضة ضد الرئيس "إسماعيل عم
وردت السمطات بشن حمالت الترىيب، واعتقمت العديد من المعارضين أثناء تجمعاتيم السممية التي تنظميا أحزابيم، 

تحت -شرع لعدد من التدابير األمنية االستثنائية  6102واعتمدت الحكومة عمى مرسوم نشر في نوفمبر/تشرين ثان 
حظر أي تجمع عام خالل فترة أولية مدتيا شيران وتضمن القانون المتعمق بحالة الطوارئ  -ذريعة مكافحة اإلرىاب

 تدابير مماثمة. 6102الذي اعتمد نياية ديسمبر/كانون أول 
 

ا الستقبال إلى تجمع سممي بمدينة جيبوتي استعدادً  6102يونيو/حزيران  2ودعا تحالف المعارضة في 
 بالمعارضة وىاجرت إلى كندا قبل خمس سنوات، وشارك العديد من المواطنين في ىذا التجمع، التحقت شعبية مغنية

وألقت القبض بعنف عمى ثمانية  حيث قامت قوات تابعة لمركز شرطة الدائرة الثالثة بالتدخل بشارع نيمسون مانديال،
حسناء أحمد إبراىيم"، و"حبادو شيردون دوغسيا"، ومنيم "ماكو وايس بوه"، و" أشخاص من بينيم قاصرون وسيدات،

ساعة دون السماح  22إضافة إلى السيد "فيصل محمد إبراىيم"، ونقل الجميع إلى  الدائرة الثالثة حيث اعتقموا مدة 
ليم باالتصال بأسرىم أو لقاء محام، تعرضوا لمضرب وسوء المعاممة والتعذيب، وبعد يومين من االعتقال تم ترحيل 

 ربعة إلى "سجن غابودي".األ
 

بسجنيم ثمانية أشير مع وقف التنفيذ  -في غياب دفاعيم-وأحيمت المجموعة إلى محكمة الجنح التي قضت 
لمتعذيب  يمبتيمة المشاركة في "مظاىرة غير قانونية" و"اإلخالل بالنظام العام"، ولم تأخذ المحكمة بادعاءات تعرض

 .والمعاممة القاسية
 

 ارة الشئون العامةدإ المشاركة في
مرشحين أبرزىم الرئيس الحالي"  2يتنافس فييا  6102 إبريل/نيسان 2في  شيدت جيبوتي انتخابات رئاسية

مرشحون مستقمون ، و ومرشحان اثنان لممعارضة ىما: "محمد داود شحم" و"عمر عممي خيري" إسماعيل عمر جيمو"،
 الرحمن جامع". ىم: "حسن إدريس أحمد" و"محمد موسى عمي" و"جامع عبد

 
إلى  -(ألف نسمو 272) أي أقل بقميل من ربع عدد السكان الذي يبمغ- ألف ناخب 027وُدعي حوالي 
 مركز اقتراع في البالد. 222اإلدالء بأصواتيم في 



في توحيد صفوفيا خالل  وانقسمت المعارضة عمى نفسيا في ىذه االنتخابات بعد أن كانت قد نجحت
تحت راية االتحاد من أجل اإلنقاذ الوطني وقررت ثالثة أحزاب من االتحاد مقاطعة االنتخابات  االنتخابات التشريعية

 منددة بـ"الميزلة االنتخابية" عمى حد زعميا.
 

 72تتراوح بين  وأعمن رئيس الوزراء "عبد القادر كميل محمد" فوز الرئيس "إسماعيل عمر جيمو" بنسبة
 % من األصوات.72و

*** 
 


