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السيـــــاق العــــام للبلـــــــد
العــــاصمــة:    جيبويت

عدد السكـــان )1(:    876.200 

23.200 كم ²، تقع عىل الشاطئ الغريب ملضيق باب املندب، وتحدها إريرتيا من الشامل وإثيوبيا  املساحة الجغرافيــة: 
من الغرب والجنوب والصومال من الجنوب الرشقي فيام تطل رشقا عىل البحر األحمر وخليج عدن. )2(

اللغة الرسمية: العربية و الفرنسيّة

البنية السياسية: 
نظام الحكم يف دولة جيبويت جمهوري دميقراطي. تحتوي مؤسسات الجمهورية حسب الدستور عىل السلطة التنفيذية والسلطة 

الترشيعية والسلطة القضائية. وتتحمل كل سلطة املسؤولية الكاملة عن صالحياتها وسلطاتها يف ظروف تضمن االستمرارية وحسن 

سري مؤسسات الجمهورية. ومتارس سلطة الدولة من خالل رئيس الجمهورية وحكومته والجمعية الوطنية والسلطة القضائية. رئيس 

الجمهورية هو رئيس الدولة. يجسد الوحدة الوطنية ويؤمن استمرارية الدولة. وهو الضامن لألمن الوطني واالستقالل الوطني 

ووحدة أراضيها واحرتام الدستور واملعاهدات واالتفاقات الدولية. وتحتوي السلطات املحلية عىل املناطق والبلديات أو أي سلطة 

محلية أخرى ذات وضع خاص. وتتمتع السلطات املحلية باالستقالل اإلداري واملايل. وباعتبارها جارة للصومال، تأوي عددا كبريا من 

السكان الصوماليني، فأظهرت جيبويت اهتامما بالنزاع الصومايل، وأبرزها استضافة محادثات السالم يف ربيع عام 2000. 

   www.presidence.dj   :املوقع الرسمي للحكومة

النظام االقتصادي: 
تكمن امليزة الرئيسية لجيبويت يف موقعها االسرتاتيجي. فلديها ميناء حيوي يف منطقة واسعة من األرايض غري الساحلية للبالد. ويقوم 

االقتصاد عىل األنشطة الخدمية املرتبط بهذا املوقع وكون البلد منطقة حرة يف القرن اإلفريقي. واستفادت جيبويت من الرصاع بني 

إثيوبيا وإريرتيا عن طريق توفري بديل للموانئ اإلريرتية. ومتتلك جيبويت موارد طبيعية قليلة بخالف امللح ذو العائد املنخفض. 

فاألرايض القاحلة توفر فرصة زراعية ضئيلة، وهناك القليل من الرثوة املعدنية، ومل يكتشف نفط قبالة السواحل. وإىل جانب قلة 

مواردها الطبيعية، تواجه دولة جيبويت مشاكل عديدة أهمها أزمة البطالة وخاصة ضمن الشباب برغم أن عدد السكان القليل. 

ويف الصناعة تقوم جيبويت مبرشوعات صغرية الحجم مثل منتجات األلبان وتعبئة املياه املعدنية وامللح. وتحتوي أهم املنتجات 

الزراعية عىل الفواكه والخرضوات وهي املنتج الزراعي األسايس إذ متثل عوائد الزراعة نحو 4 % من الناتج القومي إىل جانب ثروة 

حيوانية من األغنام واملاعز واإلبل أوهم الصناعات هي منتجات األلبان، ومواد البناء )الطوب( واستخراج امللح ودبغ ويشكل قطاع 

الصناعة 21 % من الناتج القومي. ويف حني تعترب أهم الواردات هي منتجات النفط، الكيامويات، واألغذية واملرشوبات، ومعدات 

النقل واألجهزة الجلود .وال توفر البنية التحتية املتطلبات لجذب األعامل التجارية الدولية. 

العملة: الفرنك الجيبويت

مؤرشات التنمية: 

الناتج املحيل االجاميل )3(: 1.589مليار$، الناتج املحيل اإلجاميل )تعادل القوة الرشائية( للفرد الواحد: 4,722 %)4(، التضخم: 2.6  %)5(.

1 .http://www.worldbank.org/en/country/djibout 2015 2014 البنك الدويل، آخر املعلومات املتوفرة لسنة 

2 ./http://www.dj.undp.org

3 .http://www.worldbank.org/en/country/djibout 2015 2014 البنك الدويل، آخر املعلومات املتوفرة لسنة

نفس املرجع أعاله، لسنة 2013 . 4

5 . /http://fr.tradingeconomics.com 2015 املعلومات املتوفرة لشهر مارس
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مؤشرات النوع االجتماعي 
المرتبة ذكور / رجال إناث / نساء المؤشر

188/168 مؤرش الفجوة بني الجنسني)6(: 0,308 

التعليم    %  

 - - - 70 82,2 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة )7( 

االلتحاق باملدارس)  %( )8(

--- 66 55 املرحلة االبتدائية

--- 99 61 املرحلة الثانوية

--- --- --- التعليم العايل

الصحة

--- 60.1 63.3 العمر املتوقع عند امليالد )بالسنة( )9(

--- --- 229 نسبة وفيات األمهات )لكل 100.000 والدة حية( )10(

مشاركة املرأة يف الحياة العامة    %  

--- 68 36.5 املشاركة يف القوى العاملة )11( 

190/105 48 7 النساء يف الربملان )عدد( )12(

--- 18 1 النساء يف املناصب الوزارية)13( 

--- 11 النساء يف قطاع القضاء)14(

ال تصنف جيبويت بالنسبة لدليل الفوارق بني الجنسني ومتثل هذه العالمة دليل التنمية البرشية معدالً بعامل عدم املساواة كام ميثل الرتتيب مكانة البلد بالنسبة للتنمية البرشية )0,470(، »التنمية يف . 6

http://hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-index ، 2015 كل عمل«، تقرير التنمية البرشية

مسح للفئة 24-12 سنة، EDAM3 )2012(، التقرير الوطني بيجينغ + 20. 7

8 . http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.PRM.CMPT.MA.ZS :2014 البنك الدويل

9 .http://www.worldbank.org/en/country/djibout 2015 2013 املعلومات املتوفرة لسنة

نفس املرجع أعاله، لسنة 2015. 10

نفس املرجع أعاله، لسنة 2014 . 11

أي %12.7 حسب http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 2015، ويشري تقرير بيجني20+ من يوليو 2014، بأن تتواجد سبعة )7( نساء يحتلن عدد منهن املناصب يف املواقع التالية: عضوة يف . 12

املكتب، مسؤولة عن إدارة املوازنة والتنظيم اإلداري واملادي للربملان، رئيسة لجنة، نائبة رئيس لجنة ومقررة عامة. 

حسب تقرير ، http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap14_fr.pdf 2015، وفقا لتقرير بيجني + 20 الصادر يف يوليو 2014، يوجد يف الحكومة ثالث )3( نساء )وزيرة واحدة وأمينتان . 13

الدولة( مقابل عرشين )20( رجل، )17( وزيرا، ووزيرين)2( مندوبني وأمني )1( دولة.

ترتأس امرأة املحكمة العليا، وهي أعىل محكمة، منذ عام 1998. ومن بني خمسة )5( مديريات يف وزارة العدل، ترتأس املرأة اثنتني. وكذلك الحال بالنسبة للمحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف. ويف . 14

املجلس الدستوري هناك امرأتان )2( من ضمن سبعة )7( أعضاء وأربعة )4( من ضمن عرشة )10( يف مجلس القضاء األعىل: التقرير الوطني بيجينغ 20+
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الحقوق، الحريات والمشاركة المدنية والسياسية 
القانون  إىل حد   2008  ،2006 وتعديالته سنة  الدستور  نفاذ  بدء  تاريخ  بشأن   PRE /01  02   92 رقم  املرسوم 

الدستوري رقم L 6/10/AN 92/الخاص بتنقيح الدستور
القانون العضوي رقم AN/92/1 وتعديالته إىل حد 2012

القانون رقم AN/ 02/ 4 L/ 192 لتأسيس نظام الحصص يف الوظائف االختيارية يف إدارة الدولة.
القانون رقم AN/94/59 بتاريخ 5 يناير 1995 والخاص بقانون العقوبات 

قانون شؤون األرسة الجيبويت رقم AN/02/4 /152 لسنة 1992 املعدل سنة 2002 
القانون رقم AN/ 07/5 L/174 الخاص بتدابري الحامية املناسبة لحالة األشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص 

املناعة البرشية/اإليدز والفئات املستضعفة.
القانون العضوي رقمAN/81/ 2 بتاريخ 25 أكتوبر 1981 بشأن انتخاب النواب يف الجمعية الوطنية واملعدل عام 

2002 و2012

النحو  عىل  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  مببادئ  متسكه  رسميا  الجيبويت  الشعب  يعلن 

العاملي لحقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  املحدد يف اإلعالن 

سيادة  إرساء  عىل  عزمه  ويؤكد  الدستور.  هذا  من  يتجزأ  ال  جزء  أحكامهام  تكون  والتي 

والفردية  والحقوق  للحريات  الكاملة  التنمية  تكفل  التي  التعددية  والدميقراطية  القانون 

والجامعية، فضال عن التنمية املتناغمة للمجتمع الوطني)...(« )الديباجة( )15( »)...( دولة 

تضمن  فإنها  للتجزئة.  قابلة  واحدة وغري  سيادة  وذات  دميقراطية  جيبويت هي جمهورية 

املساواة أمام القانون دون متييز بسبب اللغة أو األصل أو العرق أو الجنس أو الدين. تحرتم 

جميع املعتقدات. وشعارها هو »وحدة، مساواة، السالم« ومبدأها هو حكومة الشعب، 

من الشعب وإىل الشعب.)املادة 1()16( »اإلنسان مقدس. وتلتزم الدولة باحرتامه وحاميته. 

وجميع البرش متساوون أمام القانون. ولكل فرد الحق يف الحياة والحرية واألمن وسالمة 

شخصه. )...(« )املادة 10()17(. »لكل شخص الحق يف حرية التفكري والضمري والدين والعبادة 

هذا  »يضمن   .)18()11 )املادة  واللوائح«  القانون  يف  عليها  املنصوص  للرتتيب  وفقا  والرأي 

بها قانونا،  العامة املعمول  انتهاكه إال حالة الرضورة  امللكية. وال ميكن  الحق يف  الدستور 

القيام بزيارات منزلية  رشيطة تعويض مسبق عادل. وللمنزل، حرمة ال تنتهك. وال ميكن 

أو عمليات تفتيش إال يف األشكال والرشوط املنصوص عليها يف القانون. ال ميكن اتخاذ أية 

تدابري من شأنها املس أو الحد من حرمة املسكن إال للتعامل مع خطر جامعي أو لحامية 

األشخاص يف خطر املوت« )املادة 12()19(. »ال تنتهك رسية املراسالت وغريها من وسائل 

االتصال. وال يجوز أمر تقييد عدم انتهاك هذه الحرمة إال تطبيقا للقانون« )املادة 13()20(.

املساواة
الحقوق 

املدنية

15 . /L 6/10/AN 92 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور وتعديالته سنة 2006، 2008 إىل حد القانون الدستوري رقم PRE /92-0102 املرسوم رقم

املرسوم رقم PRE /92-0102 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور تعديل 2010. 16

نفس املرجع أعاله. 17

18 ./L 6/10/AN 92 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور وتعديالته سنة 2006، 2008 إىل حد القانون الدستوري رقم PRE /92-0102 املرسوم رقم

نفس املرجع أعاله. 19

نفس املرجع أعاله. 20
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»لجميع مواطني الجمهورية الحق يف التنقل واالستقرار بكل حرية عىل امتداد جميع 

أرايض الجمهورية. وال ميكن تقييد من هذا الحق إال مبوجب القانون. وال يجوز إخضاع 

أي أحد إلجراءات أمنية إال يف الحاالت التي ينص عليها القانون« )املادة  14( )21( »لكل 

والقلم  الكلمة،  بالصورة  أو  كتابيا  أو  آرائه ونرشها شفهيا  التعبري عن  الحق يف  شخص 

والصورة. وتجد هذه الحقوق حدودها يف اللوائح القانونية واحرتام رشف اآلخرين. ويحق 

باإلجراءات  االمتثال  بكل حرية رشيطة  والنقابات  الجمعيات  تكوين  املواطنني  لجميع 

إطار  يف  وميارس  به.  معرتف  اإلرضاب  يف  والحق  واللوائح.  القوانني  يف  عليها  املنصوص 

)املادة  العمل«  حرية  ميس  أن  األحوال  من  حال  بأي  ميكن  وال  تسريه.  التي  القوانني 

القانون  بحامية  الوطني  الرتاب  يف  قانونية  بصفة  مقيم  أجنبي  أي  يتمتع   «)22()15

لشخصه وممتلكاته« )املادة 18()23(تحمي الدولة الحقوق واملصالح املرشوعة للمواطنني 

التمتع  املتعلقة ب)...(  القواعد  القانون  )املادة 19()24(»يحدد  الخارج«  يف  الجيبوتيتني 

ومامرسة الحقوق املدنية )...(، ووضع امللكية واملرياث والحق يف االلتزامات، -الضامنات 

57()25(»يسهر  )املادة   »- )...( املدنية  الحريات  ملامرسة  للمواطنني  املمنوحة  األساسية 

املجلس الدستوري عىل احرتام املبادئ الدستورية. ويراقب دستورية القوانني. ويضمن 

حقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة. وهو الهيئة املنظمة لسري عمل املؤسسات 

ونشاط السلطات العمومية« )املادة 75( )26(.

»يشكل متييزا أي متييز ضد األشخاص الطبيعيني بسبب أصلهم، جنسهم، وضعهم األرسي، 

حالتهم الصحية، إعاقتهم، عوائدهم، آراءهم السياسية، أنشطتهم النقابية، انتامءهم أو 

عدمه، الحقيقي أو املحتمل، إىل جامعة عرقية، أمة، عرق أو دين. يشكل أيضا التمييز أي 

متييز ضد األشخاص االعتباريني بسبب أصلهم، جنسهم، وضعهم األرسي، حالتهم الصحية، 

إعاقتهم، عوائدهم، آراءهم السياسية، أنشطتهم النقابية، انتامءهم أو عدمه، الحقيقي 

أو املحتمل، إىل جامعة عرقية، أمة، عرق أو دين محدد ألعضاء أو بعض أعضاء من هؤالء 

األشخاص االعتباريني« )املادة 390( )27( يعاقب التمييز املعرف يف املادة 390 الذي يرتكب 

ضد الشخص الطبيعي أو الشخص االعتباري، بالحبس مدة سنة وغرامة 500000 ف.د. 

لنشاط  العادية  املامرسة  2 -عرقلة  أو خدمة.  تقديم سلعة  1 -رفض  عندما يحتوي عىل: 

اقتصادي. 3 -رفض توظيف، ومعاقبة أو طرد شخص؛

املساواة
الحقوق 

املدنية

21 ./L 6/10/AN 92 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور وتعديالته سنة 2006، 2008 إىل حد القانون الدستوري رقم PRE /92-0102 املرسوم رقم

نفس املرجع أعاله. 22

نفس املرجع أعاله. 23

نفس املرجع أعاله. 24

نفس املرجع أعاله. 25

نفس املرجع أعاله. 26

القانون رقم AN/94 /59 بتاريخ 5 يناير 1995 والخاص بقانون العقوبات. 27
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القانون رقم AN/94 /59 بتاريخ 5 يناير 1995 والخاص بقانون العقوبات. 28

نفس املرجع أعاله. 29

نفس املرجع أعاله. 30

قانون شؤون االرسة الجيبويت رقم AN/02/4ème/152 لسنة 2002. 31

نفس املرجع أعاله. 32

القانون رقم AN/ 07/5 L/174 الخاص بتدابري الحامية املناسبة لحالة األشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز والفئات املستضعفة. 33

 4 -إخضاع توريد سلعة أو خدمة لرشط عىل أساس أحد العنارص املشار إليها يف املادة 

390،5 -إخضاع عرضا للعمل لرشط عىل أساس أحد العنارص املشار إليها يف املادة 390« 

)املادة 391()28(»يعاقب بالسجن سنة واحدة وبغرامة قدرها 200000 ف.د. الفعل، الذي 

يكون نتيجة أي إجراء، انتهاك خصوصية حياة اآلخرين الخاصة: 1 -التقاط، تسجيل أو نقل 

كلامت قيلت يف سياق خاص أو رسي، 2 - التقاط، تسجيل أو نقل صورة شخص موجود يف 

مكان خاص. عندما تتم األفعال املشار إليها يف هذا القسم بالتقاط، تسجيل أو نقل معرفة 

 كاملة للمعنيني باألمر دون أن يعارضوا ذلك، تفرتض موافقتهم مسبقا« )املادة 415()29(.

»يعاقب اإلقدام عىل بيوت اآلخرين عن طريق مناورات، تهديدات، اعتداءات أو إكراه، 

غري الحاالت التي يسمح بها القانون، بالسجن سنة واحدة و200000 ف.د. غرامة. وعندما 

تقع الجرمية من موظف أو موظف عمومي أثناء أداء واجباته، ترفع عقوبة السجن ملدة 

ثالث سنوات« )املادة 417()30(.

»يعترب غري مؤهل القارص الذي مل يبلغ سن الرشد املحدد يف 18 سنة« )املادة 169( )31( 

عليه  محكوما  يكن  ومل  سنة  مثاين عرشة  أكمل  قد  يكون  الذي  الوصاية  تحت  »الطفل 

بعدم األهلية لغري سبب القصور، يكون راشدا. ومن ثم قادرا عىل جميع األعامل املدنية. 

وستكون كلها صحيحة« )املادة 173()32(.

البرشية، بصفة كاملة، بجميع حقوقه  املناعة  »يتمتع كل شخص يعيش بفريوس نقص 

وحرياته األساسية، وبوصول متساوي إىل العمل والتعليم والرعاية واختيار مكان اإلقامة 

والزواج والسفر، وإىل منصب انتخايب، والحصول عىل االئتامن املرصيف، واملرياث، وامللكية، 

الوصول إىل خدمة  والتقاعد، والخدمات االجتامعية والصحية والدعم والعالج. وكذلك، 

مناسبة يف االستشارة القانونية مناسبة لألشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز وأفراد أرسهم. ويحظر أي إبعاد، عزل، إقالة أو فصل فقط بسبب إصابته 

بالفريوس« )املادة 7()33(.

املساواة
الحقوق 

املدنية

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  الفجــوات
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تتكون جمهورية جيبويت من جميع األشخاص التي تعرتف بهم كأعضاء والذين يقبلون 

عنها الواجبات، بغض النظر عن اللغة أو العرق أو الجنس أو الدين. والسيادة الوطنية 

ملك للشعب الجيبويت الذي ميارسها من خالل ممثليه أو عن طريق االستفتاء. ال فصيلة 

من الشعب وال أي فرد يستطيع يدعي مامرستها لوحده. ال يجوز حرمان أي أحد، تعسفيا، 

أساس  هي  الشعبية  »الرشعية   .)34()3 )املادة  الوطني«  املجتمع  يف  كعضو  صفته  من 

العام، عىل أساس املساواة والرسية.  ومصدر كل سلطة. ويعرب عنها عن طريق االقرتاع 

من  املنتخبة  الهيئات  أو  العام  باالقرتاع  الترشيعية  والسلطة  التنفيذية  السلطة  وتقوم 

قبله« )املادة 4()35(. »يعترب ناخبون، جميع الوطنيني الجيبوتيتني البالغني سن الرشد، من 

كال الجنسني، واملتمتعني بكامل حقوقهم املدنية والسياسية وفقا للرشوط التي يحددها 

القانون« )املادة 5()36(. »تساهم األحزاب و/أو مجموعات األحزاب السياسية يف التعبري 

الوطنية  السيادة  ومبادئ  للدستور  وفقا  بحرية  أنشطتها  ومتارس  تتشكل  االقرتاع.  عىل 

والدميقراطية. يحظر عليها أن تتشكل عىل أساس العرق أو مجموعة اثنية أو الجنس أو 

الدين أو املذهب أو اللغة أو املنطقة. يحدد القانون اإلجراءات الخاصة باإلعالن اإلداري 

لألحزاب و/أو الجامعات السياسية، ومبامرسة وإنهاء نشاطها« )املادة 6()37(. يحدد القانون 

والسلطات  الدولة  بني  صالحيات  و -تقسيم  العامة  السلطات  بتنظيم  املتعلقة  القواعد 

 »)...( االنتخايب   -النظام   ،)...( السياسية   )...( الحقوق  ومامرسة  والتمتع   - )...( املحلية 

)املادة 57()38(. »يجب أن يكون كل مرشح ملنصب رئيس الجمهوري من جنسية جيبوتية، 

دون أي جنسية أخرى، وأن يتمتع بحقوقه املدنية والسياسية، وعمره 40 عىل األقل و75 

سنة عىل األكرث يف تاريخ تقديم ترشحه« )املادة 23()39(. »يحدد القانون رشوط األهلية 

وتقديم الرتشيحات إلجراء االقرتاع، والفرز وإعالن النتائج. ويوفر جميع التدابري الالزمة 

لضامن انتخابات حرة ونزيهة« )املادة 26()40(. يتم انتخاب نواب الجمعية الوطنية ملدة 

انتخابهم. ويكون  إعادة  املبارش والرسي. ميكن  العام  خمس سنوات عن طريق االقرتاع 

أهل لالنتخاب جميع املواطنني الجيبوتيتني الذين يتمتعون بحقوقهم املدنية والسياسية 

وعمرهم ال يقل عن 23 عاما« )املادة 46( )41(.

»يسهر املجلس الدستوري عىل ضامن انتظام جميع االنتخابات وعمليات االستفتاء ويعلن 

وحزب  مرشح  أي  قبل  من  الشكوة  وتقدم  فيها.  ويفصل  الشكاوى  ويتفحص  نتائجها. 

سيايس أمام املجلس الدستوري يف حالة نزاع حول صحة االنتخابات« )املادة 77( )42(.

املساواة
الحقوق 

السياسية

34 ./L 6/10/AN 92 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور وتعديالته سنة 2006، 2008 إىل حد القانون الدستوري رقم PRE /92-0102 املرسوم رقم

نفس املرجع أعاله. 35

نفس املرجع أعاله. 36

املرسوم رقم PRE /92-0102 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور تعديل 2010. 37

38 ./L 6/10/AN 92 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور وتعديالته سنة 2006، 2008 إىل حد القانون الدستوري رقم PRE /92-0102 املرسوم رقم

املرسوم رقم PRE /92-0102 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور تعديل 2010. 39

40 ./L 6/10/AN 92 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور وتعديالته سنة 2006، 2008 إىل حد القانون الدستوري رقم PRE /92-0102 املرسوم رقم

نفس املرجع أعاله. 41

نفس املرجع أعاله. 42
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بالحق يف االقرتاع ومامرسته وينظم مشاورات الشعب عن  التمتع  القانون  »ينظم هذا 

طريق االستفتاء وكذلك االنتخابات الترشيعية والرئاسية« )املادة 1()43(. »التصويت عام، 

مبارش، متساوي ورسي« )املادة 2()44(. »يعترب ناخبون جميع املواطنني الجيبوتيتني من كال 

الجنسني، عمرهم 18 و يتمتعون بكامل حقوقه املدنية والسياسية« )املادة 3()45( .

»يؤسس كتدبري انتقايل، يف جمهورية جيبويت، نظام حصص يف الوظائف املنتخبة ويف إدارة 

الدولة. والحصة هي مقياس عمل إيجايب تستهدف كل مواطن، دون أي متييز : ليشارك 

يف إدارة الشؤون العامة، إما بصفة مبارشة أو بواسطة ممثلني/ات منتخبني/ات من أجل 

الوصول إىل الوظائف العليا يف لدولة، تحت رشوط منصفة« )املادة 1()46(. »عىل األحزاب 

السياسية التي تقدم، »يف االنتخابات الربملانية، قوائم مرشحني أن تشري فيها نسبة ألحد 

الجنسني تعادل عىل األقل 10 % من املقاعد« )املادة 2()47(. »ستحدد بقرار من مجلس 

أو آخر ال يقل عن 10 % من  النسبي لجنس  التمثيل  لتحقيق  السبل والوسائل  الوزراء 

املناصب العليا للدولة « )املادة 3()48(.

»تتألف الجمعية الوطنية من خمس وستني عضوا منتخبا لخمس سنوات بواسطة االقرتاع 

العام املبارش. تجدد الجمعية الوطنية بالكامل وميكن أن يعاد انتخاب اعضائها« )املادة 1()49(. 

»يجري انتخاب النواب عن طريق اقرتاع الئحة باألغلبية بدون مزج بني اللوائح وال اقرتاع 

تفضييل. يجب أن تضم الالئحة املقدمة لالنتخاب اجباريا عددا من املرشحني مساو لعدد 

املقاعد املخصصة« )املادة 5()50(. 

املساواة
الحقوق 

السياسية

يكون مؤهال للجمعية الوطنية كل جيبويت أتم 23 سنة ، يكون له صفة ناخب ويستطيع 

القراءة والكتابة والتحدث بطالقة الفرنسية أو العربية« )املادة 11()51(.

»ميكن انتخاب مواطني الجمهورية من الجنسني، البالغني أكرث من ثالث وعرشين سنة، 

أنه كان يجب أن  املتبني  أو  انتخابية  الحاملني لسجل عديل خايل، املسجلني عىل الئحة 

خمس  من  أكرث  منذ  جيبويت  جمهورية  يف  القاطنني  االنتخابـ  يوم  قبل  عليها  يسجلوا 

سنوات )5 سنوات( ملمني بالقراءة والكتابة والتكلم بطالقة باللغة الفرنسية أو العربية« 

)املادة  6()52(.

الفجــوات

القانون العضوي رقم AN/92/1 وتعديالته إىل حد 2012. 43

نفس املرجع أعاله. 44

نفس املرجع أعاله. 45

القانون رقم AN/ 02/ 4 L / 192 لتأسيس نظام الحصص يف الوظائف االختيارية يف إدارة الدولة.. 46

نفس املرجع أعاله.. 47

نفس املرجع أعاله. 48

القانون العضوي رقم AN/ 81 / 2 بتاريخ 25 أكتوبر 1981 بشأن انتخاب النواب يف الجمعية الوطنية واملعدل عام 2002 و2012. 49

نفس املرجع أعاله. 50

القانون العضوي رقم AN/92/1 وتعديالته إىل حد 2012. 51

قانون انتخابات أعضاء الربملان الصادر يف 1 ديسمرب 1981 املعدل عام 2002 و2012. 52
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الحق في التعليم وفي التدريب
القانون  حد  إىل   2008  ،2006 سنة  وتعديالته  الدستور  نفاذ  بدء  تاريخ  بشأن   PRE/0102  - 92 رقم  املرسوم 

الدستوري رقم L 6/10/AN/92/ الخاص بتنقيح الدستور

القانون رقم AN/00/4 L/14 بشأن توجيه نظام التعليم يف جيبويت الصادر يف 10/08/2000

القانون رقم L 4/99/AN 48/املتعلقة بتوجيه السياسة الصحية

القانون رقم AN/ 01/4 L/118 احرتام صالحيات وتنظيم وزارة الصحة

القانون رقم AN/83/ L1 /48 بشأن النظام العام للموظفني

القانون رقم L5/05/AN 133/عىل قانون العمل

يحدد القانون القواعد املتعلقة ب)...(املبادئ العامة للتعليم )...(« )املادة 57( )53(.

واألصل  والجنس  السن  بسبب  متييز  دون  والجيبوتيني  الجيبوتيات  لكل  حق  »التعليم 

االجتامعي أو العرقي أو الديني. وتضمن الدولة التعليم من سن السادسة إىل السادسة 

يف  املساهمة  قادرين عىل  الجيبوتيني  التعليم هو جعل  من  الغرض   )54()4 عرش«)املادة 

التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية للبلد. يحرض نظام التعليم الطفل ليكون ذي 

إفادة لألمة من خالل اعطائه املعرفة التي سوف متكنه من يف نهاية الدورة الدراسية من 

فهم وقائع بيئته االجتامعية. يجب أن يكون التعليم كامال. وهو يسعى تطوير الكفاءات 

التدريب من أجل االندماج االجتامعي واملهني  الفكرية والجسدية واملعنوية، وتحسني 

واملامرسة الكاملة للمواطنة« )املادة 7()55(»يرمي النظام التعليمي إىل تحقيق األهداف 

التالية: )...(  -تكوين رجال ونساء مسؤولني، تكون لهم القدرة عىل املبادرات، والتكيف 

األطفال  جميع  حق   -ضامن  بكرمية،  واملهنية،  االجتامعية  الحياة  قيادة  وعىل  واالبتكار 

بعالقة  املهني  والتدريب  التعليم   -تطوير  جودة،  ذي  تعليم  عىل  الحصول  يف  املساواة 

مع البيئة االجتامعية واالقتصادية، -مناهضة األمية عن طريق إزالة الحواجز االجتامعية 

واالقتصادية والثقافية، وال سيام عند النساء« )املادة 8()56(يجب عىل محتويات التعليم 

والتدريب أن تساهم يف:  -توفري تدريب مركز عىل الحقائق املوضوعية للبيئة مع األخذ، 

العامل  يف  والثقافية  واالجتامعية  التقنية  االقتصادية  التطورات  الوقت،  يف  االعتبار  يف 

)...(  -توفري تعليم حول الصحة والراحة األرسية )...(« )املادة 9()57(»يتجه التعليم األسايس 
لألطفال التي ترتاوح أعامرهم بني 4 و6 سنوات )...(« )املادة 13( )58(

املساواة
الحق يف 

التعليم 

53 ./L 6/10/AN 92 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور وتعديالته سنة 2006، 2008 إىل حد القانون الدستوري رقم PRE /92-0102 املرسوم رقم

القانون رقم AN/00/4 L/14 بشأن توجيه نظام التعليم يف جيبويت. 54

نفس املرجع أعاله. 55

نفس املرجع أعاله. 56

نفس املرجع أعاله. 57

نفس املرجع أعاله. 58
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»عىل جميع األطفال الجيبوتيني أو املقيمني يف جمهورية جيبويت، والذين ترتاوح أعامرهم 

بني 6 16- سنة، حضور مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة )يحكمها املرسوم بشأن التعليم 

الخاص(« )املادة 14()59(التعليم العمومي املجاين. ومتول الخدمات املقدمة يف هذا املجال 

أساسا من األموال العامة التي تخصصها لها الدولة أو السلطات املحلية« )املادة 16( )60( 

»التعليم االبتدايئ الذي يكفل التعليم األسايس للجميع مكفول للجميع وإلزامي. ويقدم 

يف مدارس التعليم االبتدايئ التي أنشأت مبرسوم وتكون مفتوحة لألطفال يف سن 6 إىل 

القنوات  عرب  ومنترشة  عارضة  بصفة  النظامي  غري  التعليم  22()61(يتم  )املادة  سنة«   12

الجمعوية ووسائل  والحركات  االجتامعية  واملجتمع،املجموعات  األرسة  التالية:  الرئيسية 

اإلعالم وجميع وسائل االتصال االجتامعي. ومينع أي شكل من أشكال التعليم غري الرسمي 
الذي ينتهك الحقوق األساسية والحريات التي يكفلها الدستور« )املادة 84( )62(

املساواة
التعليم

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   الفجــوات

والتدريب  التعليم  )...( -تطوير  التالية:  األهداف  تحقيق  إىل  التعليمي  النظام  »يرمي 

املهني بعالقة مع البيئة االجتامعية واالقتصادية، -مناهضة األمية عن طريق إزالة الحواجز 

عىل  »يجب   .)63()8 )املادة  النساء«  عند  سيام  وال  والثقافية،  واالقتصادية  االجتامعية 

محتويات التعليم والتدريب أن تساهم يف:  -توفري تدريب مركز عىل الحقائق املوضوعية 

للبيئة مع األخذ، يف االعتبار يف الوقت، التطورات االقتصادية التقنية واالجتامعية والثقافية 

يف العامل )...(« )املادة 9()64(. » باإلضافة إىل املهام املوكلة إىل التعليم الثانوي العام،  -تحتوي 

أغراض التعليم الفني واملهني عىل: توفري املعرفة التقنية واملهارات املهنية الالزمة لتطوير 

الالزمة  املهارات   -تطوير  املتوسطة.  املهنية  للمستويات  مهرة  عاملة  يد  الزراعة، -إنتاج 

لتكوين حرفيني وفنيني وموظفني قادرين عىل املبادرة واالستقاللية، )...( – ضامن التدريب 

املستمر للمهنيني وإعداد الشباب للحياة العملية أو التعليم العايل« )املادة 35()65(.
»يهدف التدريب إىل تزويد النظام الصحي من املوظفني املؤهلني واملتاحني« )املادة 65()66(. 

»تهدف سياسة تدريب املهنيني الصحيني عىل وجه الخصوص:  -تعزيز التدريب األويل.  -ضامن 

قامئة  وتحديث  الربامج، -تطوير  ومتابعة  املدربني، -تعريف   -تدريب  املستمر.  التدريب 

الصحة«  مجال  يف  العاملني  لتدريب  الدولة  طرف  من  عليها  املوافق  واملنشآت  املؤسسات 

)املادة 66()67(.

املساواة الحق يف 

التدريب 

القانون رقم AN/00/4 L/14 بشأن توجيه نظام التعليم يف جيبويت. 59

نفس املرجع أعاله. 60

نفس املرجع أعاله. 61

نفس املرجع أعاله. 62

نفس املرجع أعاله. 63

نفس املرجع أعاله. 64

نفس املرجع أعاله. 65

القانون رقم L 4/99/AN 48/ املتعلقة بتوجيه السياسة الصحية. 66

نفس املرجع أعاله. 67
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يشاركون  الذين  للعاملني  التدريب  سياسة  وتنفيذ  تطوير  يف   -تساهم  التدريب:  »قسم 

بعالقة مع  األولية  التدريبية  الدورات  أو حذف  إنشاء  الصحية، -تقرتح  النظم  يف تشغيل 

املصالح املختصة يف وزارة الرتبية والتعليم.  - تنسق جميع األنشطة التدريبية التي تنظمها 

للمؤسسات  والتدريب  التعليم  برامج  تقييم  وتشارك خاصة يف  بالصحة.  املكلفة  الوزارة 

الوطنية واألجنبية وتعطي رأيها بشأن املوافقة عىل الشهادات« )املادة 34()68(»يف مجال 

اإلضايف  التدريب  احتياجات  ويحدد  التقديرات  بإعداد  التدريب  قسم  يعد  التحسني، 

والتعليم املستمر. كام هو مكلف، باإلضافة إىل ذلك ب:  -املشاركة يف إعداد محتوى برامج 

للمسابقات  الزمني  الجدول   -اقرتاح  التدريب.  يف  القبول  وامتحانات  املهنية  املسابقات 

 -تقييم مستوى التدريب املقدم للموظفني الذين تم  واالمتحانات وضامن حسن سريها. 

اختيارهم« )املادة 35( )69(.

»يخضع الطالب املدارس تدريب التي تؤدي إىل الوصول إىل أطر الخدمة العامة ألحكام 

خاصة تتضمنها نصوص معينة، وخاصة من قبل النظام الداخيل لتلك املدارس خالل مدة 

دراستهم. ويتم تعيني أولئك الذين تم تدريبهم يف مثل هذه الظروف بنجاح كموظفني 

تحت االختبار« )املادة 26()70(»يعترب املوظفون الذين يتم تعيينهم ملتابعة دورات التدريب 

املهني عىل أنهم يف إطار أداء عملهم الفعيل ملدة تدريبهم الداخيل. ويعترب التدريب املهني 

إلزامي بالنسبة للموظفني الذين تم تعيينهم. ويتمتع املوظفون باإلجازات املنصوص عليها 

يف األنظمة املعمول بها يف املؤسسة التي يتبعون فيها تدريبهم. ومع ذلك، يف حال عدم 

استفادتهم من اإلجازات املحددة أعاله، يحق لهم الحصول عىل إجازة سنوية وفقا ملا ينص 

عليه هذا النظام األسايس والنصوص التي وضعت لتطبيقه« )املادة 44()71(.

تنظيمي  أو  أي نص من طراز ترشيعي  أو  القانون،  لهذا  الرصيحة  األحكام  مراعاة  »مع 

يحمي النساء واألطفال والشباب، وكذلك األحكام الخاصة بأوضاع األجانب، ال يجوز ألي 

االجتامعي،  األصل  اللون،  العرق،  السن،  الجنس،  االعتبار  بعني  يأخذ  أن  العمل  صاحب 

الجنسية، األصل القومي، العضوية أو غري العضوية يف نقابة، النشاط النقايب أو وجهات 

النظر، وباألحرى الدينية والسياسية الخاصة بالعامل ألخذ قراراته املتعلقة )…( التدريب 

املهني)…(« )املادة 3()72(.

املساواة الحق يف 

التدريب 

القانون رقم AN/ 01/4 L/118 احرتام صالحيات وتنظيم وزارة الصحة. 68

نفس املرجع أعاله. 69

القانون رقم AN/83/ L1 /48 بشأن النظام العام للموظفني. 70

نفس املرجع أعاله.. 71

القانون رقم L5 / 05 /AN 133/ عىل قانون العمل.. 72
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تدريب مهني  ينص عىل  أن  العقد،  تعديل عىل  إدخال  بعد  أو  »ميكن ألي عقد عمل، 

بالتناوب أو تدريب متواصل أو تدريب ميداين. يجب أن يكون مكتوبا يف العقد أو يف 

إضافته. عىل أن تكون األهداف ومدة التدريب وكذلك التعويضات مشار إليها بوضوح« 

تكاليف  إىل  يؤديان  املهنيني  تطوير  أو  تدريب  العامل  يتلقى  »عندما   )73()76 )املادة 

يتحملها صاحب العمل، ميكن اإلشارة إىل واجب العامل يف البقاء يف خدمة صاحب العمل 

بعالقة بتكلفة التدريب والتطوير املهنيني عىل أن ال تتجاوز املدة عامني. سوف يكون هذا 

االتفاق خطيا. وعىل العامل الذي ال يحرتم هذا االلتزام تعويض التكاليف التي التزم بها 

صاحب العمل لتغطية التدريب أو التطوير، مبا يتناسب مع املدة التي مل يعمل فيها نسبة 
للمدة الكاملة لوقت الخدمة األدىن املنصوص عليه يف االتفاق« )املادة 78()74(

املساواة

الحق يف 

التدريب 

- - - - - - - - - - - - - - -  الفجــوات

القانون رقم L5 / 05 /AN 133/ عىل قانون العمل.. 73

نفس املرجع أعاله.. 74
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الوضع القانوني وحقوق المرأة داخل األسرة وحقها في منح جنسيـتها ألطفالها
القانون  حد  إىل   2008  ،2006 سنة  وتعديالته  الدستور  نفاذ  بدء  تاريخ  بشأن   PRE  /-0102 92 رقم  املرسوم 

الدستوري رقم L 6/10/AN 92/الخاص بتنقيح الدستور.
قانون شؤون األرسة الجيبويت رقم AN/02/4ème/152 لسنة 1992 املعدل سنة 2002.

القانون رقم L 4/99/ AN 48/ املتعلقة بتوجيه السياسة الصحية.
القانون رقم AN/04/5 L/79 بشأن قانون الجنسية الجيبوتية

يحدد القانون القواعد املتعلقة بتنظيم )...( التمتع ومامرسة الحقوق املدنية والسياسية 

)...( والجنسية وحالة وسالمة األشخاص، وتنظيم األرسة، ووضع امللكية واملرياث )...(« 

)املادة 75( )75(.

»ينشد هذا القانون، ويف احرتام الهوية الوطنية جيبويت، تحقيق األهداف التالية: 1 -ترقية 

األرسة وخصوصياتها الدينية والثقافية،2 -الحفاظ عىل وحدة وانسجام األرسة التي متثل 

الوحدة األساسية للمجتمع. 3 -تعريف حقوق ومسؤوليات الزوج والزوجة إزاء أطفالهم. 

4 -حامية األطفال وكذلك احرتام حقوقهم االقتصادية واالجتامعية والثقافية إىل أقىص حد 
موارد البالد« )املادة 2()76(

اإلطار

أن  لهام  يسمح  الذي  زواج  بعقد  مختلفني  جنسني  من  زوجني  ارتباط  األرسة   )...(«

ألحكام  وفقا  واالنسجام  التفاهم  أساس  عىل  أرسة  يكونا  وأن  حياة رشعية  معا  يعيشا 

هذا القانون« )املادة 1()77( »يتم عقد الزواج يف جمهورية جيبويت أمام املأذون الرشعي 

ويتم  الرشعي.  املأذون  وصالحيات  وضع  القانون  ويحدد  رشيفني.  شاهدين  وبحضور 

أو وفقا  القنصليني لجيبويت  أو  الدبلوماسيني  املوظفني  أمام  الخارج  الجيبوتيني يف  زواج 

للقانون املحيل. ال يتم تشكيل الزواج إال مبوافقة كال الزوجني وويل أمر املرأة. ويشرتط 

كذلك لصحة الزواج وجود شاهدين رشيفني وتحديد املهر يف صالح املرأة « )املادة 7()78(. 

التي يحددها هذا  الظروف  إال بعقد أصيل يف ظل  الزواج  »ال ميكن تقديم دليل عىل 

القانون. وفيام يتعلق الزيجات يف الخارج، ويستشهد بها دليال وفقا للقوانني البلد الذي 

عقد فيه الزواج« )املادة  12( )79(. »)...( يجب أن يكون القادمون عىل الزواج قد بلغوا 

سن 18 لعقد الزواج« )املادة 13()80( »ميكن للرجال والنساء حضور حفل زفاف بأنفسهم 
أو بواسطة وكيل)...(« )املادة 17()81(

املساواة الزواج 

75 ./L 6/10/AN 92 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور وتعديالته سنة 2006، 2008 إىل حد القانون الدستوري رقم PRE /92-0102 املرسوم رقم

قانون شؤون االرسة الجيبويت رقم AN/02/4ème/152 لسنة 2002. 76

نفس املرجع أعاله.. 77

نفس املرجع أعاله.. 78

نفس املرجع أعاله.. 79

نفس املرجع أعاله.. 80

نفس املرجع أعاله.. 81
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ميكن إدراج، يف عقد الزواج، أي حكم أو رشط متعلق باألشخاص أو املمتلكات. ويف حالة 

عدم الوفاء بالرشط أو عدم تنفيذ الحكم، ميكن حل الزواج عن طريق الطالق. وال مينح 

الزواج« )املادة 19( )82(  التعويض إذا يكون وقع قبل إمتام  حل الزواج هذا أي حق يف 

»يود الزوجان بعضهام البعض االحرتام واإلخالص واإلسعاف واملساعدة. وعىل الزوج أن 

يتكفل بنفقات الزواج ويلبي احتياجات املرأة وأطفالهن حسب استطاعته. ميكن للمرأة 

أن تساهم طوعا يف نفقات الزواج إذا كان لديها ممتلكات. )...(عىل الزوج والزوجة أداء 

سلطة  أي  الزوج  ميلك  »ال   )83()31 )املادة  والعادات«  لألعراف  وفقا  الزوجية  واجباتهام 
إدارية عىل املمتلكات الخاصة للزوجة« )املادة 32()84(

املساواة

الزواج 

»)...( ال يتم تشكيل الزواج إال مبوافقة )...( ويل أمر املرأة. )...(« )املادة 7()85( »يخضع 

زواج القرص الذين مل يبلغوا سن الرشد القانونية ملوافقة أولياء أمورهم. ويف حالة رفض 

أولياء أمورهم و إرصار القادمني عىل الزوج، يوافق القايض عىل الزواج« )املادة 14( )86( 

»عىل األب أو من ينوب عنه، الجد أو من ينوب عنه، أن يوافق عىل زواج الطفل القارص، 

سواء كان ذكرا أو أنثى، وذلك، وفقا للامدة 14« )املادة 16()87( »)...( يجوز ملن يوافق عىل 

زواج قارص أن يفعل ذلك أيضا بالوكالة. كام ميكن للوايل أيضا مامرسة حقوقه بالوكالة« 

)املادة 17()88( »يجب عىل الزوج متعدد الزوجات مراعاة العدالة واملساواة يف املعاملة 

بني زوجاته. ميكن ألي زوجة أن تذهب إىل املحكمة من أجل تقييم األرضار الناجمة عن 

زواج جديد. ال ميكن أن تتم كتابة العقد عىل زواج جديد إال بعد:  - إطالق تحقيق من 

قبل املأذون حول الوضع االجتامعي واالقتصادي للرجل.  - تسجيل املأذون رأي الزوجة 

األوىل أو الزوجات األوائل « )املادة 22()89( »يجب عىل الزوجة أن تحرتم صالحيات الزوج 
كرب األرسة وأن تبدي له الطاعة يف مصلحة األرسة )...(« )املادة 31()90(

الفجــوات

»يود الزوجان بعضهام البعض االحرتام واإلخالص )...(« )املادة 31()91( املساواة
الخيانة 

الزوجية
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   الفجــوات
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إذا اشتىك أحد الزوجني من أي فعل رضه من طرف دون التمكن من إبداء األدلة، وإذا كان 

القايض غري قادرا عىل تحديد الزوج املسؤول، عليه أن يعني حاكمني. وبعد دراسة الحالة، عىل 

الحاكمني أن يصلحا قدر اإلمكان بني الزوجني، ويف جميع الحاالت إبالغ القايض عن مهمتهم« 

يف  املوجودة  املمتلكات  مبلكية  يتعلق  فيام  الزوجني  بني  الخالف  حالة  »ويف   )92()33 )املادة 

البيت الزوجية وعدم وجود أدلة، سوف تغطى مطالبة كل من الزوجني والذين، بعد أداء 

القسم، سيأخذان عىل التوايل املمتلكات التي عادة ما تُعد للذكور وتلك التي عادة ما تُعد 

للنساء. إذا كانت املمتلكات املنازع عليها سلعة، فإنها ستمنح، تحت القسم، للزوج التاجر. 

وإذا كانت املمتلكات ميكن ان تكون للرجال أو النساء دون اختالف، فتقسم بينهام وذلك 

بعد ميني الزوجني« )املادة 34()93(»يف حالة فسخ الزواج قبل إمتامه، لسبب يرجع إىل الزوجة، 

الهدايا التي يكون قدمها الزوج لها سوف يتم إرجاعها إليه، يف شكلها الحايل ولو اتلفت، حتى 

إذا تغريت فيها. وال يتم اسرتداد أي يشء بعد امتام الزواج« )املادة 36()94(»الطالق هو حل 

رابطة الزواج« )املادة 37()95(»ال ميكن إجراء الطالق إال أمام املأذون« )املادة 38()96(»يتلقى 

املأذون طلب الطالق ويسجله إذا كان برتايض الزوجني. )...(« )املادة 39()97(»ال ميكن النطق 

بحكم الطالق إال بعد أن تكون املحكمة حاولت الصلح اتخذتها ولكن دون جدوى. ويف حالة 

العاجلة  التدابري  كل  نفسه،  تلقاء  من  يأمر  أن  به  املكلف  القايض  يجب عىل  الصلح،  عدم 

بخصوص إقامة الزوجني، والغذاء، وحضانة األطفال وحق الزيارة، ما مل تنازل الطرفان رصاحة 

عن هذه التدابري كليا أو جزئيا. وتحدد املحكمة مبلغ النفقة يف ضوء عنارص التقدير املتاحة 

لها خالل محاولة الصلح. وتكون التدابري العاجلة موضوع أمر تنفيذي يف الحني وهذه التدابري 

ليست قابلة ال للطعن أو النقض، ولكن ميكن مراجعتها مادام القرار النهايئ مل يتخذ بعد. 

انتهاء فرتة  املطلقة، عند  للمرأة  التي تحق  النفقة  ويحدد، حيثام كان ذلك مناسبا، مقدار 

العدة. كام يحكم أيضا فيام يخص التدابري العاجلة والتي كانت موضوع أمر النفاذ االستعجايل 

للقايض املوفق. وتكون األحكام املتعلقة بحضانة األطفال والنفقة وسكن الزوجني، وحقوق 

الزيارة، واجبة التنفيذ بالرغم من االستئناف أو النقض« )املادة 40()98(إذا نُطق بالطالق قبل 
)99()41 )املادة  العدة«  فرتة  لها  يكون  ولن  املحدد  املهر  نصف  للزوجة  يحق  الزواج،   إمتام 

ال يطلب من الزوج املحتاج الطعام. ومع ذلك، إذا عند انتهاء مدة شهرين املمنوحة من قبل 

القايض، ال ميكن له تنفيذ هذا االلتزام، سوف يحكم القايض بالطالق

املساواة الطالق 
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ومع ذلك، إن املرأة التي كانت عىل علم بوضع الزوج قبل الزفاف، ليس لها الحق يف املطالبة 

بالطالق« )املادة 47()100(»إذا ترك الزوج، الذي يجد نفسه دون موارد، املرأة دون أن يضمن 

لها الطعام وإذا مل يوفر لها ذلك أحد خالل غيابه، يحدد القايض للزوج مدة شهر واحد 

للعودة إذا كان يف البالد وثالثة أشهر إذا كان خارجها. ويف نهاية تلك الفرتة، يحكم القايض 
بالطالق، بعد أن تكون املرأة أقسمت لدعم الحقائق التي تعتمد عليها« )املادة 48( )101(

املساواة

الطالق

الزوجة  الزوج، 2 -بناء عىل طلب من  »)...(. تنطق املحكمة بحكم الطالق: 1 -بناء عىل طلب 

بسبب األرضار التي عانت منها، 3 -بناء عىل طلب من الزوجة بالخلع . يؤخذ قرار بشأن التعويض 

عن الرضر املادي واملعنوي الذي لحق أي منهام. فيام يتعلق باملرأة، وسيتم تحديد الرضر املادي 
واملعنوي الذي لحق بها، من قبل القايض بقيمته الحقيقية طبقا دخل الزوج« )املادة 39( )102(

الفجــوات

تحتوي الحضانة عىل تنشئة الطفل وحاميته داخل منزله. ويضمن هذا القانون إىل الطفل 

املنفصل عن والديه أو أحدهام الحق يف البقاء عىل اتصال منتظم والحفاظ عىل عالقات 

شخصية مع والديه وكذلك مع أعضاء أرسته اآلخرين إال إذا قرر القايض املختص عكس 

فسخ  حالة  »يف   .)103()63 )املادة  للطفل«  العليا  املصلحة  االعتبار  بعني  األخذ  مع  ذلك، 

الزواج بسبب الوفاة، يتم تكليف الحضانة للباقي عىل قيد الحياة من األم واألب. إذا تم 

فسخ الزواج يف حياة الزوجني، تعطى الحضانة، إما لواحد منهام أو لطرف ثالث. ويقرر 

القايض ذلك آخذا بعني االعتبار املصلحة العليا للطفل« )املادة 64()104(. تؤخذ النفقات 

الالزمة إلعالة الطفل من ممتلكاته أو ممتلكات األب إذا كان الطفل ال ميلك املمتلكات. 

عىل األب أن يوفر السكن للطفل وصاحبة الحضانة إن مل يكن لهذه األخرية سكنا« )املادة 

يكون صاحب  أن  »يجب   .)106()67 )املادة  واألم«  لألب  الحضانة  الزواج،  »أثناء   .)105()66

الحضانة بالغا، عاقال، نزيها، وقادرا عىل تلبية احتياجات الطفل، وخاليا من أي مرض معد.

)...(. ومع ذلك، ميكن أن يقرر القايض تكليف امرأة متزوجة بحضانة الطفل يف الحاالت 

التالية:  -عندما يكون زوجها قريب محظور للطفل من أو واليه  -عندما تكون الحاضنة 

مرضعة أو أم الطفل،  -عندما ميتنع حامل الحق يف الحضانة من املطالبة بحقه ملدة عام 

واحد من معرفته إمتام زواج املرأة التي كان لها حضانة الطفل،  -عندما يقرر القايض ذلك 

بناء عىل مصلحة الطفل العليا« )املادة 68()107(.

املساواة

الوالية 

األرسية
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ال ميكن لألب أن يأخذ الطفل من مكان إقامة األم دون موافقتها إذا كانت لديها الحضانة، إال إذا 

تطلبت املصلح العليا للطفل عكس ذلك « )املادة 72()108(»ال ميكن منع األب أو األم من مامرسة 

حقه/ا يف الزيارة ومراقبة الطفل املوجود يف حضانة أحدهام. وسوف يتحمل تكاليف سفر الطفل 

 )...(« )109( الزيارة يف منزله« )املادة 76(  أو األم قد طلب مامرسة حقه يف  من يكون من األب 

إذا كانت مصالح الطفل معرضة للخطر بسبب ترصفات الويل أو خوفا من حدوث أي رضر عىل 

ممتلكات الطفل، يجوز للقايض أن يحد من الوصاية أو يلغيها. وميكن له فيام بعد أن يكلف إدارة 

ممتلكات القارص التي كانت يف البداية من مسؤولية الويل الذي أسقط حقه إىل أم الطفل أو تلك 

ايل لها حضانته« )املادة 170( )110( »)...( ولكل طفل الحق يف احرتام حياته الخاصة ما دامت يف 

اإلطار القانوين أو األخالقي، وضمن حدود حقوق ومسؤوليات الوالدين أو القامئني عليه« )املادة 

.)111( )171

ينفذاهام  الوالدين  وواجب  طبيعي  واالجتامعية حق  والفكرية  املادية  األطفال  مساعدة  »متثل 
بدعم من الدولة. ويكون التزام الدولة يف هذا الدعم أيضا حق لألطفال إزاء الدولة« )املادة 4( )112(

املساواة

الوالية 

ترصفه األرسية تحت  امرأة  الذكر،  الحضانة  لصاحب  يكون  أن  يجب  ذلك،  إىل  باإلضافة   )...(«

لتتحمل أعباء الحضانة. والبد أن يكون له عالقة مع الطفل األنثى، درجة قرابة محظورة. 

)...(« )املادة 68( )113( »ال تستطيع صاحبة الحق يف الحضانة من دين آخر غري دين األب 

أن متارس هذا الحق ما دام الطفل مل يبلغ خمس سنوات وأن ال يبقى أي خوف من أن 

ينشأ يف دين آخر غري دين أبيه. وال ترسي أحكام هذه املادة إذا مارست الوصاية من قبل 

األم« )املادة 69( )114( »يكون لوالد الطفل أو وليه الحق يف متابعة أموره، وضامن تعليمه 

وثقافته، ولكن ال يستطيع الطفل أن ينام ليال إال عند حاضنه ما مل يقرر القايض خالف 

)115( »إذا غري الشخص املكلف بحضانة الطفل  العليا« )املادة 70(  ذلك ملصلحة الطفل 
 اإلقامة وانتقل إىل مسافة متنع ويل األمر من أداء مهامه، سيفقد حقه« )املادة 71()116( 

األمر  الجد هو ويل  أو عجز األب يكون  القارص، ويف حالة وفاة  الطفل  »األب هو وايل 

القانوين طبقا ألحكام املادة 16 من هذا القانون املتعلقة الزواج.)...(« )املادة 170( )117( 

»قانونا، متارس الوالية عىل الطفل القارص من قبل األب، وجده من األب، وال تتوقف إال 
بقرار من القايض ملصلحة الطفل العليا. )...(« )املادة 171()118(

الفجــوات
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الطالق«  بعد  العدة  فرتة  وخالل  الزواج  إمتام  بعد  زوجته  عىل  اإلنفاق  الزوج  »عىل 

أوالدها«  تغذي  أن  الجد،  قبل  األم  من  يطلب  األب،  عوز  حالة  »يف  )املادة  46()119(. 

)املادة 55()120(. »يف حالة عدم متكن األم، يطالب األب تغطية نفقات الرضاعة الطبيعية 

وفقا للمامرسات والعادات« )املادة 56()121(. »إذا كان مستحقو الغذاء كثريين، وال ميكن 

تلبيتهم كلهم، تعطى األولية للزوجة قبل األطفال، ولهؤالء قبل األصول« )املادة 61()122(.

املساواة

النفقة 

»إذا أمنت الزوجة قوتها بأموالها الخاصة يف انتظار االستئناف ضد الزوج الغائب، ميكن 

لها أن ترفع قضية ضده« )املادة 49()123(.
الفجــوات

أعىل،  لو كان من درجة  2 -الجد، حتى  األب.   - 1 اإلرث هم:  الذين يستحقون  »الذكور 

رشيطة أن ال تقطع وارثة أنثى خط القرابة مع املتوىف. 3 -االبن. 4 -الحفيد )ابن االبن(، 

حتى لو كان عىل درجة أقل. 5 -األخ، سواء الشقيق أو غري الشقيق أو الرحمي. 6 -ابن األخ 

الشقيق أو األخ غري الشقيق. 7 - العم الشقيق أو غري الشقيق. 8 -ابن العم الشقيق أو غري 

الشقيق. 9 -الزوج. »اإلناث اللوايت يستحقن اإلرث هن: 1 -األم. 2 - الجدة من األم، رشيطة 

يقطع  ال  أن  األب، رشيطة  والجدة من  املتوىف  القرابة مع  وارث ذكر خط  يقطع  أن ال 

البنت.  القرابة مع املتويف من غري األصول ولو كان من درجة أدىن. 3 -  وارث ذكر خط 

4 - الحفيدة )بنت االبن(، حتى لو كانت من درجة أدىن ، عىل رشط أن انتسابه إىل املتويف 

ال تنقطع بسبب وجود وريثة. 5 -األخت الشقيقة، غري الشقيقة أو الرحمية. 6 -الزوجة« 

)املادة 102()124(.

املساواة

املرياث 

»حصص  )املادة 101()125(.  األرحام«  أقسام: أصحاب فروض، عصبة، ذوي  »الورثة ثالث 

املرياث هي ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثني، الثلث والسدس« )املادة 104()126(. »هناك 

ثالث حاالت للفتيات: 1 -النصف للفتاة إذا كانت الطفل الوحيد، 2 -يتم تخصيص الثلثني 

للفتيات عندما يكن عدة )أي 2 أو أكرث(، 3 -عندما يتدخلن كوريثات إلخوانهن، وستتم 

مشاركتهن وفقا للمبدأ أن للوريث الذكر نصيبني من سهم الوريثة« )املادة 115()127(.

الفجــوات
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العقيدة« )املادة  الرغم من أن املورث والوريث ليسوا من نفس  الوصية صحيحة عىل 

185()128(. »تكون الوصية التي صدرت لصالح أجنبي صحيحة رشيطة اللوائح القانونية 

سارية املفعول« )املادة 186()129(. »التربع هو العقد الذي مبوجبه ينقل شخص إىل شخص 

آخر ملكية دون مقابل)...(« )املادة 211()130(.

املساواة

التربع

كال  من  ولد  من  املولودين  األوىل  الساللة  من  األحفاد  فقط  اإللزامية  الهبة  من  »يستفيد 

الجنسني، ويتم التقسيم بينهم مبعدل مع سهمني للذكر وسهم واجد لألنثى« )املادة 203()131(.
الفجــوات

»الجنسية الجيبوتية بحسب النسب هي تلك التي ميتلكها الفرد منذ والدته، من أصل 

والديه ذوي جنسية جيبوتية. الجنسية الجيبوتية املكتسبة هي تلك التي يتحصل عليها 

الفرد بعد والدته، إما بحكم القانون أو بقرار من السلطة العامة« )املادة 2()132(. »يكون 
جيبوتيا، الطفل الرشعي أو غري الرشعي ويكون والده ووالدته جيبوتيا/ة« )املادة 4()133(. 

»يكون أيضا جيبوتيا، الطفل املولود، يف جمهورية جيبويت أو يف الخارج ، من أب أو أم 

الذي ولد يف جمهورية جيبويت  الطفل  أيضا جيبوتيا،  »يكون  )املادة 5()134(.  جيبويت/ة« 

من أبوين مجهولني. وسيعترب أنه مل يكن جيبوتيا أبدا إذا تبني نسبه ألجنبي، قبل بلوغه 

األجنبي«  الزوج  جنسية  تأثري عىل  أي  للزواج  ليس  »قانونا   .)135()6 )املادة  الرشد«  سن 

)املادة 10()136(. »ال يفقد الحصول عىل جنسية أجنبية، الجنسية الجيبوتية، إال إذا تخىل 

عنها مبحض إرادته عن جنسيته الجيبوتية« )املادة 11()137(. إن الشخص األجنبي الذي 

كان سابقا والذي يعقد عىل لزواج مع زوج/ة من الجنسية الجيبوتية ال يستطيع طلب 

الحياة املشرتكة. تخفض هذه املدة  الجيبوتية بعد 10 سنة من  الجنسية  الحصول عىل 

الزوج/ة  يستبعد  ذلك،  ومع  األقل.  عىل  واحد  طفل  الزواج  عن  نتج  إذا  سنوات   5 إىل 

من االستفادة من هذا الحكم إذا ثبت يف ذلك الوقت أن هناك طالق بني الزوجني وأنه 

الزواج  لهذا  القرص  األطفال  يكون  التجنس،  حالة  يف  أجنبي/ة.  مع  تزوج  قد  الزوج/ة 

جيبوتيني قانونا« )املادة  12()138(. »ال يجوز ألي شخص التقدم بطلب الجنسية إذا مل يكن 

قد بلغ سن 18 سنة« )املادة 17()139(. »يتمتع الشخص الذي اكتسب الجنسية، من تاريخه 

جميع حقوق املرتبطة بكونه جيبويت« )املادة 22()140(. 

املساواة
الحق يف 

الجنسية

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   الفجــوات
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الحق في الصحة 
القانون رقم AN/00/4L/14 بشأن توجيه نظام التعليم يف جيبويت الصادر يف 10 /08/ 2000

القانون رقم L4/99/AN/48/ املتعلق بتوجيه السياسة الصحية.
القانون رقم L4/01/AN/118 احرتام صالحيات وتنظيم وزارة الصحة.

القانون رقم L5/07/AN/174 الخاص بتدابري الحامية املناسبة لحالة األشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص 
املناعة البرشية/اإليدز والفئات املستضعفة.

املرسوم رقم MS/ MEF/ PR / 0049  2003/الخاص بوضع إطار مؤسيس ملكافحة األيدز واملالريا والسل.
املرسوم رقم MS/PR/ 0155   2007 والخاص بالخريطة الصحية، تنظيم وسري عمل النظام الصحي تطبيقا لقانون 

رقم AN/4899/ / بتاريخ 3 يوليو 1999.
القانون رقم L5/05/AN / 133 الخاص بقانون العمل.

القانون رقم L94/AN/59 الخاص بقانون العقوبات الصادر بتاريخ 5 يناير 1995

يجب عىل محتويات التعليم والتدريب أن تساهم يف: )...(  -توفري تعليم حول الصحة 

والراحة األرسية )...(« )املادة 9( )141(.

»الصحة هي حالة من الرفاهية الكاملة الجسدية والعقلية واالجتامعية، ال مجرد انعدام 

ويكون ضامن  للجميع.  الصحة  الحق يف  األمة  »تعلن  )املادة 1()142(.  العجز«  أو  املرض 

هذا الحق مهمة أساسية للدولة، والتي تعتمد مبادئ وتطور الوسائل الالزمة إلنجاز هذه 

املهمة« )املادة 2()143(. »تتبنى الدولة وتدعم مبدأ التضامن واملساواة أمام األعباء العامة 

يف مجال الصحة: عىل كل واحد أن يشارك، يف حدود موارده، يف متويل هذه التكاليف. 

تحقيقا لهذه الغاية، فإن الدولة ستنفذ تدريجيا نظام أوسع ملشاركة جميع املستفيدين 

الالزمة  اإلجراءات  واألنظمة  القوانني  تحدد  الصحة.  تكاليف  جزئيا،  باسرتداد،  للسامح 

لتنفيذ هذه األحكام« )املادة 3()144(. »بشكل عام، تهدف السياسة الصحية توفري خدمة 

عامة للصحة سهل الوصول لجميع املواطنني يف األمة، بغض النظر عن وضعهم االجتامعي 

الدويل  التعاون  الوطنية، عىل  الخربات  الوقت، عىل تطوير  والجغرايف. وترتكز، يف نفس 

وعىل منهاج إقليمي لقضايا الصحة« )املادة 6()145(.
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»تنفذ جميع األنشطة الصحية يف جمهورية جيبويت يف إطار سياسة الصحة الوطنية، مبا يتفق 

اللوائح املعمول بها. وتساهم جميع الفعاليات الصحية والعامة وشبه العامة والخاصة،  مع 

توفري  عىل  للصحة  العامة  الخدمة  مهمة  »تحتوي   .)146()7 )املادة  العامة«  الصحة  يف خدمة 

الخدمات الطبية والصحية الجيدة سهلة التناول لجميع السكان« )املادة 9()147(. »توفر املرافق 

الصحية والعامة وشبه العامة والخاصة، املراقبة والعالج للمرىض والجرحى والنساء الحوامل. 

وتشارك يف أعامل الوقاية والتثقيف الصحي والتوازن األرسي« )املادة 12()148(. »تستجيب 

الربامج الوطنية إىل األولويات وجوانب محددة للصحة. ويتم تنسيق وإدماج نشاطها يف إطار 

العمل الصحي بأكمله. وتتعلق عىل وجه الخصوص ب : )...(  - الصحة العقلية،  -الصحة 

اإلنجابية وتنظيم األرسة،  -صحة األم والطفل،  - الرعاية الصحية األولية  - التثقيف الصحي 

لألمراض  املبكر  الكشف  عىل  املدريس  الطب  أولويات  »تحتوي   .)149()20 )املادة   »)...(

والعاهات والوقاية من تعاطي املخدرات، مبا يف ذلك التبغ« )املادة 25()150(. »تحتوي أولوية 

الطب املهني عىل الوقاية من األمراض املهنية والحوادث يف مكان العمل« )املادة 26()151(. 

تهدف منظمة املهنيني ضامن احرتام حقوق وواجبات العاملني يف مجال الصحة املسجلني 

فيها. وتسهر بالخصوص عىل الحفاظ عىل مبادئ األخالق واالستقامة والتفاين الرضورية 

واملعايري  املهنية  للواجبات  أعضائها،  جميع  قبل  من  واحرتام  الصحية  املهن  ملامرسة 
 .)152()79 )املادة  املهني«  الفعل  واستقاللية  املهنة  رشف  عن  تدافع  أنها  كام  األخالقية. 

»تلتزم حامية صحة األم والطفل برتقية األنشطة الوقائية وكذلك اإلعالم والرتبية الصحية« 

)املادة 115()153(.»تضمن سياسة صحة األم والطفل بالخصوص:  -الصحة اإلنجابية وتنظيم 

األرسة،  -الكشف عن األمراض املنقولة عن طريق االتصال الجنيس،  -الوقاية من الحمل 

الحمل  حاالت   -إدارة  للحمل.  املنتظمة  الرسية، -املتابعة  اإلجهاض  وعمليات  املبكر 

 -التغذية والتثقيف   -الوالدة يف بيئة مراقبة ومساعدة مهنيني مؤهلني،  املعرضة للخطر، 

 -البطاقة الصحية اإلجبارية لألمهات  الصحي للنساء الحوامل واألطفال ما قبل املدرسة، 

التثقيف حول   -حمالت   -تشجيع الرضاعة الطبيعية،  والرضع واألطفال ما قبل املدرسة، 

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث،  -الحامية االجتامعية لألم. )....(« )املادة 116()154(.
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وتنفيذ  تطوير  وخاصة  الصحة،  مجال  يف  الحكومة  سياسة  بتنفيذ  مكاف  الصحة  »وزير 

وتنسيق السياسات الصحية يف جميع أنحاء الرتاب الوطني بضامن وتعزيز الصحة الجسمية 

والعقلية واالجتامعية)...(« )املادة 2()155(»دائرة صحة األم والطفل مكلفة بتصميم وتنسيق 

الرامية إىل تحسني صحة األم والطفل)...(« )املادة  واإلرشاف عىل تنفيذ األعامل والربامج 

44()156(»إن سياسة الصحة لصالح األم والطفل مدمجة بصفة ضيقة يف املستويات املختلفة 

التدريب  دورات  إىل  الصحي،  املجال  يف  العاملني  لجميع  بالنسبة  وتؤدي،  الصحي.  للهرم 

املستمر التي تنظم بشكل دوري من قبل دائرة صحة األم والطفل« )املادة 45( )157(.

»يهدف هذا القانون إىل تنفيذ تدابري وقائية تتكيف مع حالة األشخاص املصابني واملتأثرين 

بفريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز، ومع الوقاية، والرعاية، والحد من أثار هذا الوباء 

الفريوس  حول  وتثقيفهم  السكان  إبالغ  ويجب   .)...(«)158()1 )املادة  انتشاره«  ومكافحة 

الوقاية  أنشطة  )املادة 2()159(»تستفيد  الوقاية«  العدوى ووسائل  انتقال  واملرض، وطرق 

والفحص والتشخيص والعالج األمراض املنقولة جنسيا من تكفل مجاين ومجهول. وتكون 

النفقات الخاصة بهذه املهام عىل عاتق الدولة، دون املساس مبشاركات أخرى« )املادة 3( 

)160( يستفيد األشخاص الذين يعيشون بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز وأفراد أرسهم 

من نفس الحقوق التي يتمتع بها غريهم من مواطني جمهورية جيبويت، ومن عدم التمييز 

القانون. وينبغي أن ال يعانوا من أي متييز بسبب نقص بدين وعقيل أو  واملساواة أمام 

نفيس« )املادة 4( )161( »البد عىل الربامج التي تنفذها الدولة من خالل اللجنة املشرتكة 

بني القطاعات ملكافحة اإليدز واملالريا والسل وغريها من أصحاب املصلحة أن تأخذ بعني 

واملعوقني  القرص  ذلك  يف  مبا  وضعفا  فقرا  األكرث  باألشخاص  الخاصة  الصعوبات  االعتبار 

الدولة أن تسهر عىل تحسني  الجنس والنساء والسجناء. يجب عىل  والعاملني يف مجال 

وضع النساء واألطفال وغريهم من الفئات املستضعفة« )املادة 5()162(»إن جميع أشكال 

التمييز والوصم ضد األشخاص املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 

ممنوعة منعا باتا. تتخذ السلطات العمومية الخطوات التي تسمح بتجنب أن الخوف من 
التمييز واإلفصاح باإلصابة يُكون فرامل أمام مكافحة هذا الوباء« )املادة 6( )163(
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املعونة  عىل  الحصول  مستضعفة  فيئة  إىل  ينتمي  أو  معاق  مريض،  ألي شخص  »يحق 

واملساعدة والحصول عىل الوسائل الالزمة لحياة تتامىش مع الكرامة اإلنسانية. يجب عىل 

السلطات العمومية أن متنح الدعم االجتامعي واملساعدة القانونية لألشخاص الذين يعيشون 

بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز وألرسهم من أجل حاميتهم من انتهاكات حقوقهم« 

)املادة 8()164(»يحق للشخص املصاب احرتام كرامته دون أي متييز يف الحصول عىل الوقاية 

وخدمات الرعاية والحد من أثر املرض. لديه الحق يف احرتام حياته الخاصة ورسية املعلومات 

التي تخصه. وال ميكن إجراء اختبار فريوس نقص املناعة البرشية عىل شخص إال بعد موافقته 

الطوعية املستنرية بفضل املشورة قبل وبعد االختبار. وميثل أي نقص يف هذا اإللزام انتهاك 

املناعة  للخاق ولخصوصية اإلنسان. ويشكل نرش هوية شخص وأنه يعيش بفريوس نقص 

املناعة  الخاصة. ويخضع إىل الختبارات فحص فريوس نقص  للحياة  انتهاكا  البرشية/اإليدز 

البرشية / اإليدز فقط مهنيو الصحة، املتربعون بالدم، بالسائل املنوي، وباألنسجة وباألعضاء 

وذلك ملصلحتهم وحفاظا عىل الحق يف الصحة« )املادة  9()165( »يحظر أي متييز عىل أساس 

وميكن  العمل.  مجاالت  يف  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  محتملة  أو  حقيقية  إصابة 

لصاحب العمل أن يطلب فقط ما إذا كان املرتشحون للعمل قادرين عىل تحمل الوظائف 

التي توفرها املنصب« )املادة 10()166( »يحق للمريض أن يكون عىل علم بالبيانات الطبية 

عن  الكشف  بأن  لالعتقاد  جدية  أسباب  هناك  كانت  إذا  إال  الصحية،  بحالته  املتعلقة 

املعلومة من شأنه أن يسبب رضرا خطريا. ال متنع الرسية الطبية حصول األرسة وأقارب 

املريض عىل املعلومات الالزمة لتمكينهم من تقديم الدعم املبارش له، إال إذا عارض ذلك 

الشخص املعني باألمر« )املادة 11()167( »ال تتعارض الرسية الطبية أيضا مع أن املعلومات 

الخاصة بالشخص املتوىف تعرض عىل املعرفة ذويه، بقدر ما هي رضورية لتمكينهم من 

معرفة أسباب وفاته أو تأكيد حقوقهم، ما مل يعرب عن عكس ذلك قبل وفاته. للمريض 

الحق يف اختيار األشخاص الذين ميكن أن تعطى لهم املعلومات الخاصة بحالته الصحية « 

)املادة 12()168( »يستطيع الطبيب فقد إصدار أو طلب إصدار تحت مسؤوليته، املعلومات 

الالزمة التي تستهدف متكني املرىض من الحصول عىل دعم، تخفيف اآلالم وضامن حياة 
كرمية حتى املوت. يجب أن تصل إىل املريض بكل بحساسية« )املادة 13( )169(
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»لكل شخص مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، الحق يف الحصول عىل الرعاية، 

والحد من أثر املرض عليه ويف مرافقة تهدف تخفيف األمل، وتهدئة املعاناة النفسية، وحفظ 

كرامة الشخص املريض ودعم محيطه« )املادة 14()170(»من واجب مهنيني الصحة تفعيل 

العالجات  وتوفري  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  بتشخيص  تسمح  التي  الوسائل  جميع 

املالمئة لتحقيق النتائج املرجوة يف إطار الرعاية الشاملة. عىل مقدمي الرعاية التأكد أن ال 

يشكل الدم ومشتقاته أي خطر إصابة بفريوس نقص املناعة البرشية أو غريها من األمراض 

التي تنتقل عن طريق الدم« )املادة 15()171(»ال ميكن القيام بأي فعل طبي دون املوافقة 

املسبقة واملدعومة مبعرفة املريض. عندما يكون غري قادرا عىل التعبري عن إرادته، ميكن 

افرتاض موافقة املريض. والبد من الحصول عىل موافقة املريض القارص أو غري الكفء من 

ممثله القانوين « )املادة 16()172(أي متييز ووصمة وبصفة عامة أي انتهاك لحقوق الشخص 

بسبب إصابته الحقيقية أو املحتملة بفريوس نقص املناعة البرشية أو اإلعاقة أو انتامءه 

إىل مجموعة مستضعفة، يعاقب القانون بالعقوبات املنصوص عليها يف املواد 390، 391 

و392 من قانون العقوبات. يكون األشخاص االعتباريون مسؤولني وتتم معاقبتهم وفقا 

انتهاك  ألحكام قانون العقوبات« )املادة 17()173(»يعترب االستخدام املتعمد للدم امللوث 

جيل للحق يف الصحة. يعاقب الجاين بالحبس 10 سنوات وغرامة قدرها 2000000 ف.د« 

)املادة 19()174(»لوضع إطار مؤسسايت فيام بني القطاعات ملكافحة األيدز واملالريا والسل، 

يتم تأسيس الهياكل التالية:  - لجنة وزارية ملكافحة األيدز واملالريا والسل،  - اللجنة الفنية 

املكلفة  التنفيذية   -األمانة  األيدز واملالريا والسل،  القطاعات ملكافحة  املشرتكة فيام بني 

واملالريا  األيدز  ملكافحة  الوطنية  العمودية   -الربامج  والسل،  واملالريا  األيدز  مبكافحة 

العريضة  التوجيهات   -انتقاء  عىل:  الوزارية  اللجنة  دور  1()175(»يحتوي  )املادة  والسل« 

لتحقيق  والحوار  للتشاور  إطار  وتنظيم  النبض  –إعطاء  والسل،  واملالريا  األيدز  ملكافحة 

التدابري االسرتاتيجية املتقاطعة يف حقل مكافحة هذه األمراض املعدية.
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تعديل، اعتامد و/أو إعادة توجيه استنادا إىل التقرير السنوي املقدم من اللجنة الوطنية 

املشرتكة بني القطاعات، خطط عمل الوطنية من بني القطاعات ضد هذه األمراض،  -التأكد 

من الدعوة اتجاه الرشكاء الوطنيني والدوليني لتعبئة املوارد والدعم ملكافحة األيدز واملالريا 

والسل« )املادة 3()176(.

والتضامن،  والعدالة  لإلنصاف  األساسية  املبادئ  عىل  الوطنية  الصحية  السياسة  »تقوم 

التي  الدولية  االلتزامات  االعتبار  يف  تأخذ  أنها  كام  املدين.  واملجتمع  السكان  ومشاركة 

انضمت إليها جمهورية جيبويت« )املادة 1()177(. »سيتم توفري بطاقات صحية لكل عائلة 

راغبة يف التسجيل يف املركز الصحي لقطاعهم الصحي« )املادة 58()178(.

الالزمة  التدابري  اتخاذ جميع  العمل  يتعني عىل صاحب  العاملني،  »لحامية حياة وصحة 

الخصوص،  وجه  عليه، عىل  ويتعني  الرشكة.  إدارة  مع ظروف  تتناسب  التي  والرضورية 

تطوير املرافق وضبط سريورة العمل من أجل حامية أفضل، قدر اإلمكان، للموظفني من 

الحوادث واألمراض. يجب، عىل وجه الخصوص، أن تبقى املباين يف حالة نظافة مستمرة. 

امليكانيكية أو  يتم تركيب وصيانة اآلالت واآلليات وأجهزة اإلرسال واألدوات واملعدات 

األدلة، يف أفضل الظروف املمكنة من السالمة والنظافة. والبد أن تشمل املحركات واآلالت 

الدوارة الحامية الالزمة للحفاظ عىل سالمة العامل الجسدية « )املادة 121()179(.

املساواة
الحق يف 

الصحة

ويف الصحة 

اإلنجابية

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   الفجــوات

 -الوقاية من الحمل املبكر وعمليات  تضمن سياسة صحة األم والطفل بالخصوص: )...( 

اإلجهاض الرسية )....(« )املادة 116()180(.

»ال يعترب إجهاض، إيقاف الحمل الذي ميارسه الطبيب ألسباب عالجية وفقا لقانون الصحة 

العامة« )املادة 450()181(.

املساواة

اإلجهاض 

وسيلة اآلمن أي  أو  عنف  مناورات،  أو  أدوية  أطعمة، مرشوبات،  توفري  طريق  عن  فعل،  أي 

أخرى من أجل إجهاض امرأة حامل أو يفرتض أنها حامل، سواء وافقت عىل ذلك أم ال، 

أو محاولة ذلك يعاقب بسنتني سجن وغرامة 500000 ف.ج وتكون مدة سجن خمس 

سنوات وغرامة قدرها 2000000 ف.ج، إذا ثبت أن الجاين متعود عىل ارتكاب األفعال 

املشار إليها يف الفقرة السابقة« )املادة 447()182(.

الفجــوات

املرسوم رقم MS/ MEF/ PR 2003-0049/الخاص بوضع إطار مؤسيس ملكافحة اإليدز واملالريا والسل... 176

املرسوم رقم MS/PR/ 2007-0155/والخاص بالخريطة الصحية، تنظيم وسري عمل النظام الصحي تطبيقا لقانون رقم AN/4899/ / ل3 يوليو 1999. 177

نفس املرجع أعاله.. 178

القانون رقم L5 / 05 /AN 133/ عىل قانون العمل. . 179

القانون رقم L 4 /99/AN 48/ املتعلقة بتوجيه السياسة الصحية. 180

القانون رقم AN/94/59 الخاص بقانون العقوبات الصادر بتاريخ 5 يناير 1995. 181

نفس املرجع أعاله.. 182
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تعاقب املرأة بالسجن ستة أشهر و100000 ف.ج غرامة، إذا لجئت إىل إجهاض نفسها 

أو حتى حاولت ذلك، أو وافقت عىل استعامل الوسائل املمنوحة لها أو املستعملة عليها 

للغرض« )املادة 448()183(»يعاقب الطبيب أو أي مهني آخر من قطاع الصحة بالعقوبات 

املنصوص عليها يف الفقرتني األوىل والثانية من املادة 447، إذا أشار أو يرس أو زاول وسائل 

إجراء عملية اإلجهاض. وباإلضافة إىل ذلك، ينطق ضد الجاين حكم تعليق مامرسة مهنته 

ملدة خمس سنوات عىل األقل أو املنع التام من مامرسة مهنته. وتعاقب مخالفة حظر 

مامرسة املهنة الصادرة مبوجب الفقرة السابقة بالسجن سنتني وغرامة 500000 ف.ج« 
)املادة 449()184(

الفجــوات
اإلجهاض 

اآلمن

القانون رقم AN/94/59 الخاص بقانون العقوبات الصادر بتاريخ 5 يناير 1995.. 183

نفس املرجع أعاله.. 184
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الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي
القانون  إىل حد   2008  ،2006 وتعديالته سنة  الدستور  نفاذ  بدء  تاريخ  بشأن   PRE /  0102   92 رقم  املرسوم 

/L 6/10/AN 92 الدستوري رقم
القانون رقم N94/AN/ 59الخاص بقانون العقوبات الصادر بتاريخ 5 يناير 1995

قانون شؤون األرسة الجيبويت رقم AN/02/4ème/152 لسنة 1992 املعدل سنة 2002
القانون رقم L5/07/AN/174 الخاص بتدابري الحامية املناسبة لحالة األشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص 

املناعة البرشية/األيدز والفئات املستضعفة
القانون رقم L6/09/AN/55 املتعلق بالعنف ضد املرأة وبالذات ختان اإلناث

القانون رقم L4/99/AN/48 املتعلقة بتوجيه السياسة الصحية
القانون رقم L5/07/AN/210 املتعلق مبكافحة اإلتجار بالبرش

»ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وإلساءة الإنسانية أو قاسية أو مهينة أو مذلة. ويكون 

سواء  عمومية،  سلطة  أي  الدولة،  يف  موظف  أي  فرد،  أي  األفعال  هذه  بارتكاب  مذنبا 

مببادرة أو بناء عىل أوامر، يعاقب وفقا للقانون« )املادة 16()185(.

»يشكل متييزا أي متييز ضد األشخاص الطبيعيني بسبب أصلهم، جنسهم، وضعهم األرسي، 

حالتهم الصحية، إعاقتهم، عوائدهم، آراءهم السياسية، أنشطتهم النقابية، انتامءهم أو 

عدمه، الحقيقي أو املحتمل، إىل جامعة عرقية، أمة، عرق أو دين. يشكل أيضا التمييز أي 

متييز ضد األشخاص االعتباريني بسبب أصلهم، جنسهم، وضعهم األرسي، حالتهم الصحية، 

إعاقتهم، عوائدهم، آراءهم السياسية، أنشطتهم النقابية، انتامءهم أو عدمه، الحقيقي 

من  أعضاء  بعض  أو  ألعضاء  محدد  دين  أو  عرق  أمة،  عرقية،  جامعة  إىل  املحتمل،  أو 

هؤالء األشخاص االعتباريني« )املادة 390()186(. يعاقب التمييز املعرف يف املادة 390 الذي 

يرتكب ضد الشخص الطبيعي أو الشخص االعتباري، بالحبس مدة سنة وغرامة 500000 

العادية  املامرسة  2 -عرقلة  خدمة.  أو  سلعة  تقديم  1 -رفض  عىل:  يحتوي  عندما  ف.ج 

أو  توريد سلعة  أو طرد شخص،4 -إخضاع  ومعاقبة  توظيف،  3 -رفض  اقتصادي.  لنشاط 

خدمة لرشط عىل أساس أحد العنارص املشار إليها يف املادة 390،5 -إخضاع عرضا للعمل 

لرشط عىل أساس أحد العنارص املشار إليها يف املادة 390« )املادة 391()187(.

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

185 ./L 6/10/AN 92 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور وتعديالته سنة 2006، 2008 إىل حد القانون الدستوري رقم PRE /92-0102 املرسوم رقم

القانون رقم AN/94/59 الخاص بقانون العقوبات الصادر بتاريخ 5 يناير 1995. 186

نفس املرجع أعاله. 187



النظـام القــانـوني لجمهورية جيبـوتـي

31

»)...( يجب أن يكون القادمون عىل الزواج قد بلغوا سن 18 لعقد الزواج« )املادة 13()188(. املساواة

زواج الطفالت

»يخضع زواج القرص الذين مل يبلغوا سن الرشد القانونية ملوافقة أولياء أمورهم. ويف حالة 

رفض أولياء أمورهم و إرصار القادمني عىل الزوج، يوافق القايض عىل الزواج« )املادة  14()189(. »عىل 

األب أو من ينوب عنه، الجد أو من ينوب عنه، أن يوافق عىل زواج الطفل القارص، سواء 

كان ذكرا أو أنثى، وذلك، وفقا للامدة 14« )املادة 16()190(. »)...( يجوز ملن يوافق عىل 

زواج قارص أن يفعل ذلك أيضا بالوكالة. كام ميكن للوايل أيضا مامرسة حقوقه بالوكالة« 

)املادة 17()191(.

الفجــوات

يعترب إعطاء املوت لآلخرين عمدا، جرمية قتل يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة« )املادة 

313()192(. »القتل الذي يسبقه أو يرافقه تعذيب أو أعامل وحشية يعاقب عليه بالسجن 

ارتكب جرمية قتل:  الحياة من  بالسجن مدى  )املادة 317()193(. »يعاقب  الحياة«  مدى 

1 - عىل قارص دون الخامسة عرشة سنة،2 - عىل شخص والذي يكون استضعافه الخاص 

بسبب سنه، املرض، العجز، نقص عقيل أو نفيس أو حالة حمل ، جليا أو معروفا لدى 

الجاين« )املادة 318()194(. » يعاقب إخضاع أي شخص للتعذيب أو أعامل وحشية بالسجن 

ملدة خمسة عرش عاما« )املادة 324()195(. »تعاقب الجرمية املنصوص عليها يف املادة 324 

بالحبس عرشين عاما إذا ارتكبت: 1 -عىل قارص دون الخامسة عرشة من العمر،2 -عىل 

شخص يعاين من ضعف خاص، وذلك بسبب سنه، املرض، العجز، نقص عقيل أو نفيس أو 

حالة حمل ، جليا أو معروفا لدى الجاين ، )...( 4 - من قبل الزوج أو املعارش الضحية، )...(« 

)املادة 325()196(. »يعاقب العنف الذي تسبب يف املوت دون نية القتل بالحبس خمسة 

عرش عاما« )املادة 328()197(. »إن أشكال العنف املعتادة عىل قارص دون الخامسة عرشة 

املرض،  يعاين من ضعف خاص، وذلك بسبب سنه،  الشخص عىل شخص  أو  العمر  من 

العجز، نقص عقيل أو نفيس أو حالة حمل ، جليا أو معروفا لدى مرتكبها، يعاقب بالسجن 

مدى الحياة إذا تسببت يف وفاة الضحية دون نية القتل« )املادة 330()198(.

املساواة
العنف 

الجسدي

قانون شؤون االرسة الجيبويت رقم AN/02/4ème/152 لسنة 2002. 188

نفس املرجع أعاله. 189

نفس املرجع أعاله. 190

نفس املرجع أعاله. 191

القانون رقم AN/94/59 الخاص بقانون العقوبات الصادر بتاريخ 5 يناير 1995. 192

نفس املرجع أعاله. 193

نفس املرجع أعاله. 194

نفس املرجع أعاله. 195

نفس املرجع أعاله. 196

نفس املرجع أعاله. 197

نفس املرجع أعاله. 198
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القانون رقم AN/94/59 الخاص بقانون العقوبات الصادر بتاريخ 5 يناير 1995. 199

نفس املرجع أعاله. 200

القانون رقم AN/ 07/5 L/174 الخاص بتدابري حامية مناسبة لألشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز والفئات املستضعفة. 201

نفس املرجع أعاله. 202

القانون رقم AN/94/59 الخاص بقانون العقوبات الصادر بتاريخ 5 يناير 1995. 203

نفس املرجع أعاله. 204

سنوات  بالسجن عرش  دائم  عجز  أو  تشويه  عنه  ينتج  الذي  العنف  مرتكب  »يعاقب   

يف  عليها  املنصوص  الجرمية  تعاقب   )199()331 )املادة  2000000 ف.ب«  قدرها  وغرامة 

املادة 381 بالسجن املؤبد إذا تعرضت الضحية إىل التشويه أو العجز الدائم إما عن قصد 

أو بسبب ظروف االحتجاز أو الحرمان من الطعام أو الرعاية. وسيعاقب عليها بالسجن 

وفاة  عنها  نتج  أو  وحشية  أعامل  أو  تعذيب  رافقها  أو  الجرمية  سبق  إذا  الحياة  مدى 

الضحية« )املادة 382()200(.

أي  الجنيس،  االتصال  طريق  عن  املنقولة  األمراض  ملخاطر  متعمد  تعرض  أو  نقل  »أي 

نقل ملواد مرضة بالصحة، دون أن يكون معرض للموت، يعاقب بالسجن ملدة 10 عاما، 

عن  الناتج  وذويهم  الرضر  لضحايا  18()201(»يحق  )املادة  غرامة«  ف.د.  و2،000،000 

حقن  أو  منتجاته  أو  الدم  نقل  طريق  عن  أو  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  العدوى 
منتجات مشتقة من الدم أو غريها من املواد الضارة تعويضا « )املادة 21()202(

املساواة

العنف 

الجسدي

القامئة  السلطات  »كل من أوقف، خطف، تحفظ أو حبس أي الشخص بدون أمر من 

وباستثناء ما هو منصوص عليه مبوجب القانون يعاقب بالسجن عرشين عاما. ومع ذلك، 

إذا أطلق رساح الشخص املحتجز أو املعزول طوعا قبل مرور اليوم السابع من يوم إلقاء 

القبض عليه، تكون العقوبة السجن ملدة خمس سنوات و2000000 ف.ج غرامة، باستثناء 
ما هو منصوص عليه يف املادة 382« )املادة 381()203(

الفجــوات

»أي تهديد بارتكاب جرمية أو جناية ضد أشخاص يعاقب بالحبس ستة أشهر و100000 

ف.ج، غرامة، عندما إما يتكرر، أو يتحقق عن طريق الكتابة أو الصور أو أي يشء آخر. 

التهديد  كان  إذا  بالسجن ملدة ثالث سنوات وغرامة 1000000 ف.ج،  العقوبة  وتشدد 

بالقتل« )املادة 339()204( 

املساواة
العنف 

اللفظي
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بالسجن  يعاقب  أشخاص،  ضد  جنحة  أو  جرمية  بارتكاب  كانت  وسيلة  بأي  »التهديد 

العقوبة  وترفع  بفرض رشط.  يتم  وعندما  1000000 ف.ج،  وغرامة  سنوات  ثالث  ملدة 

بالقتل«  التهديد  كان  إذا  ف.ج،   2000000 وغرامة  سنوات  خمس  ملدة  السجن  إىل 

)املادة  340( )205(»تعاقب اإلهانة العلنية بالسجن ستة أشهر وبغرامة قدرها 200000 
ف.ج وتسقط العقوبة إذا سبقت االهانة استفزاز« )املادة 431( )206(

املساواة
العنف 

اللفظي

- - - - - - - - - - - - - - - - -  الفجــوات

تضمن سياسة صحة األم والطفل بالخصوص: )...( -حمالت التثقيف حول تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث،)....(« )املادة 116()207(.

»يعاقب عىل أعامل العنف التي تسبب يف تشويه األعضاء التناسلية ملدة خمس سنوات 

وغرامة 1000000 ف.ج « )املادة 333( )208( 

النحو  عىل  املحررتني  الفقرتني  طريق  عن  الجنايئ  القانون  من   333 املادة  »وتستكمل 

التايل: 1 -يعرف تشويه األعضاء التناسلية لألنثى مثل أي عملية، ال -عالجية، والتي ينطوي 

عليها إزالة جزئية أو تامة و/أو إصابة األعضاء التناسلية لإلناث ألسباب ثقافية أو غريها. 

ف.ج   100000 إىل   50  000 من  وبغرامة  واحدة  سنة  إىل  واحد  شهر  من  2 -سيعاقب 

األشخاص الذين كانوا عىل معرفة بأن تشويه مخطط له أو تم إجراؤه ومل يبلغوا عنه فورا 

السلطات العمومية. وسيعاقب املحرضون واملتواطئون معهم وفقا للامدتني 25 و 26 من 
القانون الجنايئ« )املادة 1()209(

املساواة ختان اإلناث 

القانون رقم AN/94/59 الخاص بقانون العقوبات الصادر بتاريخ 5 يناير 1995. 205

نفس املرجع أعاله. 206

القانون رقم L 4 /99/AN 48/ املتعلقة بتوجيه السياسة الصحية. 207

القانون رقم AN/94/59 الخاص بقانون العقوبات الصادر بتاريخ 5 يناير 1995. 208

القانون رقم AN/09/6 L/55 املتعلق بالعنف ضد املرأة وبالذات ختان اإلناث . 209
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مسجلة  »أي جمعية  التايل:  النحو  عىل  الجنائية  اإلجراءات  قانون  من   7 املادة  »تعدل 

بصورة قانونية ملدة ثالث سنوات عىل األقل من تاريخ الوقائع أن ميارس الحقوق املمنوحة 

للطرف املدين فيام يتعلق بالجرائم املنصوص عليها يف املواد 333 ومن 343 إىل 352 من 

القانون الجنايئ، إذا كان غرضها القانوين يشمل مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

أو االعتداء الجنيس. ومع ذلك، فيام يخص االعتداء الجنيس، ال تقبل دعوى الجمعية إال 

إذا ثبت أنها قد حصلت عىل موافقة الضحية، أو إذا كانت هذه األخرية قارص، موافقة 

املزعوم طرف  الجرمية  مرتكب  يكون  عندما  القانوين  املمثل  أو  أبوية  له سلطة  شخص 
ثالث« )املادة 2()210(

املساواة
ختان اإلناث 

...................... الفجــوات

تكون  1 -عندما  بالحبس عرشين عاما:  املادة 324  املنصوص عليها يف  الجرمية  »تعاقب 

للضحية  بالنسبة  ذلك  عن  ينجر  عندما  االغتصاب،2 -  غري  جنسية  باعتداءات  مصحوبة 

الخامسة عرشة سنة من قبل  الدامئة،3 -عندما ترتكب ضد قارص دون  أو إعاقة  تشويه 

أحد أصوله الرشعيني، الطبيعيني أو املتبنني أو غريه كشخص سلطة عىل القارص أو مكلف 

يرتكب  طبيعته،  كانت  مهام  إيالج،  فعل  أي  326()211(»يعترب  )املادة  األبوية«  بالسلطة 

ضد شخص آخر عن طريق العنف أو اإلكراه أو التهديد أو املفاجأة االغتصاب. ويعاقب 

)املادة 343()212(»يعاقب االغتصاب بالسجن عرشين  االغتصاب بالسجن عرش سنوات« 

عاما: 1 - عندما يتسبب يف تشويه أو إعاقة دامئة،2 - عندما يرتكب ضد قارص دون الخامسة 

عرشة سنة،3 -عندما يرتكب ضد شخص مستضعف بشكل خاص بسبب السن أو املرض أو 

العجز، ونقص جسدي أو عقيل أو حالة حمل، عندما يكون هذا الظرف واضح أو معروف 

من طرف املرتكب،4 -عندما يرتكب من قبل أحد األصول الرشعيني، الطبيعيني أو املتبنني 

أو أي شخص آخر له سلطة عىل الضحية. 5 -عندما يرتكب من قبل شخص أساء استخدام 

السلطة التي متنحها له مهامه. 6 -عندما يرتكب من قبل عدة أشخاص يترصفون بصفتهم 
فاعلني أو رشكاء. 7 -عندما يرتكب مع استخدام سالح أو التهديد به « )املادة 344()213( 

»يعاقب االغتصاب بالسجن املؤبد عندما يتسبب يف وفاة الضحية دون نية القتل« )املادة 

345()214( يعاقب االغتصاب بالسجن املؤبد: 1 - عندما يكون مصحوبا أو يليه تعذيب أو 
أعامل همجية. 2 - عندما يليه مقتل الضحية« )املادة 346( )215(

املساواة

العنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء

القانون رقم AN/09/6 L/55 املتعلق بالعنف ضد املرأة وبالذات ختان اإلناث. 210

القانون رقم AN/94/59 الخاص بقانون العقوبات الصادر بتاريخ 5 يناير 1995. 211

نفس املرجع أعاله. 212

نفس املرجع أعاله. 213

نفس املرجع أعاله. 214

نفس املرجع أعاله. 215
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تعاقب االعتداءات الجنسية، غري االغتصاب، التي ترتكب بعنف، إكراه، تهديد أو مفاجأة، 

الجرمية  تعاقب   )216(  .)347 )املادة  ف.ج«   1000000 وغرامة  سنوات  ثالث  بالسجن 

املنصوص عليها يف املادة 347 بالسجن خمس سنوات وغرامة 2000000 ف.ج: 16 إذا 

تسببت يف رضر أو آفة. 2 - عندما ترتكب من قبل أحد األصول الرشعيني، الطبيعيني أو 

املتبنني أو أي شخص آخر له سلطة عىل الضحية. 3 عندما ترتكب من قبل شخص أساء 

استخدام السلطة التي متنحها له مهامه. 4 عندما ترتكب من قبل عدة أشخاص يترصفون 

بصفتهم فاعلني أو رشكاء. 5 عندما ترتكب مع التهديد أو استخدام سالح« )املادة 348(. 

التي ترتكب بعنف، إكراه أو تهديد  الجنسية، غري االغتصاب،  )217( »تعاقب االعتداءات 

أو مفاجأة بالسجن خمس سنوات وغرامة 2000000 ف.ج. عندما تفرض عىل: 1 - قارص 

دون الخامسة عرشة من العمر،2 -شخص مستضعف بشكل خاص بسبب السن، املرض، 

العجز، نقص جسدي أو عقيل أو حالة الحمل عندما يكون مثل هذا الظرف واضحا أو 
معروفا من قبل مرتكب الجرمية« )املادة 349( )218(

املساواة
العنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   الفجــوات

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   املساواة التحرش 

الجنيس يف 

أماكن العمل 
)219(-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   الفجــوات

»تعاقب تجارة الجنس بالسجن عرش سنوات وغرامة 25 مليون ف.ب. عندما ترتكب إزاء: 

1 - قارص،2 -شخص مستضعف بشكل خاص بسبب السن، املرض، العجز، نقص جسدي 

أو عقيل أو حالة الحمل عندما يكون مثل هذا الظرف واضحا أو معروفا من قبل مرتكب 

الجرمية،3 - عدة أشخاص. 4 -شخص ُحرض عىل مامرسة البغاء إما خارج أرايض الجمهورية 

الجمهورية،5 -عندما يرتكب من قبل أحد األصول الرشعيني،  أرايض  أو لدى وصوله إىل 

الطبيعيني أو املتبنني أو أي شخص آخر له سلطة عىل الضحية

املساواة

االستغالل 

الجنيس

واالتجار 

بالبرش

القانون رقم AN/94/59 الخاص بقانون العقوبات الصادر بتاريخ 5 يناير 1995. 216

نفس املرجع أعاله. 217
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من قبل شخص مطلوب منه يف إطار وظيفته، مكافحة الدعارة، وحامية الصحة أو للحفاظ 

أو  العنف  أو  اإلكراه  استخدام  8 -مع  سالحا.  يحمل  شخص  قبل  العام،7 -من  النظام  عىل 

األساليب االحتيالية« )املادة 396(. )220( »تعاقب تجارة الجنس التي ترتكب باللجوء إىل أعامل 
التعذيب أو الوحشية، بالسجن ملدة عرشين عاما وغرامة 50 مليون فرنك« )املادة 398(. )221(

»ألغراض هذا القانون، يعرف ككائن برشي أي شخص قد يكون ضحية لإلتجار بالبرش بسبب 

استضعافه مرتبط بعمره )األطفال دون سن 18 عاما(، جنسه )امرأة( أو حالته الجسمية و/أو 

العقلية )املعوقني(« )املادة 1()222( »يعرف اإلتجار بالبرش كالعملية التي يتم إثرها توظيف، 

الوطني  الرتاب  خارج  أو  داخل  نقل،  استقبال شخص  أو  استضافة  تحويل،  نقل،  اختطاف، 

من طرف واحد أو أكرث من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني عن طريق التهديد أو غريه 

من أشكال اإلكراه أو الغش، االحتيال، الخداع، وإساءة استعامل السلطة لغرض استغاللها « 

الوقاية من اإلتجار بالبرش ومكافحته،ب( حامية  أ(  القانون إىل:  )املادة 2()223(»يهدف هذا 

ضحايا اإلتجار بالبرش. ج( ضامن املالحقة باحرتام حقوق اإلنسان،د( تعزيز التعاون الدويل يف 

مجال اإلتجار بالبرش« )املادة 5()224(»يعاقب بالسجن من سنتني إىل خمس سنوات وبغرامة 

يف  يعمل  من  كل  فقط.   ، العقوبتني،  هاتني  بإحدى  أو  1000000 ف.ج.  إىل   500000 من 

تهريب البرش بغض النظر عن مكان انطالقه أو اتجاه هذا الشخص. ويعاقب بنفس العقوبات 

كل من كان رشيكا يف اإلتجار بالبرش. وتعاقب محاولة اإلتجار بالبرش بالسجن من سنة إىل 

سنتني وبغرامة من 100000 إىل 500000 ف.ج. أو بإحدى هاتني العقوبتني، فقط« )املادة 

7()225(»يعاقب بالسجن من عرشة إىل خمسة عرشة عاما وغرامة من 500000 إىل 5000000 

ف.ج. أي شخص ثبتا إدانته باإلتجار بالبرش يف الظروف التالية:  -إذا ارتكب بعنف، -إذا استخدم 

الجاين املخدرات لتغيري إرادة الضحية.  -إذا تم احتباس الضحية أو تعرضها يف مكان عام أو 

أثر  خاص للتوظيف، -إذا تسبب اإلتجار بالضحية إعاقة جسدية ومعنوية أو نفسية أو أي 

رجعي آخر يالحظ طبيا.  -إذا كان اإلتجار بفعل جامعة منظمة.  -إذا تعرضت الضحية ألسوأ 

أشكال العمل، - ويف حالة التكرار، للقايض أن يأمر مبصادرة جميع األشياء واملواد املستخدمة 
يف عملية اإلتجار« )املادة 8()226(

املساواة

االستغالل 

الجنيس

واالتجار 

بالبرش
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أي شخص  لحامية  املناسبة  التدابري  كافة  اتخاذ  املحلية  والسلطات  الدولة  عىل  »يجب 

مستضعف من اإلتجار ومن جميع أشكال االستغالل دون متييز بسبب العنرص، الجنس، 

الدين، الرأي، الجنسية، العرق، الوضع االجتامعي أو أي وضع آخر. وتأخذ الدولة التدابري 

والنفسية  الجسدية  صحتهم/هن  اسرتجاع  عىل  الضحايا  ملساعدة  غريها  أو  الترشيعية 

واالجتامعية. ويف أي حال، يجب أن تضمن التدابري املتخذة املصلحة العليا لإلنسان واحرتام 

كرامته « )املادة 17()227( ميكن أن تحدد مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء الوسائل التي 
يتعني تنفيذها لضامن تكفل شامل للضحايا « )املادة 18()228(

املساواة االستغالل 

الجنيس

واالتجار 

بالبرش

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  الفجــوات

القانون رقم AN/07/5 L/210 املتعلق مبكافحة اإلتجار بالبرش. 227

نفس املرجع أعاله. 228
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الحق في العمل

املرسوم رقم PRE / 0102  92 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور وتعديالته سنة 2006، 2008 إىل حد القانون 
L6/10/AN/92 الدستوري رقم

القانون رقم L1 /83/AN/48 بشان النظام العام للموظفني
القانون رقم L5/05/AN/133 والخاص بقانون العمل

القانون رقم N94/AN/ 59الخاص بقانون العقوبات الصادر بتاريخ 5 يناير 1995

»)...( ويحق لجميع املواطنني تكوين الجمعيات والنقابات بكل حرية رشيطة االمتثال 

باإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني واللوائح. والحق يف اإلرضاب معرتف به. وميارس 

يف إطار القوانني التي تسريه. وال ميكن بأي حال من األحوال أن ميس حرية العمل« 

)املادة 15()229(.

إجراءات  حالة  إال يف  الجنسني،  بني  متييز  أي  يتم  ال  العام،  الوضع  تطبيق هذا  ألغراض 

استثنائية منصوص عليها يف قوانني محددة والتي تتطلبها طبيعة الوظائف« )املادة  6( )230( 

»ال ميكن تعيني أي شخص، وإبقاءه يف وظيفة عامة: 1 -إذا مل ميلك الجنسية الجيبوتية. 

مالئم  غري  وضع  يف  كان  3 -إذا  الخلق.  وبحسن  املدنية  بحقوقه  يتمتع  ال  كان  إذا   - 2

مع القوانني الخاصة بالتجنيد يف الجيش. 4 -إذا مل يكن مستوفيا لرشوط اللياقة البدنية 

املطلوبة ملامرسة الوظيفة وإذا مل يتم االعرتاف به عىل أنه خايل من جميع أمراض السل، 

نهاية. ويتم تحديد  أنه شفي بصفة  أو  الجذام،  أو  األطفال  األعصاب وشلل  والرسطان. 

رشوط تطبيق هذا الحكم مبوجب مرسوم يصدره مجلس الوزراء. 5 -إذا مل يكن حائزا عىل 

الشهادات أو الدبلومات التي يتطلبها الوضع الخاص« )املادة 15()231(.

عىل  القانون  هذا  أحكام  جيبويت. ترسي  لجمهورية  العمل  قانون  القانون  هذا  »يؤسس 

العالقات املهنية بني العامل وأصحاب العمل. يعترب عامل باملعنى املقصود يف قانون العمل، 

تحت  أجر،  مقابل  املهني  نشاطه  بوضع  التزم  أي شخص  جنسيته،  أو  جنسه  كان  مهام 

إرشاف سلطة شخص آخر، طبيعي أو أديب، عام أو خاص. ولتحديد نوعية العمل، يجب 

أن ال يؤخذ بعني االعتبار الوضع القانوين لصاحب العمل وال للعامل)...(« )املادة 1()232(.

املساواة

الحق يف 

العمل وتقلد 

الوظائف 

العامة

229 ./L 6/10/AN 92 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور وتعديالته سنة 2006، 2008 إىل حد القانون الدستوري رقم PRE /92-0102 املرسوم رقم

القانون رقم AN/83/ L1 /48 بشان النظام العام للموظفني. 230

نفس املرجع أعاله. 231

القانون رقم L5/05/AN 133/والخاص بقانون العمل. 232
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»يحظر متاما العمل القرسي أو اإلجباري. ويحدد مصطلح » العمل القرسي أو اإلجباري« كل 
عمل أو خدمة مطلوب من شخص تحت اإلكراه البدين و/أو أخالقي )...(« )املادة  2( )233( 

القانون، أو أي نص من طراز ترشيعي أو تنظيمي  »مع مراعاة األحكام الرصيحة لهذا 

يحمي النساء واألطفال والشباب، وكذلك األحكام الخاصة بأوضاع األجانب، ال يجوز ألي 

اللون، األصل االجتامعي،  العرق،  السن،  الجنس،  االعتبار  يأخذ بعني  أن  العمل  صاحب 

الجنسية، األصل القومي، العضوية أو غري العضوية يف نقابة، النشاط النقايب أو وجهات 

بالتوظيف  املتعلقة  قراراته  ألخذ  بالعامل  الخاصة  والسياسية  الدينية  وباألحرى  النظر، 

والسلوك وتوزيع العمل والتدريب املهني، والتقدم والرتقية واألجور وغريها من رشوط 

العمل، ومنح املنافع االجتامعية، االنضباط أو إنهاء عقد العمل« )املادة 3( )234( »يجب 

أن ال يواجه األشخاص املعوقني أي نوع من التمييز يف التوظيف« )املادة 117()235(يستفيد 

أرباب العمل الذين يوظفون معوقني من حوافز الرضيبية بالنسبة لكل موظف« )املادة 

بالنسبة لجميع العامل  الراتب متساويا  119()236(»لكل عمل ذي قيمة متساوية، يكون 

بغض النظر عن أصلهم، جنسهم، عمرهم، وضعهم أو دينهم، عىل النحو املنصوص عليه 

يف هذا القانون« )املادة 137()237(» ال تستطيع االتفاقات الجامعية أن تعدل أحكام هذا 

القانون بشأن املوضوعات التالية: 1( رشوط توظيف وطرد العامل،2( تنظيم وسري التعلم 

والتدريب املهني والتدريب الدائم،3( الرشوط الخاصة بعمل للنساء واألطفال،4( قواعد 

تطبيق مبدأ »األجر املساوي، للعمل املساوي« بغض النظر عن أصل أو جنس أو عمر 

العامل« )املادة 259()238(.

مدفوعة  غري  للحصول عىل خدمات  تبعيته،  أو وضع  استغالل ضعف شخص  »يعاقب 

وغرامة  سجن  بعامني  العمل،  أهمية  إىل  واضح  بشكل  له  عالقة  ال  تعويض  مقابل  أو 

وضع  أو  ضعفه  واستغالل  شخص،  إخضاع  403()239(»يعاقب  )املادة  ف.د«   1000000

تبعيته، إىل ظروف عمل أو إقامة تتناىف مع الكرامة اإلنسانية عليها بالسجن مدة سنة 

وغرامة قدرها 1000000 ف.د« )املادة 404()240( 

املساواة

الحق يف 

العمل وتقلد 

الوظائف 

العامة
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»برصف النظر عن أحكام املادة السابقة، يحدد مرسوم تم أمره بناء عىل اقرتاح وزير العمل 

ووزير الصحة، وبعد أخذ رأي املجلس الوطني للعمل والعاملة والتدريب املهني، طبيعة 

العمل وأصناف املؤسسات املحظورة عىل النساء، والنساء الحوامل والشباب، والحد األدىن 

للسن التي ينطبق عليها الحظر« )املادة 111()241(»ميكن ملفتش العمل أن يطلب فحص 

النساء والشباب من قبل طبيب معتمد للتحقق ما إذا كان العمل الذي يكونون مكلفني 

به ال يتجاوز طاقتهم. وهذا الطلب مكفول قانونًا بناًء عىل طلب املعنيني. ال ميكن إبقاء 

املرأة أو الشاب يف عمل اعرُتف بصفة جلية بأنه فوق طاقتهام ويجب تعيينهام يف وظيفة 

أخرى تتناسب وطاقتهام. إذا مل يكن ذلك ممكنا، يجب أن فسخ العقد مع منح تعويض 
كام هو الحال عند إنهاء عقد عمل عادي« )املادة 112()242(

الفجــوات

الحق يف 

العمل وتقلد 

الوظائف 

العامة
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السياسات والتشريعات االجتماعية
القانون رقم L 4/99/AN 48/املتعلقة بتوجيه السياسة الصحية

القانون رقم AN/83/ L1/48بشان النظام العام للموظفني
القانون رقم L5/05/AN 133/والخاص بقانون العمل

القانون رقم AN/L5/89/73 والخاص بتقنني نظام االستحقاقات العائلية
بشان تدوين تنظيم صندوق الحامية االجتامعية والنظام العام للتقاعد والعامل األجراءAN/02/ L4/القانون رقم 154

»تحدد املوارد املالية التي يساهم بها السكان بناء عىل قدرة األرس عىل املشاركة يف متويل 

اإلنفاق عىل الرعاية الصحية« )املادة 47()243( »ميكن أن يوجه كل مواطن منتم إىل الثلث 

الدافع ، إىل مصلحة صحة عمومية، ومؤسسة متعاقدة من اختياره« )املادة 58()244(»ويتم 

الثلث الدافع العمومي من  الذين يكون عوزهم معرتف به قانونا يف  انخراط املواطنني 

خالل آليات خاصة يحددها الترشيع. ويستجيب إصدار بطاقة املعوز إىل رشوط وتتبع 

اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون« )املادة 59()245(.

»)...( ومتنح االستحقاقات العائلية للموظفني حسب عدد األطفال. ويجب أن ال يتجاوز 

عدد األطفال املستحقني لهذه التعويضات ستة. )...(« )املادة 27()246(»للموظف أثناء أداء 

عمله الحق: )...( 3 -يف إجازات مرضية التي ال ميكن أن تتجاوز مدتها ستة أشهر يف أي 

فرتة اثني عرش شهرا متتالية، ويف حالة مرض تم التحقق كام ينبغي وبوضع الشخص يف 

استحالة مؤقتة عىل أداء مهامه. ولكن إذا كان املرض نتيجة وقوع حادث إما أثناء أداء 

مهامه أو بعالقة مع أداء واجباته أو عند إنجاز عمل من أعامل التفاين من أجل املصلحة 

إجازة  للموظف  ، يحق  أكرث  أو  تعرض حياته إلنقاذ حياة شخص  أو من خالل  العامة، 

مرضية استثنائية.

املساواة
الضامن 

االجتامعي 
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ويحق له أيضا تسديد الرسوم الطبية والنفقات ذات العالقة املبارشة باملرض أو الحادث. 

4. الحصول عىل إجازة طويلة املدى يف حاالت السل، واملرض العقيل والرسطان والجذام 

وشلل األطفال مدة أقصاها خمس سنوات، أو مثاين سنوات إذا مرض أثناء أداء مهامه.

)...(« )املادة 41()247(.

»يتم تعليق عقد العمل: )...( 3 -خالل فرتة توقف العامل عن للعمل بسبب إصابة أو 

مرض مهني حتى تقوية الجرح أو الشفاء من املرض، يف حدود 12 شهرا، 12 -خالل مدة 

غياب العامل يف حالة مرض تم التحقق منها من قبل طبيب معتمد، مدة محددة يف ستة 

أشهر عىل أقىص حد. )...( 17 -خالل فرتة عدة املرأة، أي 4 أشهر و10 يوما )...(« )املادة 

الصناعية  والحوادث  املهنية  األمراض  بسبب  العمل  عقد  تعليق  حالة  يف   )...(  )248()41

للوائح  وفقا  االجتامعية،  الحامية  وكالة  قبل  من  اليومية  البدالت  دفع  يتم  األمومة،  أو 

الجارية« )املادة 42()249(.

املشار  املوظفون  القانون،  هذا  ينظمه  التي  العائلية  االستحقاقات  نظام  من  »يستفيد 

إليهم يف املادة 1 من قانون العمل)...(« )املادة 1(. )250( »يتلقى العامل املشار إليهم يف 

املادة األوىل من هذا القانون، وكذلك النساء األرامل أو املطلقات أو األمهات العازبات 

بتربير مدة العمل املنصوص عليها يف املادة 4 أعاله، الفوائد االستحقاقات العائلية شهريا 

لكل من السنة أطفال الذين يعولونهم، من اليوم األول من الوالدة وحتى سن الخامسة 

عرشة من عمره. يتم رفع الحد األدىن للسن: إىل مثاين عرشة سنة لألوالد يف تعلم والذين ال 

يتقاضوا راتبا أعىل من خمسني يف املئة من الحد األدىن لألجر املضمون،  - واحد وعرشين 

سنة لألوالد الذين يدرسون أو إذا كانوا غري قادرة عىل االنخراط يف النشاط املهني، بسبب 

مرض عضال أو إعاقة مؤكدة طبيا « )املادة 6()251(»تدفع االستحقاقات العائلية للشخص 

إىل  العائلية  االستحقاقات  يدفع  أن  ويجوز  بالطفل.  ودامئة  فعلية  بصفة  يتكفل  الذي 

املوظفة   - 1  :  )...( أدناه،  املعرفة  الحاالت  إحدى  يف  أنفسهن  يجدن  اللوايت  املوظفات 
األرملة )...( 2  - املوظفة املطلقة )...( 3 - ألم العازبة املوظفة )...(« )املادة 9()252(

املساواة
الضامن 

االجتامعي 
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 »)...( الزوج.  وفاة  حالة  يف  إجازة   .5)...( الحق:  عمله/ا  أداء  أثناء  »للموظف/ة 

 -التعويضات  الزواج،  العائلية ما ييل: بدل  )املادة  41( )253( »يشمل نظام االستحقاقات 

والتعويضات  الزواج  بدل  عىل  يحصل  ال  الحوامل.  للموظفات  والتعويضات  العائلية 

العائلية، إال العامل الذين يكون أطفالهم وزوجتهم املؤهلني للحصول عىل هذه الفوائد 

مقيمني يف جمهورية جيبويت« )املادة 3()254(»يحصل العامل املشار إليهم يف املادة األوىل 

تكون  أن  رشيطة  فقط،  واحد  لزواج  وبالنسبة  زواجهم،  من  انطالقا  القانون  هذا  من 

الزوجة غري حاملة لرخصة مهنية أو أن تتلقى هي نفسها راتبا، موظفة أو عسكرية، عالوة 

صندوق  يف  املسجلون  العامل  البدل،  هذا  من  ويستفيد  الزواج«  »بدل  تسمى  شهرية 

الخدمات االجتامعية، والذين يربرون عىل األقل 120 ساعة أو 18 يوما من العمل الفعيل 

يف الشهر املعني. وتؤخذ بعني االعتبار بصفة كاملة يف تحديد وقت العمل الفعيل، فرتات 

اإلجازة مدفوعة األجر والغياب املريض املربرة عنه حسب األصول، أو الحوادث أو األمراض 

الخدمات  املطلقة، يجري صندوق  املوظفة  )املادة 4()255(»)...( بخصوص حالة  املهنية« 

االجتامعية تحري حول نشاط طليقها قبل اتخاذ قرار بشأن إمكانية دفع أو عدم دفع 
االستحقاقات العائلية للزوجة« )املادة 9()256(

الفجــوات
الضامن 

االجتامعي

األرسة،  وتنظيم  اإلنجابية   -الصحة  بالخصوص:  والطفل  األم  صحة  سياسة  »تضمن 

يف   -الوالدة  للخطر،  املعرضة  الحمل  حاالت   -إدارة  للحمل.  املنتظمة  )…( -املتابعة 

الحوامل  للنساء  الصحي  والتثقيف   -التغذية  مؤهلني،  مهنيني  ومساعدة  مراقبة  بيئة 

ما  واألطفال  والرضع  لألمهات  اإلجبارية  الصحية   -البطاقة  املدرسة،  قبل  ما  واألطفال 

هذه  تكون  لألم.  االجتامعية  )....( -الحامية  الطبيعية،  الرضاعة   -تشجيع  املدرسة،  قبل 

األنشطة مدمجة ومتكيفة لجميع مستويات الهرم الصحي، من املركز الصحي للمستشفى 

التخصيص. وتستفيد من دعم العديد من الربامج الوطنية املذكورة يف املادة 20 أعاله« 
)املادة 116()257(

املساواة
حقوق األم 

العاملة
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الطبيعية.)...(«  والرضاعة  الوالدة  إجازة   :6  )...( عملها:  أداء  إثر  للموظف/ة  »يحق 

)املادة  41( )258(.

»يتم تعليق عقد العمل: )...( 4 -خالل فرتة راحة املرأة الحامل، املنصوص عليها يف املادة 118 
من هذا القانون. )...(« )املادة 41()259(

»ميكن ألي امرأة حامل التي تكون حالتها ضبطت بتقيص طبي أن تقف عقده دون سابق 

إنذار وبالتايل دون دفع تعويض من أي نوع. وال ميكن أن ينجر عن هذا اإليقاف أي أرضار. 

ومع ذلك، يجب عىل املرأة الحامل أن تخطر صاحب العمل شهر قبل اإليقاف أو املحتمل 

اإليقاف لعقد العمل بسبب الحمل. يحق لكل امرأة حامل إجازة األمومة التي تبدأ بالرضورة 

مثانية أسابيع قبل املوعد املتوقع للوالدة وتنتهي بعد ستة أسابيع من تاريخها. يجوز متديد 

فرتة اإليقاف بثالثة أسابيع يف حالة مرض يؤكده طبيب معتمد الناشئ عن الحمل أو الوالدة. 

األسابيع  االنتهاء من  الراحة حتى  يتم متديد فرتة  املتوقع،  املوعد  الوالدة قبل  وإذا حدثت 

األربعة عرش التي تحق للموظفة. وعندما تحدث الوالدة بعد املوعد املفرتض، ال تعود املرأة 

إىل العمل إال بعد السنة أسابيع التي تتبع الوالدة. يحق لها خالل فرتة اإلجازة املذكورة أن 

تتلقى كامال الراتب الذي كانت تتلقاه عند إيقاف العمل. ويتم دفع هذا التعويض بنصف 

من قبل وكالة الحامية االجتامعية ونصف من قبل صاحب العمل وفقا للرشوط املعمول بها. 

وتحتفظ بالحق يف الرعاية الصحية املجانية واملزايا العينية« )املادة 113()260(»برصف النظر 

عن حالة الخطأ الجسيم ال يتعلق بالحمل وحاالت استحالة التمسك بالعقد، ال ميكن ألي 

صاحب العمل أن يفصل أي امرأة يف حالة حمل واضح أو مؤكد طبيا. وإذا تم الفصل يف حالة 

جهل الحمل، لدى املوظفة مهلة خمسة عرش يوما لتربير وضعها. ويف ذلك الحال، يتم إلغاء 

الفصل، ما مل تم ألي سبب من األسباب املذكورة يف الفقرة أعاله. ويف أي حال، ال يستطيع أي 

صاحب عمل فصل املرأة أثناء فرتات اإليقاف املنصوص عليها يف الفقرتني الثانية والثالثة من 

املادة السابقة. تعلق هذه الفرتات نفسها تطبيق تسلسل اإلشعار الناشئ عن فصل محتمل 

استئناف  من  انطالقا  شهرا،  عرش  خمسة  فرتة  114()261(»خالل  )املادة  سابقا«  إخطاره  تم 

عملها، لألم الحق يف راحة للرضاعة الطبيعية. ال ميكن أن يتجاوز إجاميل مدة هذه الراحة 

ساعة واحدة لكل يوم عمل، تؤخذ يف بداية أو نهاية يوم العمل، إال إذا تضمنت االتفاقات 

الجامعية أحكاما أكرث إيجابية. وميكن لألم، خالل هذه الفرتة، ترك العمل دون إشعار وبالتايل 
دون دفع رسوم اإلنهاء. ال ميكن خصم من الراتب بسبب تغيبها املؤقت« )املادة 116()262(

املساواة
حقوق األم 

العاملة
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»تتلقى النساء املوظفات املشار إليهن يف املادة 1 من هذا القانون دفع تعويضات نصف 

الراتب مبوجب املادة 116 من قانون العمل. ويدفع هذا التعويض ملدة أربعة عرش أسبوعا، 

حالة  »يف   )263( )11 )املادة   »)...( بعدها.  أسابيع  وستة  الوالدة  قبل  أسابيع  مثانية  منها 

املرض املؤكد حسب األصول والناتج عن الحمل أو الوالدة، ميكن متديد فرتة االستحقاق 

املنصوص عليها يف هذا  التعويضات  )املادة 12()264( »تدفع  أسابيع«  ثالثة  أقصاها  ملدة 

البند بعد استئناف العمل: ومع ذلك، بناء عىل طلب خطي من املعنية، يجوز دفع هذا 
التعويض عىل مرحلتني ، األول بعد الوالدة، والثاين بعد استئناف العمل« )املادة  14( )265(

املساواة

حقوق األم 

العاملة

قبل  أسبوعني  أقصاه  تعلق عملها يف موعد  املوظفة ال  املرأة  أن  »ومع ذلك، يف حالة 

الوالدة، سيكون التعويض مستحقا ويدفع فقط من تاريخ التوقف الفعيل عن العمل « 
)املادة 11()266(

الفجــوات

إىل  الذي يخضع  الراتب  تتألف من  الحق يف مكافأة  الخدمة،  تأدية  بعد  لكل موظف، 

توقع  حالة  يف  بالرضورة  27()267(»يوضع  )املادة   »)...( التقاعد  معاش  أجل  من  حجب 

القبول يف التقاعد املوظفون الذين يلبون الرشوط املطلوبة للتأهل للحصول عىل معاش 

مجلس  قبل  من  الخدمة  عىل  نهائيا  قادرين  غري  بأنهم  أُعلن  قد  يكون  وقد  لألقدمية، 

لجنة  مع  التشاور  بعد  التقاعد  إىل  اإلحالة  عىل  اإلعالن  سيتم  الحالة،  هذه  يف  الصحة. 

اإلصالحات يف غضون ستة أشهر وطبقا لقرار املجلس إصالحات ، ويف غضون ستة أشهر 

طبقا لقرار مجلس الصحة« )املادة 43()268(»يأيت اإليقاف النهايئ للخدمة الذي يؤدي إىل 

إزالة اإلطارات اإلشعاع وفقدان صفة موظف لألسباب التالية: )...( )4(. – اإلحالة عىل 

التقاعد. )...(« )املادة 52()269(مع مراعاة االستثناءات املنصوص عليها يف اللوائح املعمول 

بها، وال ميكن إبقاء املوظفني يف مناصبهم بعد الحد األدىن لسن التقاعد. يحدد نظام حدود 

السن مبرسوم« )املادة 55( )270(.

»)...( ويحصل العامل السابق املتمتع مبعاش تقاعدي عىل الفوائد املشار إليها يف البابني 

األول والثاين من هذا القانون. وتتلقى أرامل املتقاعدين الفوائد املشار إليها يف الباب الثاين 
من هذا القانون« )املادة 1()271(

املساواة
التقاعد / املعاش

القانون رقم AN/L5/73/89 والخاص بتقنني نظام االستحقاقات العائلية. 263

نفس املرجع أعاله. 264

نفس املرجع أعاله. 265

نفس املرجع أعاله. 266

القانون رقم AN/83/ L1/48بشان النظام العام للموظفني. 267

نفس املرجع أعاله. 268

نفس املرجع أعاله. 269

نفس املرجع أعاله. 270

القانون رقم AN/L5/73/89 والخاص بتقنني نظام االستحقاقات العائلية. 271
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الحامية  صندوق  يف   -باالنخراط  برر:  إذا  للعامل  مفتوح  التقاعد  معاش  يف  »الحق 

االجتامعية/OPS -بسن 55 عاما كحد أدىن.  -بعدد من السنوات يف املساهامت يف خطة 

 40 املادة  مبوجب  جيبويت  خارج  التأمني  رشوط  من  االستفادة  أو  الشيخوخة  معاشات 

الذي بلغ 50 سنة االستفادة من  للعامل  القانون)...(« )املادة 45()272(. »يحق  من هذا 

العامل يف غضون  القرار ويبلغ  )...( وعىل مجلس اإلدارة أن يعلن  معاش تقاعد مبكر. 

نسبة  املبكر  التقاعد  معاش  »يساوي   .)273()60 )املادة  الطلب«  تقديم  بعد  أشهر  ستة 

األول  الطلب  استالم  تاريخ  يف  العامل،  سن  حسب  متنوعا  العادي  الراتب  من  مئوية 

لإلحالة إىل التقاعد. وهو:  - 50 % للرحيل يف عمر 50 عاما،  - 60 % يف 51 سنة،  - 70 % 

املعاش  نفس ظروف  دفعها يف  ويتم   .54 90 % يف   -  عاما،   53 80 % يف   -  عاما   52 يف 

العادي« )املادة 70()274(. »يف حالة وفاة العامل صاحب معاش التقاعد، متنح االستفادة 

تتوافر  التي  الزوجات/األزواج  إىل  املتوىف  معاش  من   % 50 يساوي  رجوعي  معاش  من 

فيهم الرشوط التالية:  -أن يكون الزواج قد ُعقد خمس سنوات قبل وفاة العامل. ويوزع 

معاش 50 % بالتساوي بني جميع األزواج الذين يستوفون الرشوط املذكورة أعاله. تتم 

التصفية نهائيا، ويتوقف الحق يف معاش الورثة يف حالة بالزواج ثانية)...( وال ميكن للزوج 

يحصل  الحالة  هاته  زوجاته. يف  وفاة  من  املتأتية  املعاشات  يراكم  ان  الزوجات  متعدد 

عىل املعاش األفضل)...(« )املادة 72()275(. »إذا كان للعامل املتويف معيل لطفل أو أكرث 

من زواجه، يكون الحق يف معاش الورثة مكتسب والتمتع به فورا. وإذا كان العكس، ال 

يستطيع للزوج الباقي، املطالبة مبعاش الورثة، حتى بلوغه سن 45 عاما« )املادة 73()276(. 

»يحق ألصحاب املعاش التقاعدي، يساوي أو أقل من 50000 ف.ج، من صندوق الحامية 

االجتامعية/OPS، وأفراد أرسهم، الحصول عىل مجانية الرعاية الطبية املقدمة من طرف 

الصندوق« )املادة 78()277(. »يحق ألصحاب املعاش التقاعدي، أعىل من 50000 ف.ج، من 

صندوق الحامية االجتامعية/OPS، وأفراد أرسهم، الحصول عىل الخدمات الطبية املقدمة 

من طرف الصندوق رشط مساهمة تضامن بنسبة 6.2 % من قيمة املعاشات التقاعدية 

من خالل خصم من متأخرات املعاشات« )املادة 79()278(.

املساواة
التقاعد / املعاش

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   الفجــوات

القانون رقم AN/02/ L4/154بشان تدوين تنظيم صندوق الحامية االجتامعية والنظام العام للتقاعد والعامل األجراء. 272

نفس املرجع أعاله. 273

نفس املرجع أعاله. 274

نفس املرجع أعاله. 275

نفس املرجع أعاله. 276

نفس املرجع أعاله. 277

نفس املرجع أعاله. 278
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حق التقاضي والوصول إلى العدالة

املرسوم رقم PRE /-0102 92بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور وتعديالته سنة 2006، 2008 إىل حد القانون الدستوري 

رقم L 6/10/AN 92/الخاص بتنقيح الدستور

القانون رقم AN/94 /59 بتاريخ 5 يناير 1995 والخاص بقانون العقوبات

القانون رقم AN/94/60 بتاريخ 5 يناير 1995 بشأن اإلجراءات الجنائية واملعدل باملرسوم رقم 46 لسنة 2002
القانون رقم L6 / 90 / AN / 55 املتعلق بالعنف ضد املرأة وبالذات ختان اإلناث

القواعد  القانون  يحدد   .)279()10 )...(«)املادة  القانون.  أمام  متساوون  البرش  »جميع 

املحلية  والسلطات  الدولة  بني  الصالحيات   -تقسيم  العامة  السلطات  بتنظيم  املتعلقة 

-الضامنات  وااللتزامات،   والحق   )…( املدنية  الحقوق  مبامرسة   -والتمتع   )…( وكذلك 

الضامنات   )…( وااللتزامات  املدنية  الحريات  ملامرسة  للمواطنني  املمنوحة  األساسية 

واملخالفات  الجرائم  والعسكريني، -تحديد  املدنيني  للموظفني  املمنوحة  األساسية 

والعقوبات املنطبقة عليها واإلجراءات الجنائية والعفو، والتنظيم القضايئ، ووضع القضاة 

والضباط الوزاريني واملهن القانونية والقضائية وتنظيم نظام السجون،)...(« )املادة 57(

)280(. »السلطة القضائية مستقلة عن السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية. ومتارس من 

قبل املحكمة العليا واملحاكم األخرى« )املادة 71()281(.

الذين  لكل  حق  مخالفة  أو  جنحة  أو  جرمية  عن  الناجمة  األرضار  عن  املدين  »العمل 

عانوا شخصيا من الرضر الناتج مبارشة عن الجرمية. ال يوقف التنازل عن الدعوى املدنية 

)...(« )املادة 6()282(. »ميكن ألي جمعية مسجلة بصورة  أو يعلقه  العام  الحق  مامرسة 

قانونية ملدة خمس سنوات عىل األقل من تاريخ الوقائع، والتي تشمل مهمتها القانونية 

مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واالعتداء الجنيس، أن متارس الحقوق املمنوحة 

للطرف املدين فيام يتعلق بالجرائم املنصوص عليها يف املواد 333 ومن 344 إىل 352 من 

القانون الجنايئ. ومع ذلك، فبالنسبة ملسائل االعتداء الجنيس، ال تقبل دعوى الجمعية إال 

إذا ثبت أنها قد حصلت عىل موافقة الضحية، أو إذا كانت هذه األخرية قارصا، موافقة 

صاحب السلطة األبوية أو املمثل القانونية« )املادة 7()283(. »ميكن ألي شخص يدعي أنه 

أمام  يتكون كجهة مدنية  الشكوى، وأن  يرفع  أن  أو جنحة  نتيجة جرمية  للظلم  تعرض 

قايض التحقيق. وميكن له سحبها يف غضون 24 ساعة، وإال سيتم تحريك النيابة العامة 

دون أن يتمكن من إيقافها« )املادة 78()284(.

املساواة

حق التقايض
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النحو  عىل  املحررتني  الفقرتني  طريق  عن  الجنايئ  القانون  من   333 املادة  »وتستكمل 

التايل: 1 -يعرف تشويه األعضاء التناسلية لألنثى مثل أي عملية، ال -عالجية، والتي ينطوي 

عليها إزالة جزئية أو تامة و/أو إصابة األعضاء التناسلية لإلناث ألسباب ثقافية أو غريها. 

ف.ج   100000 إىل   50  000 من  وبغرامة  واحدة  سنة  إىل  واحد  شهر  من  2 -سيعاقب 

األشخاص الذين كانوا عىل معرفة بأن تشويه مخطط له أو تم إجراؤه ومل يبلغوا عنه فورا 

السلطات العمومية. وسيعاقب املحرضون واملتواطئون معهم وفقا للامدتني 25 و 26 من 

القانون الجنايئ« )املادة 1()285(. »تعدل املادة 7 من قانون اإلجراءات الجنائية عىل النحو 

التايل: »أي جمعية مسجلة بصورة قانونية ملدة ثالث سنوات عىل األقل من تاريخ الوقائع 

أن ميارس الحقوق املمنوحة للطرف املدين فيام يتعلق بالجرائم املنصوص عليها يف املواد 

333 ومن 343 إىل 352 من القانون الجنايئ، إذا كان غرضها القانوين يشمل مكافحة تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث أو االعتداء الجنيس. ومع ذلك، فيام يخص االعتداء الجنيس، ال 

تقبل دعوى الجمعية إال إذا ثبت أنها قد حصلت عىل موافقة الضحية، أو إذا كانت هذه 

مرتكب  يكون  عندما  القانوين  املمثل  أو  أبوية  سلطة  له  موافقة شخص  قارص،  األخرية 

الجرمية املزعوم طرف ثالث « )املادة 2()286(.

املساواة

حق التقايض

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   الفجــوات

ال يجوز مالحقة، اعتقال، اتهام أو إدانة أي شخص إال مبوجب قانون صادر قبل ارتكاب 

التهم املوجهة إليه. كل متهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل املحكمة املختصة. الحق 

يف الدفاع، مبا يف ذلك الحصول عىل مساعدة محام من اختياره، مضمون يف جميع مراحل 

اإلجراءات. كل شخص خاضع لحرمان من الحرية لديه الحق يف أن يفحصه طبيب يختاره. 

القضاء  قايض  عن  صادرة  مذكرة  عىل  بناء  إال  السجن  يف  شخص  أي  احتجاز  يجوز  ال 

»)املادة  10()287(. »لجميع مواطني الجمهورية الحق يف التنقل واالستقرار بكل حرية عىل 

امتداد جميع أرايض الجمهورية. وال ميكن تقييد من هذا الحق إال مبوجب القانون. وال 

يجوز إخضاع أي أحد إلجراءات أمنية إال يف الحاالت التي ينص عليها القانون« )املادة 

14()288(. »ال يخضع القايض إال للقانون. ويف إطار مهمته، وهو محمي ضد أي نوع من 

الضغط ميكن أن يؤثر عىل محض إرادته الحرة« )املادة 72()289(. »ال يجوز احتجاز أي أحد 

بشكل تعسفي. يكفل القضاء، حارس الحرية الفردية، احرتام هذا املبدأ وفقا للقانون« 

)املادة  74()290(.

املساواة
الوصول إىل 

العدالة

القانون رقم AN/09/6 L/55 املتعلق بالعنف ضد املرأة وبالذات ختان اإلناث . 285
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»ال يجوز معاقبة أي شخص عن جرمية أو جنحة التي تكون عنارصها غري محددة بالقانون، 

أو عن خرق الذي مل تعرف النظام عنارصه. ال يستطيع أي أحد أن يعاقب دون أن يكون 

منصوص عىل ذلك يف القانون، إذا كانت الجرمية جناية أو جنحة، أو من قبل النظام، وإذا 

كانت الجرمية مخالفة« )املادة 3()291(.

املساواة
الوصول إىل 

العدالة

»ال يعترب الشخص، الذي يترصف تحت تأثري قوة أو إكراه ال يستطيع مقاومتهام، مسؤوال 

جنائيا« )املادة 28()292(.
الفجــوات

الوصول إىل 

العدالة

القانون رقم AN/94 /59 بتاريخ 5 يناير 1995 والخاص بقانون العقوبات . 291

نفس املرجع أعاله. 292
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االتفاقيات / المعاهدات الدولية )293(

انضمت جيبويت إلىعدد من اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية املعنية بحقوق اإلنسان، وهي :

»اتفاقية حقوق الطفل« 1،1990. 

»اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي«، 2،1998. 

»اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة«، 3،8991. 

»العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 4،2002. 

»العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 5،2002. 

املهينة«، 6.  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  التعذيب وغريه من رضوب  »اتفاقية مناهضة 

،2002

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 7.2002. 

انضمت جيبويت أيضاً إىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثامنية املعنية بحقوق اإلنسان :

االتفاقية رقم )87( الخاصة بحرية التجمع واملفاوضة الجامعية، 1،1978. 

االتفاقية رقم )98( اتفاقية الخاصة بحرية التجمع واملفاوضة الجامعية، 2،1978. 

االتفاقية رقم )29( املعنية بالسخرة والعمل اإلجباري، 3،1978. 

االتفاقية رقم )105( املعنية بالسخرة والعمل اإلجباري، 4،1978. 

اتفاقية رقم )100( املعنية بالقضاء عىل التمييز يف شغل الوظائف، 5،1978. 

االتفاقية رقم )111(املعنية بالقضاء عىل التمييز يف شغل الوظائف، 6،2005. 

االتفاقية رقم )138( املعنية مبنع استخدام األطفال والقارصين، 7،2005. 

االتفاقية رقم )182( » املعنية مبنع استخدام األطفال والقارصين، 8.2005. 

بالنسبة للمواثيق اإلقليمية، فقد وافقت جيبويت عىل :

»إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان يف اإلسالم« الصادر عن مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية عام 1990، 1. 

وهو وثيقة إرشادية ال تحتاج إىل تصديق،

»امليثاق العريب لحقوق اإلنسان/املعدل«, الذي اعتمدته القمة العربية يف تونس يف مايو/أيار 2004، لكنها 2. 

مل تصدق عليه شأن معظم الدول العربية،

»امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب«، 1983. 3. 
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وانضمت جيبويت إىل :

»الربوتوكولني االختياريني األول والثاين امللحقني بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية« بشأن تقديم 1. 

الشكاوى من قبل األفراد، وإلغاء عقوبة اإلعدام، 2002،

الربوتوكولني االختياريني التفاقية حامية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف 2. 

املواد اإلباحية )2006( واشرتاك االطفال يف النزاعات املسلحة، 2006، 

تأسيس 3.  ينص عىل  الذي  والشعوب«  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقي  بامليثاق  امللحق  االختياري  »الربوتوكول 

املحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، 2004.

قبل  من  للتصديق  تخضع  التي  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  عىل  ويوافق  الجمهورية  رئيس  »يفاوض 

الجمعية الوطنية. للمعاهدات أو االتفاقات املصدق عليها، فور نرشها، سلطة أعىل من سلطة القوانني،برشط 

أن يكون كل عهدأو اتفاقية، وتطبيقها من قبل الطرف اآلخر وامتثالها لألحكام ذات الصلة لقانون املعاهدات. 

ودون إرضاربالفقرة السابقة، ال ميكن أن تتدخل املصادقة أو املوافقة عىل التزام دويل يتضمن حكم يخالف 

الدولية  االتفاقيات  جيبويت عىل  تتحفظ  )املادة 37()294(ومل  مراجعته«  بعد  إال  بالدستور  الصلة  ذات  أحكام 

وردت يف  أحكام  بأي  التزاماً  يعد  »اتفاقيةحقوقالطفل«بإعالن  باستثناء  عليها  التي صادقت  الربوتكوالت  أو 

االتفاقية ال تتوافق مع عقيدتها أو قيمتها املوروثة. 

294 ./L 6/10/AN 92 بشأن تاريخ بدء نفاذ الدستور وتعديالته سنة 2006، 2008 إىل حد القانون الدستوري رقم PRE /92-0102 املرسوم رقم
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اإلجراءات، السياسات، االستراتيجيات والبرامج لتفعيل االلتزامات الدولية

اآللية التي تعنى بقضايا املرأة والنوع االجتامعي
• وزارة ترقية املرأة وتنظيم األرسة مكلفة بالعالقات مع الربملان، تم تأسيس أول آلية يف 1999 عىل مستوى مديرية 	

يف الوزارة األوىل ثم وزارة منتدبة، سنة 2003 وأصبحت وزارة بحقيبة سنة 2008،
• النقاط البؤرية للنوع االجتامعي عىل مستوى الوزارات من أجل التنسيق والتعاون يف مجال متكني املرأة وإدماج 	

النوع االجتامعي 
• وكالة العاملة والتدريب واإلدماج املهني.	
• اللجنة الوطنية للقضاء عىل كافة أشكال الختان	
• االتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية، أول منظمة غري حكومية، أسست منذ االستقالل وهي متواجدة يف كل املناطق 	

وتعمل عىل تطوير ومتكني املرأة، 
• مركز العمل االجتامعي ومتكني املرأة )CASAF(، تم إنشاؤه يف عام 2007 يف بالباال بالعاصمة، لتدريب املهني 	

للنساء فقط، 

السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية

• االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة »جيبويت 2035«، 	
• الخطة الوطنية للتنمية لتفعيل »جيبويت 2035«، 2013-2017. 	
• السياسة الوطنية للنوع االجتامعي، 2010 - 2021، 	
• الخطة الوطنية للنهوض بالصحة 2013 - 2017،	
• اسرتاتيجية الحامية االجتامعية، 2012 - 2016،	
• الخطة الوطنية للتعليم، 2014 - 2016،	
• املبادرة الوطنية للتنمية االجتامعية، 2007 - 2015، 	
• اسرتاتيجية إدماج املرأة يف عملية التنمية 2003–2011،	

الربامج والخدمات
• الربنامج الوطني لألمن الغذايئ 2012  - 2017،	
• برنامج محو األمية، 2002 -  2011، 	
• برامج التعليم والتدريب للفتيات خارج املدرسة، 	
• برامج الدعوة للتخيل عن ختان اإلناث والعنف القائم عىل النوع االجتامعي،	
• خلية االستامع، اإلعالم والتوجيه للناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي باالتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية 	

 ،)CEIO(
• خلية االستامع، اإلرشاد واإلعالم يف مخيم عيل-عدي لالجئات، التي تنفذها املفوضية واالتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية 	
• برامج بناء قدرات الجمعيات لزيادة الكفاءة يف إدارة وتنفيذ مشاريعها،	
• الجائزة الكربى لرئيس الدولة )2(،	
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