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مقدمة
 -١تقييدم وهورييية تشيياد ،يف إطييار اجلوليية  3ميين السييتعراض الييدوري الشييامل اخلييا
تقريرها الوطين الثالث إىل جملس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة يف جنيف ،سويسرا.

ييا،

 -٢ويتضييمن هييذا التقرييير الييوطين معلومييات عيين اإلجيراءات اليييت امييذ ا حكوميية تشيياد منييذ
عام  ٢٠١4يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية والدفاع عنها .ويهيدف أيضيا إىل
تسييليا الضييوء علييى التقييدم احملييرز مييع اإلدييارة إىل التحييدايت الرئيسييية اليييت تظييل قائميية .ويتنيياول
التقرييير بعييد حل ي حاليية تنفيييذ التوصيييات املقدميية ميين الييدول األط يراف خييالل جوليية السييتعراض
األخرية أمام جمليس حقيوق اإلنسيان ،والصيعوابت و/أو القييود الييت اعرتضيت تشياد عنيد تنفييذها
وتقتضي دعم اجملتمع الدويل ،وأخريا أهداف احلكومة التشادية وانتظارا ا.

أوالً -عملية ومنهجية إعداد التقرير
 -3سييعت حكوميية تشيياد يف إطييار عقييد جوليية السييتعراض الثالثيية إىل تقييد وثيقيية توافقييية
تستند إىل عملية تشاور مع خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان.
 -4ويف هييذا الصييدد ،تتييألف اللجنيية املشييرتكة بييني الييوزارات املعنييية مبتابعيية تنفيييذ الصييكو
الدولية املتعلقة حبقيوق اإلنسيان (اللجنية املشيرتكة بيني اليوزارات) مين مثليني للمؤسسيات العموميية
(الوزارات ،واجلمعية الوطنية ،واللجنة الوطنيية حلقيوق اإلنسيان) ،وخيرباء ومثليني ملنظميات اجملتميع
املدين.
 -٥ومن أجل تزويد أعضاء اللجنة املشرتكة بيني اليوزارات مبعلوميات إضيافية عين آخير جولية
استعراض حلالة تشاد أمام جملس حقوق اإلنسان ،نُظّميت هليم بُعييد عيودة وفيد تشياد مين جنييف
جلسيية إحاطيية بشييأن التوصيييات املقدميية .وقييد تالهييا تنظيييم ييوم ملناقشيية إعييادة دراسيية التوصيييات
املرفوض يية يف أاير/م ييايو  ،٢٠١٥مث ي ييوم ملتابع يية تنفي ييذ توص يييات الس ييتعراض ال ييدوري الش ييامل يف
تشرين الثاين/نوفمرب من السنة حا ا.
 -٦ويف إطار عملية إعداد التقرير الوطين ،طُليب عليى وجيخل اخلصيو إىل منظميات اجملتميع
امل ييدين املش يياركة يف حلق يية العم ييل ال يييت نُظّم ييت ي ييومي  ٢٨و ٢9ك ييانون األول/ديس ييمرب ،٢٠١٥
تقد مسامها ا يف دبكة إعداد خطة العمل الوطنيية لالسيتعراض اليدوري الشيامل .وقيد حيت
هذه املسامهة ملمثليي الكييا ت احلكوميية اعيداد مشيروع خطية العميل الراميي إىل تنفييذ توصييات
ُقر خالل حلقة عمل نُظّمت يف دباط/فرباير .٢٠١٦
الستعراض الدوري الشامل والذي أ ّ

اثنياً -التقدم احملرز فيما يتعلق ابإلطقار الققانوو واملسسسقا والتعقاون مقا ليقا
األمم املتحدة
 -7ص ّدقت تشاد ،يف إطار جهودهيا الراميية إىل تعزييز حقيوق اإلنسيان واليدفاع عنهيا ،عليى
صكو قانونية أخرى غري تلي الييت كانيت موضيوع توصييات جولية السيتعراض اليدوري الشيامل
لعام .٢٠١4
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ألف -االتفاقيا املصادق عليها (بدون توصية)
يتعلق األمر أبربعة صكو قانونية مهمة ،وهي:

-٨


بروتوكيول امليثياق األفريقيي املتعليق انشيياء احملكمية األفريقيية حلقيوق اإلنسيان والشييعو .
وتتمثييل مهميية هييذه احملكميية اإلقليمييية يف ضييمان محاييية حقييوق اإلنسييان واحل يرايت يف
أفريقيي ييا .وقي ييد أنشي ييئت لتعزيي ييز ويي ييائف اللجني يية األفريقيي يية حلقي ييوق اإلنسي ييان والشي ييعو
وتكملتها؛



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،وهي ص قيانوين ملنيع وقميع
الجتار ابألدخا ؛



التفاقية الدولية لقمع متويل اإلرها ؛



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

ابء -االتفاقيا املوصى ابلتصديق عليها
 -9جتييدر اإلدييارة إىل أنييخل يييري التصييديق علييى أربييع ميين التفاقيييات الثمانييية اليييت قييدمت
بشأهنا توصية ،ويتعلق األمر مبا يلي:


الربوتوكيول الختييياري لتفاقيية مناهضيية التعييذيب وغيريه ميين ضيرو املعامليية أو العقوبيية
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
من الختفاء القسري؛



التفاقية الدولية حلماية ويع األدخا



التفاقية الدولية حلماية حقوق ويع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم .وقد اعتمد جمليس
الوزراء مشروع قانون التصديق يف  ٢١حزيران/يونيخل ٢٠١٨؛



اتفاقي يية حق ييوق األد ييخا حوي اإلعاق يية .وق ييد اعتم ييد جمل ييس ال ييوزراء مش ييروع ق ييانون
التصديق يف  ٢١حزيران/يونيخل .٢٠١٨

 -١٠وسيييعزز التصييديق علييى هييذه الصييكو القانونييية النظييام القييائم حلماييية األدييخا
يعيشون يف حالة ضعف أو أوضاع ا مأساوية.

الييذين

جيم -التشريعا الوطنية املعتمدة
 -١١منييذ جوليية السيتعراض األخييرية يف عييام  ،٢٠١4أحييرزت تشيياد تقييدم ا كبييريا فيمييا يتعلييق
ابعتميياد النصييو التش يريعية والتنظيمييية حات الصييلة حبقييوق اإلنسييان .وعلييى الييرغم ميين الطييابع
التكاملي هلذه النصو  ،فإنخل ميكن تقسيمها إىل عدة حماور:


4

أولا ،إصالح اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ملواءمتها مع "مبياد ابرييس" ،مين خيالل
الق ي ي ي ييانون رق ي ي ي ييم  026/PR/2017امل ي ي ي ييؤر  3٠ك ي ي ي ييانون األول/ديس ي ي ي ييمرب  ٢٠١7واألم ي ي ي يير
رقم  024/PR/2018املؤر  ٢7حزيران/يونييخل واملتعليق ابختصيا اللجنية الوطنيية حلقيوق
اإلنس ييان وتنظيمه ييا وويائفه ييا .وبفض ييل ه ييذا الق ييانون ،ابت ييت اللجن يية الوطني يية حلق ييوق
اإلنسييان تتمتييع ابسييتقالل حقيقييي إزاء السييلطة التنفيذييية ،واسييتقاللية مالييية تضييمن هلييا
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املص ييداقية والفعالي يية فيم ييا يتعل ييق بتعزي ييز ومحاي يية حق ييوق اإلنس ييان واحلي يرايت األساس ييية.
وابإلضييافة إىل حلي  ،يعييرتف الدسييتور احلييايل ابللجنيية الوطنييية حلقييوق اإلنسييان كواحييدة
من مؤسسات اجلمهورية الرئيسية .ومنذ إجيراء هيذه اإلصيالحات ،تسيعى احلكومية إىل
تشغيل اللجنية الوطنيية حلقيوق اإلنسيان مين خيالل توقييع مرسيوم يتضيمن أحكيام تعييني
أعضييائها ونشيير مييذكرة توجيهييية لفائييدة منظمييات اجملتمييع املييدين .وميكننييا السييتنتاج أنييخل
بدأ فعلي ا إنشاء اللجنة الوطنية اجلديدة حلقوق اإلنسان.
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اثنيا ،اعتماد نصو ترمي إىل إقامة العدالة اجلنائية بصفة سليمة يف تشياد ومين ديأهنا
أن تس يياهم يف ظس ييني ي ييروف املي يواطنني واحملتجي يزين .ويتعل ييق األم يير بق ييانون العق ييوابت
وقييانون اإلجيراءات اجلنائييية اللييذين نيُ ّقحي ا وفقي ا لتفاقيييات حقييوق اإلنسييان حات الصييلة
املصييدق عليهييا ميين جانييب تشيياد .وجتييدر اإلدييارة إىل أن عقوبيية اإلعييدام ُحييذفت ميين
القانون اجلنائي اجلديد ابلنسبة جلرائم القانون العام .كميا أن احلكومية اعتميدت القيانون
رقي ييم  019/PR/2017امل ي ييؤر  ٢٨متوز/يولي ي ييخل  ٢٠١7واملتعلي ييق بنظ ي ييام الس ي ييجون لوعيه ي ييا
بضرورة إضفاء طابع إنساين على الظروف يف السجن؛
اثلث ا ،اعتُمد عدد من النصو

اليت تتناول جوانب حمددة من حقوق اإلنسان ،وهي:



األمر  006/PR/2018امليؤر  3٠آحار/ميار  ٢٠١٨واملتعليق مبكافحية الجتيار
ابألد ييخا يف وهوري يية تش يياد ،وه ييو يكم ييل اتفاقي يية األم ييم املتح ييدة ملكافح يية
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اليت صدقت عليها تشاد؛



القييانون رقييم  029/PR/2015ملييؤر  ٢١متوز/يوليييخل  ٢٠١٥واملتعلييق حبظيير زواج
األطفال ،وهو يعمل كأداة قانونية ملكافحة هيذه الظياهرة يمييع ميا هليا مين آاثر
جسدية ونفسية على حياة آلف الفتيات التشادايت؛



املرسوم رقم  142/PR/2014املؤر  ١9ديباط/فرباير  ٢٠١4اليذي ديدد طرائيق
تطبيي ي ييق القي ي ييانون رقي ي ييم  008/PR/2013املي ي ييؤر  ١٠أاير/مي ي ييايو  ٢٠١3واملتعلي ي ييق
ابألحوال الشخصية يف وهوريية تشياد ،واليذي أحيدو تطيورا يف اآلليية القانونيية
املوجييودة يف جمييال األحيوال الشخصييية .وهكييذا ،يسيياهم املرسييوم يف إنفيياح قييانون
األح ي يوال الشخصي ييية الي ييذي يتي يييا ضي ييما ت قانونيي يية لألدي ييخا املولي ييودين أو
املقيمني يف تشاد ،سواء أكانوا تشاديني أو أجانب أو لجئني.



رق ييم 005/PR/2015

ويكف ييل املش ييرع التش ييادي احلماي يية للمس ييتهل م يين خ ييالل الق ييانون
املؤر  4دباط/فرباير  ٢٠١٥واملتعلق حبماية حقوق املستهلكني .وابتت مسيألة محايية
املستهل تكتسي أمهيية قصيوى ابلنسيبة جلمييع بليدان العياس ،ول سييما البليدان الناميية.
وتُعمل هذه املسألة يف آن واحد احلق يف محاية الصحة ويف التيأمني الجتمياعي ،واحليق
يف محاية املصاحل القتصادية ،واحلق يف جرب الضرر ،واحلق يف املعلومات والتعليم؛



وأعربي ييت تشي يياد أيض ي ي ا عي يين قلقه ي ييا إزاء مسي ييائل اجلرميي يية اإللكرتوني ي يية و مي ييني البي ي ييا ت
املعلوماتي يية ومحاي يية البي ييا ت الشخص ييية .وهل ييذا الغ ييرض ،اعتم ييدت اجلمعي يية الوطني يية يف
دباط/فرباير  ٢٠١4ثالثة نصو تشريعية؛
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أوهل ييا ،الق ييانون رق ييم  009/PR/2014امل ييؤر  ١٠د ييباط/فرباير  ٢٠١4واملتعل ييق
ابجلرائم السيربانية؛



اثنيه ييا ،الق ييانون رق ييم  007/PR/2014امل ييؤر  ١4د ييباط/فرباير  ٢٠١4واملتعل ييق
حبماية البيا ت الشخصية؛



اثلثه ييا ،الق ييانون رق ييم  006/PR/2014امل ييؤر  ١٠د ييباط/فرباير  ٢٠١4واملتعل ييق
انشاء الوكالة الوطنية لألمن احلاسويب والشهادات اإللكرتونية.

دال -السياسا واالسرتاتيجيا الوطنية حلقوق اإلنسان
 -١٢تتضييمن واثئييق عديييدة للسياسييات والسيرتاتيجيات الوطنييية والقطاعييية السييارية يف تشيياد
أحكام يا تيينع علييى ضييرورة كفاليية تعزيييز حقييوق اإلنسييان والييدفاع عنهييا .وهييذا مييا يعكييس رغبيية
احلكوم ي يية يف جعي ي ييل مس ي ييألة حقي ي ييوق اإلنسي ي ييان ظ ي ييدايا رئيسي ي يييا .و يت اخلط ي يية اإلاائيي ي يية الوطنيي ي يية
للفييرتة  ٢٠٢١-٢٠١7اليييت اعتمييدت يف حزيران/يونيييخل  ٢٠١7يف مقدميية هييذه الواثئييق و ييدف
إىل "ظفي ييز عملي يية التنمي يية يف البل ييد ال ييذي يس ييعى إىل أن يص ييبا بل ييدا د ييئ ا يف ع ييام ."٢٠3٠
وخيص ييع حم ييوران اسي يرتاتيجيان ،اعتُم ييدا يف إط ييار ه ييذه اخلط يية ،حلق ييوق اإلنس ييان .ويتعل ييق األم يير
ّ
ابحملييور  ٢الييذي ييينع علييى "زايدة ثييري اجملتمييع املييدين يف إج يراءات إعييداد وتنفيييذ عملييية تقييييم
السياس ييات العام يية" وابحمل ييور  4ال ييذي ي يينع عل ييى "تعزي ييز نظ ييام الص ييحة ونظ ييام التعل يييم وظس ييني
يييروف عيييس السييكان" .وابملثييل ،جتييدر اإلدييارة إىل تعزيييز وزارة القتصيياد والتخطيييا اإلاييائي يف
آحار/مار  ٢٠١٨ابلتنسيقية الوطنية املعنيية برصيد أهيداف التنميية املسيتدامة واملؤلفية مين مثليني
جلميييع اجلهييات الفاعليية يف جمييال التنمييية (احلكوميية ،والربملييان ،واجملتمييع املييدين ،والقطيياع اخلييا ،
وما إىل حل ) من أجل رصد تنفيذ أهداف التنمية املستدامة الييت يكير جيزء كبيري منهيا لقضيااي
حقوق اإلنسان.
 -١3ومنذ جولة السيتعراض السيابقة ،اختيارت تشياد اتبياع سياسية إاائيية تركيز بصيفة خاصية
عل ييى النه ييوض ابمل ي يرأة ومكافح يية أعمي ييال العن ييف والتمييي ييز يمي ييع أدي ييكالخل ومراع يياة العتبي ييارات
اجلنسييانية يف مؤسسييات صيينع الق يرار وعنييد تش ييكيل الل يوائا النتخابييية .كمييا امييذت إج يراءات
عديييدة ييدف متكييني امليرأة ،مبييا فيهييا امليرأة املشي ّيردة والالجئيية ،ومكافحيية الفقيير .ويف هييذا الصييدد،
أُع ّدت وثيقتيان مهيا "السياسية اجلنسيانية الوطنيية" الييت اعتُميدت يف عيام  ،٢٠١٦و"السيرتاتيجية
الوطنيية ملكافحية العنيف اجلنسياين" .وقيد أفضيت السياسية اجلنسيانية الوطنيية إىل سين األمير رقيم
 012/PR/2018يف  ٢٢أاير/مييايو  ٢٠١٨الييذي ييينع علييى التكييافؤ بييني اجلنسييني يف املناصييب
املسندة عن طريق النتخا أو التعيني يف وهورية تشاد.
وع ي ّيزز القط يياع الص ييحي أيضي يا ابلسياس ييات والسي يرتاتيجيات .ويتعل ييق األم يير ابلسياس يية
ُ -١4
الصحية الوطنية ،والسرتاتيجية الوطنيية للتغطيية الصيحية الشياملة ،والسيرتاتيجية الوطنيية للصيحة
اجملتمعية .و دف هذه الصكو إىل السماح ابلوصول إىل ويع خدمات الرعاية الصحية.
 -١٥وجتيدر اإلدييارة أيضيا إىل سياسييات وزارة العييدل ،املكلفية حبقييوق اإلنسيان ،وبراجمهييا اليييت
ل تش ييكل أدوا ا توجيهي يية فحس ييب ،وإا ييا تس ييما لتش يياد أيض ي ا أبن تس ييتفيد م يين ال ييدعم املتع ييدد
األدكال الذي يقدمخل الشيركاء الفنييون واملياليون ،ل سييما لتعزييز حقيوق اإلنسيان واليدفاع عنهيا.
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وهذا ما ينسحب عليى سياسية قطياع القضياء ( )٢٠٢7-٢٠١٨وبير م دعيم القضياء يف تشياد
(بر م الدعم الثاين) اللذين يهدفان إىل مساعدة حكومة تشاد على وضيع نظيام قضيائي يكفيل
حق ويع التشاديني مع تعزيز الولايت القضائية وظسيني احلكيم يف تشياد .وابإلضيافة إىل حلي ،
أدرجت احلكومة جمموعة أنشطة تدريبية حمددة بشأن حقوق اإلنسيان يف بير م تيدريب األفيواج
املستقبلية من القضاة وكتيا احملياكم ابملعهيد اليوطين للتيدريب القضيائي .وهيذا ميا سييم ّكنهم مين
ام ي ييتال امله ي ييارات األساس ي ييية الالزم ي يية يف جم ي ييال حق ي ييوق اإلنس ي ييان وم ي يين مراع ي يياة ه ي ييذه احلق ي ييوق
فيما يتخذونخل من قرارات قضائية عند مزاولة مهامهم.
 -١٦ويف إط ييار تطبي ييق الس يرتاتيجية املؤقت يية لقض يياء األح ييداو ،اس ييتُحدثت أيض ي ا جمموع ييات
أنشطة تدريبية حمددة بشأن حقوق الطفل وعلم نفس األطفيال لفائيدة قضياة األحيداو وامليدعني
العامني وضباط الشرطة القضائية.
 -١7وأخ ييريا ،ابدرت احلكوم يية إىل وض ييع أدوات جلم ييع اإلحص يياءات وم يين مث نش يير حولي ييات
إحصائية للعدالة والصحة والتعليم .وابتت احلكومة تستخدم أكثر فأكثر اإلحصاءات الييت طامليا
اعتربت نقطة الضعف يف عملية ظليل السياسات العامة.

هاء -املسسسا الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
وزارة العدل وحقوق اإلنسان
 -١٨حييدا احليير علييى تعزيييز ومحاييية حقييوق اإلنسييان ابلسييلطات العليييا يف اجلمهورييية إىل أن
تنشيييف يف عييام  ٢٠٠٥جهييازا وزارايا مسييتقالا معنيي ا ييذه املسييألة .غييري أنييخل ،وميين أجييل خلييق زر
ب ييني اإلجي يراءات احلكومي يية ،أُدمي ي ه ييذا اجله يياز يف وزارة الع ييدل لتنش ييأ ،من ييذ ع ييام  ،٢٠١4وزارة
العييدل وحقييوق اإلنسييان .وداخييل هييذا اجلهييازُ ،عهييد مبهميية اميياح وتنسيييق اإلجيراءات الرامييية إىل
تعزي ييز ومحاي يية حق ييوق اإلنس ييان إىل مديري يية حق ييوق اإلنس ييان .وابلت ييايل ،ي ييؤدي ه ييذا اجله يياز دورا
إعالمي ا وتوجيهي ا وتثقيفي ا وتواصلي ا ابرزا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان.
القضاء العسكري
 -١9ين ي ي ييدرج القض ي ي يياء العس ي ي ييكري ض ي ي ييمن التط ي ي ييورات ال ي ي يييت د ي ي ييهدها الدس ي ي ييتور يف  4أاير/
مايو  .٢٠١٨ووفق ا للفصل العادر ،تشمل اختصاصات هيذا القضياء حماكمية وييع اجليرائم الييت
يرتكبه ييا العس ييكريون وك ييذا اجل يينا املرتكب يية ض ييد أم يين الدول يية .وهك ييذا ،سيس يياهم يف ردع بعي ي
العسكريني امليالني إىل ارتكا أفعال تنته حقوق اإلنسان.
احملكمة العليا
 -٢٠ستواصل الدائرة الدستورية لدى احملكمة العليا البت من جهة يف مدى دستورية القيوانني
واملعاهيدات والتفاقييات الدولييية ،والفصييل ميين جهية أخييرى يف املنازعييات النتخابييية (النتخيياابت
الرائسية والتشريعية) ،وضمان مشروعية عمليات الستفتاء وإعالن نتائجها.
 -٢١وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان ،يسر احلكومة أن تعلن أنخل سيطلب من الدائرة الدسيتورية،
يف إط ييار دوره ييا اجلدي ييد ،اس ييتعراض وي ييع القي يوانني املتعلق يية ابحلي يرايت العام يية وحق ييوق اإلنس ييان.
وبذل ستساهم إىل حد كبري يف محاية حقوق اإلنسان يف تشاد.
GE.18-14288
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اجلهاز القضائا املكلف بقما اجلرائم االقتصادية واملالية
 -٢٢يف إط ييار ظس ييني احلك ييم وتعزي ييز س يييادة الق ييانون ،ي ييري ،بتوص ييية م يين املنت ييدى ال ييوطين
الش ييامل ،إنش يياء جه يياز قض ييائي مكلّييف مبن ييع اجل يرائم القتص ييادية واملالي يية وقمعه ييا وابملس ييامهة يف
تصحيا األوضياع املاليية العامية .وسييعزز هيذا اجلهياز عيزم دولية تشياد يف مكافحية الفسياد والخيتال
وفق ا لالتفاقية الدولية ملكافحة الفساد اليت صادقت عليها تشاد يف  ٢١أاير/مايو .٢٠١٨

واو -التعاون ما اهليئا املكلفة برصد االتفاقيا واإلجراءا اخلاصة
 -٢3كثفييت تشيياد ،منييذ جوليية السييتعراض األخييرية أمييام جملييس حقييوق اإلنسييان تعاوهنييا مييع
اهليئييات املكلفيية ابإلج يراءات اخلاصيية لألمييم املتحييدة .و هي ي عيين توجيييخل دع يوات مفتوحيية منييذ
عييام  ،٢٠١٢وجهييت تش يياد دع يوات حمييددة إىل ثالث ية أفرقيية عمييل ،وه ييي الفريييق العامييل املع ييين
مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة ،والفرييق العاميل املعيين ابسيتقالل القضياة واحمليامني،
والفريق العامل املعين ابلتعليم.
 -٢4ويف أعقا إصرار احلكومة زار الفريق العامل املعين مبسألة التميييز ضيد امليرأة يف القيانون
واملمارسي يية والفريي ييق العامي ييل املعي ييين مبسي ييألة اسي ييتخدام املرتزقي يية وسي يييلة لنتهي ييا حقي ييوق اإلنسي ييان
وإعاق يية مارس يية حق ييوق الش ييعو يف تقري يير املص ييري تش يياد يف ك ييانون األول/ديس ييمرب  ٢٠١7ويف
نيسان/أبريل  ،٢٠١٨على التوايل.
 -٢٥وع ييالوة علي ييى اجله ييود املي ييذكورة ،اسي ييتقبلت احلكوم يية رئي يييس احملكم يية األفريقيي يية حلقي ييوق
اإلنسييان والشييعو  ،اليييت نظمييت دورة تدريبييية بشييأن عمييل هييذه احملكميية ،والسيييدة فيياتو بنسييودة
املدعية العامة لدى احملكمة اجلنائية الدولية.
 -٢٦وأخييريا ،أعييدت احلكوميية التقييارير التالييية وقييدمتها إىل اهليئييات املكلفيية برصييد معاهييدات
األمييم املتحييدة .ويتعلييق األميير ابلوثيقيية األساسييية املوحييدة والتقرييير الثيياين بشييأن اتفاقييية مناهضيية
التعييذيب والتقرييير الييدوري الرابييع بشييأن اتفاقييية القضيياء علييى ويييع أدييكال التمييييز ضييد امل يرأة والتقييارير
الدورية املوحدة بشأن اتفاقية حقوق الطفل (التقارير الدورية الثالث والرابع واخلامس والساد ).
 -٢7وعليى الصيعيد اإلقليميي ،قييدمت حكومية تشياد التقريير املتعلييق ابمليثياق األفريقيي حلقييوق
الطفل ورفاهخل ،والتقرير املتعلق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعو .

اثلثاً -التقققدم احملققرز ل جمققال حقققوق اإلنسققان منققب اجلولققة السققابقة لالسققتعراض
الدوري الشامل
ألف -املسائل املتداخلة بني القطاعا
املساواة وعدم التمييز ضد املرأة
 -٢٨بصييفة عاميية ،تشييدد النصييو التش يريعية والتنظيمييية وكييذا خمتلييف السياسييات اإلاائييية
املعتمدة منذ عام  ٢٠١4على إدرا النساء والرجال دون أي نوع من التمييز.
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 -٢9وعلى وجخل التحديد ،قررت احلكومة ،مبوجب األمر رقيم  012امليؤر  ٢٢أاير/ميايو ،٢٠١٨
إرساء التكافؤ بني اجلنسني يف الويائف املسندة عن طرييق التعييني أو النتخيا  .وتينع امليادة  ٢مين
خيصع للنساء ما ل يقل عن  3٠يف املائة من الويائف املسندة عن طريق
هذا القانون على أن ّ
التعيييني .وميين املتوقييع أن ترتفييع هييذه احلصيية لبليوجل التكييافؤ بييني اجلنسييني .وفيمييا يتعلييق ابلويييائف
املسندة عن طريق النتخا  ،تقتضي املادة  3أن تشكل النساء ما ل يقل عن  3٠يف املائة من
أي قائمة مردحني لالنتخاابت الربملانية واحمللية.
 -3٠ويف ضييوء التعيينييات اليييت تلييت صييدور هييذا األميير ،ميكيين التأكيييد أنييخل بييدأ تنفيييذه .وميثييل
هييذا األميير أحييد جتليييات القيرارات  ٢و ٨و 9و ١١الصييادرة عيين املنتييدى الييوطين الشييامل املعقييود
يف آحار/مي ييار  ٢٠١٨حيي ييث قي ييس املشي يياركون ابستفاضي يية املسي ييائل املتصي ييلة ابملسي يياواة وعي ييدم
التمييز.
 -3١وابإلضييافة إىل النصييو القانوني يية الرامييية إىل إرسيياء املس يياواة وعييدم التمييييز ،اعتم ييدت
احلكوميية يف نيسييان/أبريل  ،٢٠١٦خارطيية طريييق بشييأن حظيير زواج األطفييال وتشييويخل األعضيياء
التناسييلية ل ي و .كمييا سييتناقس النييداءات اليييت توجههييا وزارة امل يرأة ابسييتمرار إىل الفريييق العامييل
املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة.
 -3٢وترمييي بع ي املشيياريع مثييل مشييروع متكييني امل يرأة والعائييد الييدميغرايف يف منطقيية السيياحل
ومشييروع صييندوق الئتمييا ت الصييغرية اخلييا ابلنسيياء والشييبا إىل السييماح للم يرأة ابحلصييول
تدريي ا على اسيتقالليتها وظقييق املسياواة ميع الرجيل .وهكيذا ،متلي دار امليرأة خطية عميل وتينظم
عدة أنشطة بشأن مكافحة العنف اجلنساين وظقيق املساواة وعدم التمييز ضد املرأة.
 -33وأخييريا ،تسييتفيد امليرأة أيضي ا ميين بيرام مثييل بيير م تنظيييم املشيياريع الييذي يييديره املكتييب
الوطين لدعم الشبا والرايضية ،وبير م دعيم النسياء واخلرييات العياطالت عين العميل الراغبيات
يف اسييتحداو أنشييطة مييدرة للييدخل وبيير م دعييم إعييادة اإلدميياج الجتميياعي اللييذين أنشييأ ما
الوكالة الوطنية لتعزيز العمالة ،وبر م مكننة الزراعة عن طريق منا اجلرارات اليذي جربتيخل الوكالية
الوطنية للتنمية الريفية .وينبغي التأكيد أيض ا على النداءات اليت تطلقها بع املنظميات النسيائية
بقيييادة رابطيية احملاميييات لتشيياد ميين أجييل تيسييري حصييول النسيياء علييى األراضييي .وأفضييت هييذه
الدعوات إىل متكني النساء من عدة هكتارات صاحلة للزراعة يف مناطق تشمل سالمات ،وحجر
مليس ،ومنطقيت لوغون ،وداري األوسا ،وماندول ،وما إىل حل .
الرهاان البيئية
 -34تواجخل تشاد ياهرة تغري املنا اليت تتجليى أكثير فيأكثر يف اضفياض التسياقطات املطريية،
واضفيياض اإلنتيياج ،والفيض ييا ت ،وإزاليية الغ يياابت ،واحنسييار حب ييرية تشيياد وغريه ييا ميين البح يريات،
واجتفيياف اجمليياري املائييية ،واإلطميياء ،والتصييحر الس يريع جييدا ،وفقييدان الغطيياء النبييايت ،واختفيياء
بع ي األحييياء الربييية واأل ييا  ،والضييغا علييى أراضييي الرعييي الييذي يييؤج النزاعييات بييني الرعيياة
واملزارعني ويسفر عن النزوح من الريف.
 -3٥وتشييمل الت يدابري اليييت امييذ ا احلكوميية قبييل عييام  ٢٠١4ملعاجليية هييذه املشيياكل القييانون
رقم  14/PR/98الذي ددد املباد العامة للبيئة ،والقانون رقم  14/PR/2008املتعلق بنظم الغياابت
واحلياة الربية واملوارد السمكية ،والقانون رقيم  016/PR/2015امليؤر  ٢٠متوز/يولييخل واملتعليق اجيراء
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البحوو وظسني البذور .وحظرت احلكومة أيضا استخدام اللدائن غري القابلة للتحلل واستخدام
احلطب وأنشأت لواء الشرطة املتنقلة املشرتكة حلماية البيئة وتدعيم سعر غاز البو ن.
 -3٦وابإلض ييافة إىل حلي ي  ،ت ييدل موايب يية تش يياد عل ييى املنت ييدايت اإلقليمي يية والدولي يية املكرس يية
للقضااي البيئية على اهتمامهيا يذا املوضيوع املهيم .ويف الواقيع ،تشياد عضيو يف جلنية حيوض حبيرية
تشيياد ،وسييلطة حييوض النيجيير ،واللجنيية الدائميية املشييرتكة بييني الييدول ملكافحيية اجلفيياف يف منطقيية
الس يياحل ،واللجن يية القتص ييادية للمواد ييي واللحي ييوم وامل ي يوارد الس ييمكية ،ومش ييروع محاي يية حي ييوض
الكونغو ،ومشروع تصريف املياه من هنر أوابنغي إىل حبرية تشاد .وهي متل أيضا صندوقا وطنييا
لشؤون البيئة.
 -37ويف جمال محاية األنواع النادرة ،امذت حكومية تشياد خطيوات لضيمان احلمايية الكاملية
خلييروف البحيير يف حبييرية لييريي وأعييادت نوع ي ا ميين أنيواع بقيير الييوحس إىل حممييية وادري رمييية ووادي
هادم والكركدن يف حديقة زاكوما.
 -3٨وجتدر اإلدارة إىل أن تشاد هي أول بلد أفريقي ينضم إىل اتفاقيية األميم املتحيدة حلمايية
واسيتخدام اجمليياري املائييية العيابرة للحييدود والبحيرايت الدوليية لعييام  ١99٢ظييت رعايية أمانيية جلنيية
األمم املتحدة القتصادية ألورواب.
حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -39دتل التزام تشاد ابملبياد األساسيية حلقيوق اإلنسيان عليى النحيو احمليدد يف ميثياق األميم
املتحدة لعيام  ،١94٥واإلعيالن العياملي حلقيوق اإلنسيان لعيام  ،١94٨وامليثياق األفريقيي حلقيوق
اإلنس ي ييان والش ي ييعو لع ي ييام  ،١9٨١مكان ي يية ابرزة س ي يواء يف ديباج ي ييات الدس ي يياتري املتعاقب ي يية أو يف
ديباجيية الدسييتور احلييايل .والييدليل علييى حلي أن الفصييل  ١ميين البييا الثيياين ميين دسييتور  4أاير/
مايو  ٢٠١٨يتناول احلقوق واحلرايت األساسية.
 -4٠وعلى الرغم من التزام تشاد حبماية حقوق اإلنسان ،فإنخل تعرض يف عيام  ٢٠١٥ليثالو
هجم ييات متعاقب يية نف ييذ ا واع يية "بوك ييو حي يرام" يف اجنمين ييا .وق ييد أس ييفرت ه ييذه اهلجم ييات ع يين
مقتل  3٨دخصا وإصابة  ١٨١آخرين .ويف مواجهة هذه األعمال البشعة ،اليت تشكل انتهاكا
خطييريا وصييارخ ا حلقييوق اإلنسييان ،قامييت تشيياد ،اليييت عملييت ابلفعييل جنب ي ا إىل جنييب مييع مييايل
للقضاء على "اجلهاديني" ،بتعزيز ترسيانتها العسيكرية ملواصيلة هيذه املعركية ،سيواء داخيل حيدودها
أو يف البلدان اجملاورة.
 -4١وعلى الصعيد احمللي ،اضطرت تشاد إىل اماح اإلجراءات التالية:
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اعتمي يياد القي ييانون رقي ييم  034/PR/2015املي ييؤر  ٥آ /أغسي ييطس  ٢٠١٥واملتعلي ييق بقمي ييع
األعمال اإلرهابية؛



إنشاء اجملمع القضائي ملكافحة اإلرها ؛



تعزيز اإلجراءات األمنية يف ويع أحناء اإلقليم الوطين؛



إنشيياء مركييز لعبييور وتوجيييخل األطفييال امليرتبطني ابجلماعيية اإلرهابييية بوكييو حيرام يف منطقيية
البحرية؛
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تييدريب اجلهييات الفاعليية يف نظييام العداليية اجلنائييية واملييويفني اإلداريييني للمستشييارية علييى معاجليية
وإدارة القضااي املتعلقة ابإلرها .
 -4٢وعلى الصعيد الدويل ،أرسلت تشاد  3 ٠٠٠جندي إىل مايل يف إطار ولية بعثة األمم
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق الستقرار يف مايل.
 -43وقييد امييذت تشيياد ،إىل جانييب التزاما ييا العسييكرية البحتيية ،إج يراءات ترمييي إىل تعزيييز
تعاوهنا القضائي من خالل:


توقيع اتفاق التعاون القضائي الثالثي بني تشاد والنيجر ومايل؛



إبرام اتفاقية األمن والتنمية يف الساحل ،اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل؛



تقاسم املعلومات بني الدول املتضررة من األعمال اإلرهابية؛



النضمام إىل منصة بلدان الساحل للتعاون القضائي اجلنائي؛



التصديق على التفاقية الدولية لقمع متويل اإلرها .

 -44وجتييدر اإلدييارة إىل أنييخل يييري ،بييدعم تقييين ميين مكتييب األمييم املتحييدة املعييين ابملخييدرات
واجلرمية وبر م الدعم الثاين ،تنقيا قانون قمع اإلرهيا اليذي اعتُميد يف سيياق تنفييذ هجميات
إرهابي يية متك ييررة يف العاص ييمة التش ييادية يف ع ييام  ،٢٠١٥ملواءمت ييخل م ييع املع ييايري الدولي يية يف جم ييال
مكافحية اإلرهيا  .وهيو مييا ييدل عليى التيزام احلكومية مبكافحية اإلرهييا يف إطيار احيرتام حقييوق
اإلنسان ،ل سيما عن طريق التخلي يف هذه احلالة أيضا عن عقوبة اإلعدام.

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
االنتخااب الرائسية
 -4٥درعت تشاد بعيد عقيد اجلولية األخيرية مين السيتعراض اليدوري الشيامل اخليا يا ،يف
تنظ يييم النتخ يياابت الرائس ييية .وه ييذه العملي يية ،ال يييت انطلق ييت بن يياء عل ييى التف يياق السياس ييي امل ييربم
يف  ١3آ /أغسييطس  ٢٠٠7والييذي أدى إىل إب يرام اتفيياق آخيير يف أاير/مييايو  ،٢٠١4مشلييت
ويع أصحا املصلحة يف النتخاابت الرائسية ،أي األغلبية الرائسية واملعارضة الدميقراطية عليى
حييد سيواء .وهكييذا ،وميين أجييل ظسييني دييفافية العملييية النتخابييية ومصييداقيتها وضييمان مشيياركة
سكانية هائلة فيهيا ،اعتميدت تشياد للميرة األوىل يف العمليية النتخابيية عليم املقياييس احليويية مين
مرحلة تسجيل الناخبني وحىت عملية التصويت .ويف هذا الصدد ،اعتربت اجلهات املراقبة الدوليية
وخمتلف اجلهيات الفاعلية املشياركة يف العمليية النتخياابت الييت أجرييت  ١٠نيسيان/أبريل ٢٠١٦
وأفضت إىل إعادة انتخا الرئيس احلايل انتخاابت دفافة وحرة وحات مصداقية.
املنتدى الوطين الشامل
 -4٦ينييدرج عقييد املنتييدى الييوطين الشييامل يف الفييرتة ميين  ١9إىل  ٢7آحار/مييار  ٢٠١٨يف
اجنمينا يف إطار توطيد الدميقراطية وتعزيز فعالية الدولة .وابلتايل ،تتعلق اإلصالحات املقرتحة مين
املشيياركني البييالم عييددهم  ١ ١٦9مشييارك ا والقييادمني ميين داخييل البلييد وخارجييخل بسييتة مواضيييع،
وهي:
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دكل الدولة؛



إعادة تنظيم مؤسسات اجلمهورية الرئيسية؛



نظام الربملانيني؛



اإلصالح من أجيل توطييد السيالم والوحيدة الوطنيية والسيتقرار وسييادة القيانون واحلكيم
الرديد؛



إصالح القضاء؛



النهوض ابملرأة والشبا .

 -47وتش ييمل نت ييائ املنت ييدى  74قي يرارا و ٥توص يييات ،مب ييا فيه ييا تلي ي املتعلق يية بتعزي ييز ومحاي يية
حقوق اإلنسان .وهكذا ،تعلقت  3قرارات ابإلصالح الرامي إىل توطيد السالم والوحدة الوطنية
والسييتقرار وسيييادة القييانون واحلكييم الرديييد ،وبدسييرتة املؤسسيية الوطنييية حلقييوق اإلنسييان بوصييفها
مؤسسيية إدارييية مسييتقلة ،و ٨ق يرارات ابلنهييوض ابمل يرأة ،و 9ق يرارات ابلنهييوض ابلشييبا  ،وق يراران
اثنان ابألدخا حوي اإلعاقة.
احلوار السياسا
 -4٨أعييادت األح يزا السياسييية التابعيية لألغلبييية واملعارضيية تعريييف اإلطييار الييوطين للح يوار
السياسي الذي ابت يعرف مبركيز امياح القيرارات السياسيية التوافقيية .وابت دسيتور تشياد يتضيمن
أحكام ي ا بشييأن مركييز املعارضيية .وبغييية ظسييني احل يوار السياسييي أيض ي ا ،أُعليين عفييو عييام عيين ويييع
املعارض ييني السياسي يييني املوج ييودين يف املنفي ييى مبوج ييب األمي يير رق ييم  19/PR/2018املي ييؤر  ٢3أاير/
مايو .٢٠١٨
حرية التنقل
 -49عمالا أبحد قرارات املنتدى الوطين الشامل ،أزالت احلكومية احليواجز العشيوائية املوجيودة
بداخل البلد من أجل تيسري حرية تنقل األدخا والبضائع.
حرية الصحافة
 -٥٠ام ييذت احلكوم يية ع ييددا م يين الت ييدابري للمس يياعدة يف إعم ييال حري يية الص ييحافة يف تش يياد.
وتُكفيل هيذه احلرييية يف امليادة  ٢٨ميين دسيتور اجلمهوريية الرابعيية ومضيع للشييروط املنصيو عليهييا
يف القانون رقم  17/PR/2010املؤر  ٥آحار/ميار  ٢٠١٠واملتعليق بنظيام الصيحافة يف تشياد .مث
إن سياسة ظرير الصحافة حت بظهور وسائل إعالم مطبوعة أو عيية بصيرية عليى حيد سيواء
ُسييس جهيياز تنظيييم يييدعى السييلطة العليييا لوسييائل اإلعييالم
يف القطيياعني العييام واخلييا  .وأخييريا ،أ ّ
واجملال السمعي البصري مكان اجمللس األعلى لالتصال ،مع إعادة تركيز املهام دف تعزيز حرية
الصحافة.
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احلق ل اإلضراب
 -٥١احلي ييق يف اإلض ي يرا هي ييو أحي ييد احلقي ييوق األساسي ييية للم ي يواطنني .ويُعي ييرتف ي ييذا احلي ييق يف
امل ي ييادة  3٠م ي يين الدس ي ييتور احل ي ييايل ومض ي ييع مارس ي ييتخل للق ي ييانون  032/PR/2016امل ي ييؤر  ١٢تشي ي يرين
الث يياين/نوفمرب  ٢٠١٦واملتعل ييق بتنظ يييم احل ييق يف اإلضي يرا يف اخل ييدمات العام يية ولق ييانون العم ييل
املؤر  3١آحار/مار  .١99٦ول ييرتدد املويفيون وعميال القطياع اخليا يف إعميال هيذا احليق
للمطالبة بتحسني يروف عملهم ومعيشتهم.
حرية التظاهر
 -٥٢تقيير املييادة  ٢٨ميين الدسييتور احلييايل ابحلييق يف التظيياهر .وهك يذا يتمتييع كييل م يواطن حبرييية
التظاهر أو تنظيم أنشطة يف إطار احيرتام حيرايت اآلخيرين وحقيوقهم ،والتقييد ابحلاجية امللحية إىل
محاييية الوحييدة الوطنييية والنظييام العييام واآلدا العاميية .وابلنظيير إىل هشاديية نسيييجنا الجتميياعي
الذي يظل عرضة للتهديد اإلرهايب ،يصيعب السيماح بتنظييم مسيريات احتجاجيية وحلي لتفيادي
أن تند فيها عناصر مارقة ظاول التخريب.
اخلفض اجلماعا لعقواب احملتجزين
 -٥3يلج ييأ رئ يييس اجلمهوري يية ابس ييتمرار يف إط ييار إع ييالن عف ييو رائس ييي إىل اخلفي ي اجلم يياعي
لعقوابت احملتجزين .وجتدر اإلدارة إىل أن هذا العفو ل يؤثر يف العقوابت املالية ومصاحل املدعني
ابحلق املدين .ول دف مارسة العفو الرائسي الييت تنطيوي عليى بعيد إنسياين غيري قابيل ل نكيار،
إىل التخفيييف ميين اكتظيياز مراكييز العتقييال فحسييب ،وإاييا أيض ي ا إىل ميينا فرصيية اثنييية للسييجناء
حوي السييلو احلسيين .وعلييى سييبيل املثييال ،مشييل تييدبري العفييو هييذا  ٥9٠حمتجييزا مبركييز العتقييال
أبمسينيين (اجنمينا) يف عام .٢٠١٨

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
مكافحة الفقر
 -٥4تصيينّف تشيياد ضييمن أفقيير بلييدان العيياس .ويف حييني يظييل اوهييا السييكاين ( 3,٦يف املائيية
س يينوايا) يش ييكل ظ ييدايا كب ييريا ،تفاقم ييت عوام ييل ض ييعف النس يياء واألطف ييال بس ييبب ع ييدم اس ييتقرار
األوض يياع اإلقليمي يية وبس ييبب وج ييود عوام ييل عاملي يية غ ييري مواتي يية (تغ ييري املن ييا  ،واألزم يية القتص ييادية
العاملية ،والقيود الجتماعية الثقافية)
 -٥٥وفيمييا يتعلييق مبؤديرات التنمييية البشيرية ،ظتييل تشيياد حسييب تقرييير بيير م األمييم املتحييدة
اإلاييائي ،الرتبيية  ١٨٦ميين أصييل  ١٨7بلييدا .ويبل ييم متوس يا العميير املتوقييع يف البلييد  ٥٠عام يا.
ويستمر هذا الفقر نتيجة عوامل هيكلية ويرفية .فبعيد أن اعتميد اقتصياد تشياد لفيرتة طويلية عليى
الزراعة وتربية املوادي ،دهد ظسن ا بسبب استغالل النفا يف عام  ٢٠٠3قبل أن يتدهور ابتيداء
من عام  ٢٠١٥مع هبوط أسعار النفا يف السوق الدولية.
 -٥٦وعلييى الييرغم ميين اجلهييود املبذوليية ،مازالييت احلكوميية اليييت يييب أن تتحمييل نفقييات كبييرية
متصيلة مبكافحية اإلرهييا وعميل أجهز ييا تواجيخل ظيدايت جسييام فيميا يتعلييق ابمليزانيية .وردا علييى
حل ي ي  ،ام ييذت احلكوم يية ت ييدابري ملكافح يية الفق يير ،وه ييي تتمث ييل يف اعتم يياد خط يية إاائي يية وطني يية
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للفييرتة  .٢٠٢١-٢٠١7وقييد نُظييم منتييدى يف ابريييس جلمييع األم يوال ميين دييركاء تقنيييني وميياليني
لتنفيييذ هييذه اخلطيية اليييت تعييد أداة فعاليية للتخطيييا اإلاييائي .وأفضييى هييذا املنتييدى إىل تعهييدات
متويلية بلغت قيمتها  ٢4مليار دولر.
تعزيز احلق ل التعليم
 -٥7يعترب قطاع التعليم جزءا ل يتجزأ من أولوايت احلكومة .وقد ضاعفت تشاد ،بدعم مين
الشركاء التقنيني واملاليني ،مبادرات تدريب املويفني وإعيادة تيدريبهم وتعزييز قيدرا م .فعليى سيبيل
املثال ،تلقى  3٨ 9٠٥معلما ابملدار البتدائيية ،مينهم  ٨١,7يف املائية مين الرجيال و ١٨,3يف
وع ي ّيني  3٠7معلمي ي ا يف
املائ يية م يين النس يياء ،ت ييدريب ا يف الف ييرتة م يين ع ييام  ٢٠١4إىل ع ييام ُ ،٢٠١٦
خمتل ييف خميم ييات الالجئ ييني ،وأُص ييلا  ١4٠9فص يالا دراس ييي ا وبُييين  7٥١3آخ يير لفائ ييدة امل ييدار
البتدائية .وابإلضافة إىل حل  ،أع ّد املركيز اليوطين للمنياه  ٥ ٢49 ١٢٦مق ّيررا مدرسييا ووزعيخل
ابجملان يف املدار البتدائية ،واعتُمد النه اجلنساين يف النظام التعليمي على النحو التايل:
 دعم الوالدين املعوزين لتحمل النفقات املدرسية لبنا م؛


تش ييجيع الفتي ييات عل ييى الهتم ييام ابملي يواد العلمي يية ،ومفي ييف األعب يياء املنزلي يية لألمه ييات
األطفال؛



وضع بر م التوجيخل؛



تنظيم محالت إعالمية.

 -٥٨ومن خالل التعبئية الجتماعيية وجهيود التوعيية اجملتمعيية ،دربيت تشياد أيضيا العدييد مين
األطفال الالجئني يف خمتلف املخيمات املوجودة يف ويع أحناء البليد مين خيالل بر جمهيا اليوطين.
وابملثل ،يستفيد العديد من األطفال الرحل واجلزريني الذين يعتيربون ضيعفاء مين تعلييم حميدد وفقي ا
وضعهم.
تعزيز احلق ل الصحة
 -٥9إىل جانييب قطيياع التعليييم ،ييتم حكوميية تشيياد اهتمام يا متواص يالا بقطيياع الصييحة .فقييد
وضعت "سياسة وطنية للصحة" ويرتأ رئيس الدولة اجتماعا دهرايا بشيأن حالية الصيحة العامية
يف تشياد يضيم ويييع اجلهيات الفاعلية يف قطيياع الصيحة يف تشياد ،سيواء منهيا الوطنيية أو الدولييية.
ومنذ عام  ،٢٠١4تواصل احلكومة اماح خطوات لتعزيز مرافيق الرعايية الصيحية وقيدرات العميال
الصييحيني .ويف املمارسيية ،أقييرت احلكوميية جمانييية بع ي أدييكال العييالج املقييدم إىل األم والطفييل.
وينطبق اإلجراء نفسخل على العقياقري املضيادة لفريوسيات النسيع العكسيي والعقياقري املضيادة للسيل
وعالج غسييل الكليي والناموسييات املشيبمبعة مببييد احلشيرات ملكافحية وابء امليالراي اليذي ميثيل أول
أسبا الوفاة يف تشاد .والدراسات جارية لفرض تغطية صحية داملة.
 -٦٠و حييت التييدابري اليييت امييذ ا احلكوميية التشييادية بتحسييني صييحة السييكان التشيياديني ظسييين ا
ملحوي ي ي ا .ووفق ي ي ا لنتي ييائ املسي ييا الي ييدميغرايف والصي ييحي واملؤد ي يرات املتعي ييددة للفي ييرتة ،٢٠١٥-٢٠١4
اضف معدل وفييات األمومية مين  ١ ٠99حالية وفياة لكيل  ١٠٠ ٠٠٠ولدة حيية يف عيام ٢٠٠4
إىل  ٨٦٠حالة وفاة الييوم ،واضفي معيدل وفييات الرضيع مين  ١٠٢حالية وفياة لكيل  ١ ٠٠٠موليود
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حي إىل  7٢حالة وفياة ،ومعي ّدل وفييات الرضيع واألطفيال مين  ١9١حالية وفياة لكيل  ١ ٠٠٠موليود
يجل منيذ عيام  ٢٠١٢إصياابت بيبع األوبئية الرئيسيية مثيل
حي إىل  ١33حالية وفياة .وابملثيل ،س تس ّ
التها السحااي والكولريا.
 -٦١وعلييى الييرغم ميين هييذه النتييائ املشييجعة ،تظييل حكوميية تشيياد يقظيية وتواصييل التفكييري يف
سبل ظسني كفاءة ومرونة النظام الصحي الوطين.
تعزيز احلق ل الثقافة
 -٦٢فيمييا يتعلييق بتعزيييز احلييق يف الثقافيية ،امييذت حكوميية تشيياد عييدة إجيراءات ملموسيية منييذ
عام  ،٢٠١4ومنها على سبيل املثال اللقاءات الثقافية اليت نظمت يف عيامي  ٢٠١7و،٢٠١٨
ومهرجان "الثقافة الصحراوية" الذي استقطب وفودا مين البليدان األوروبيية والصيحراوية عليى حيد
سواء وحقق جناح ا ابهرا .وعالوة على حل  ،متكنت تشاد من تسجيل عدد من املواقع من بينها
هض ييبة إيني ييدي ومثل ييث آرد ييي وحب ييرية أونيانغ ييا يف قائم يية ت يراو اإلنس ييانية .وي ييري تس ييجيل حب ييرية
حوض تشاد وحديقة زاكوما يف تل القائمة.
 -٦3وفيمييا يتعلييق ابلفنييانني ،احلكوميية بصييدد تعييدادهم وتعييداد أعميياهلم بغييرض تييروي الثقافيية
التشادية عرب العاس.
 -٦4وأخريا ،وفيما يتعلق ابملرافق ،أصلحت احلكومة مراكز القيراءة والتنشييا الثقيايف وجهز يا
ابملعدات الالزمة يف ويع أحناء البلد.

دال -حقوق فئا معينة
حقوق املرأة
خصصيت
 -٦٥تبذل احلكومية جهيودا جبيارة فيميا يتعليق بتعزييز واحيرتام حقيوق امليرأة .ويف الواقيعّ ،
مكان ي يية ابرزة حلق ي ييوق املي ي يرأة يف قي ي يرارات املنت ي ييدى ال ي ييوطين الش ي ييامل املعق ي ييود يف آحار/م ي ييار .٢٠١٨
وابإلضافة إىل حل  ،ينع قانون العقوابت احلايل ،الذي اعتُمد يف أاير/مايو  ،٢٠١7على قمع
أعمييال العنييف اليييت تسييتهدف امل يرأة .وجتييدر اإلدييارة أيض ي ا إىل األميير رقييم  006/PR/2018الييذي
صييدر يف 3٠آحار/مييار  ٢٠١٨بشييأن مكافحيية الجتييار ابألدييخا ويتضييمن أحكام يا مهميية
لصاحل املرأة.
 -٦٦وأخريا ،اعتمدت حكومة تشاد األمر رقم  012/PR/2018املؤر  ٢٢أاير/مايو ،٢٠١٨
وه يو ييينع علييى التكييافؤ بييني اجلنسييني يف املناصييب املسييندة عيين طريييق النتخييا أو التعيييني يف
وهورية تشاد.
حقوق الطفل
 -٦7من األنشطة املتنوعة الييت اضيطلعت يا حكومية تشياد منيذ عيام  ٢٠١4ليزايدة تعزييز ومحايية
حق ييوق الطف ييل ،جت ييدر اإلد ييارة إىل األم يير  06/PR/2018امل ييؤر  ١٥آحار/م ييار واملتعل ييق حبظ يير زواج
األطفييال ،والس يرتاتيجية املؤقتيية لقضيياء األحييداو ،وخطيية العمييل املتعلقيية بسييحب األطفييال امل يرتبطني
ابلقوات واجلماعات املسلحة .وبفضل تواصل تنفيذ خطة العمل هذه ،متكين اجلييس اليوطين التشيادي
من اسرتجاع العديد من األطفال املرتبطني يماعة "بوكو حرام" يف منطقة حبرية تشاد.
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رابعاً -حالة تنفيب التوصيا املقدمة ل عام 2014
ألف -التعاون ما اآلليا الدولية حلماية حقوق اإلنسان والتصديق
 -1التصديق على االتفاقيا (التوصيا  ،٣0– 1والتوصية )٨٩
 -٦٨وفق ي ا لتوصيييات السييتعراض الييدوري الشييامل لعييام  ،٢٠١4مضييت تشيياد يف جهودهييا
املتعلقة ابلتصديق .وأطلقت احلكومة عملية التصديق على أربع اتفاقيات.
 -2إدماج أحكام نظام روما ل التشريعا الوطنية (التوصية )1٩
 -٦9قامييت تشيياد ،ميين أجييل مواءميية تش يريعا ا الوطنييية مييع نظييام رومييا األساسييي ،بتضييمني
قانون العقوابت احمللي اجلديد املواد  ٢٨٥وما يليها اليت تتناول اجلرائم املندرجة ضيمن اختصيا
احملكميية اجلنائييية الدولييية ،وكييذا اجل يزاءات حات الصييلة .ويُيينع علييى التعيياون مييع احملكميية اجلنائييية
الدولية يف قانون اإلجيراءات اجلنائيية وقيانون العقيوابت مين خيالل الفصيل الرابيع مين البيا الرابيع
من اجمللد الرابع (املواد من  ٥7٠إىل  .)٥٨9ويُساءل القادة العسكريون عن اجلرائم اليت يرتكبهيا
اجلنييود التييابعون هلييم وابتييت احمليياكم الوطنييية خموليية النظيير يف اجل يرائم األربييع اليييت حييدد ا احملكميية
اجلنائية الدولية.

ابء -اإلصالحا املسسسية والتشقريعية (التوصقيا  ،5٣-٣1و ،61و ،67و،6٨
و ،٨1و ،٨6و ،٩٣و ،٩4و)٩7
 -1اعتماد التشريا الراما إىل محاية النساء واألطفال (التوصيا  ،21و ،٣2و ،٣٣و)61
 -7٠تن ييدرج التوص يييات املتعلق يية بس يين تش ي يريع حمل ييي لفائ ييدة امل ي يرأة والطف ييل ض ييمن أول ييوايت
احلكومة ،على الرغم من استمرار القيود الجتماعيية الثقافيية .ومين أجيل امتثيال هيذه التوصييات،
نُظّمييت سلسييلة ميين األنشييطة متثلييت يف إعييادة ق يراءة مشييروع قييانون األح يوال الشخصييية واألسييرة
ومشييروع قييانون الطفييل ويف التشيياور مييع خمتلييف اجلهييات الفاعليية الجتماعييية والسياسييية بشييأهنما
وتوعيتها ما .ويف انتظار اعتماد هذين املشروعني ،اتّبعت احلكومية نصوصيا حمي ّددة حلمايية هيذه
الفئات .ويتعلق األمر مبا يلي:
األميير رقييم  006/PR/2018املييؤر آحار/مييار  ٢٠١٨واملتعلييق مبكافحيية الجتييار ابألدييخا
اجلمهورية؛

يف

القييانون رقييم  029/PR/2015املييؤر  ٢7متوز/يوليييخل  ٢٠١٥والرامييي إىل التصييديق علييى األميير رقييم
 006/PR/2015املؤر  ١4آحار/مار  ٢٠١٥واملتعلق حبظر زواج األطفال يف تشاد؛
القييانون رقييم  001/PR/2017املييؤر  ٨أاير/مييايو  ٢٠١7واملتعلييق بقييانون العقييوابت ،الييذي تيينع
بع أحكامخل على قمع العنف ضد النساء واألطفال.
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 -2إصالح اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ ابريس (التوصيا )5٣-40
 -7١يف أعقييا اجلوليية الثانييية ميين السييتعراض الييدوري الشييامل ،دييرعت حكوميية تشيياد يف
جتسييد حلي ميين خييالل اعتميياد
مواءميية اللجنيية الوطنييية حلقييوق اإلنسييان مييع مبيياد ابريييس .وقييد ّ
الق ييانون رق ييم  026/PR/2017امل ييؤر  3٠ك ييانون األول/ديس ييمرب  .٢٠١7ويض ييمن ه ييذا الق ييانون
اس ييتقالل املؤسس يية الوطني يية حلقي يوق اإلنس ييان واس ييتقالليتها املالي يية .وابإلض ييافة إىل حلي ي  ،ارتق ييى
الدستور اجلديد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل مصاف مؤسسات اجلمهورية الرئيسية وهكذا
ُوقّع أمر جديد ملواءمة القانون رقم  026املشار إليخل أعاله مع الدستور.
 -٣إلغاء عقوبة اإلعدام وحظر التعبيب (التوصيا  ،٩٣و ،٩4و)٩7
يع قييانون العقييوابت اجلديييد لعييام  ٢٠١7علييى إلغيياء عقوبيية اإلعييدام ابلنسييبة جل يرائم
 -7٢ني ّ
القييانون العييام .ومييع حلي  ،تظييل تنفييذ العقوبيية ابإلعييدام ،يف حاليية اجليرائم حات الصييلة ابإلرهييا
فقا ،مبوجب القانون رقم  034/PR/2015املؤر  ٥آ /أغسطس  .٢٠١٥وتؤيّيد احلكومية إلغياء
عقوبة اإلعدام ابلكامل من هذا القانون الذي يري حاليا مراجعتخل.

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (التوصيا )172-150
 -1مكافحة الفقر وحتسني ظروف عيش السكان (التوصيا  ،156-150و)157
 -73ظظى اإلجراءات العديدة اليت اميذ ا احلكومية التشيادية ملكافحية الفقير يف تشياد بيدعم
الشييركاء التقنيييني وامليياليني .وتشييكل اخلطيية اإلاائييية الوطنييية إطييارا مرجعييا هلييذه اإلجيراءات ،وهييي
تنفيذ بيدعم ميين "منتيدى املميولني" .وتسيياهم املؤسسيات العامية كييل يف نطياق جميالت اختصاصييخل
يف احلد مين الفقير .وهيذا ميا يفعليخل املكتيب اليوطين للنهيوض ابلعمالية اليذي ييدر الشيبا عليى
تنظيم املشاريع .كما أن الوكالة الوطنية للمساعدة اإلاائية الريفية امذت عدة مبيادرات ترميي إىل
ظسييني اإلدارة الزراعييية .وابإلضييافة إىل حل ي  ،أنشييأت احلكوميية صييندوقا لالئتمييان البييالم الصييغر
لفائييدة النسيياء والشييبا  .ويف إطييار الش يراكات التقنييية واملالييية ،نالحييو وجييودا فعييالا علييى أرض
الواقع للمؤسسيات العاملية يف جميال مكافحية الفقير ،مثيل الظياد األورويب مين خيالل عيدة بيرام
ميوهلييا صييندوق التنمييية األورويب ،ووكييالت منظوميية األمييم املتحييدة يف إطييار عمييل األمييم املتحييدة
للمساعدة اإلاائية ،وفرنسا ،عن طريق رابطة املرأة والتنميية ،وكيذا وكالية اليولايت املتحيدة للتنميية
الدولييية ومنظميية سييويس آيييد والبني الييدويل وبني التنمييية األفريقييي ومشييروع "سييويد" الرامييي إىل
متكني املرأة التشادية.
 -2ضق ققمان املسق ققاواة بق ققني اجلميق ققا ل احلصق ققول علق ققى تعلق ققيم جيق ققد (التوصق ققيا ،164-15٨
و ،165و ،166و ،16٩و)172-170
 -74تييدرج احلكوميية دائميا قطيياع التعليييم ضييمن أولواي ييا .وابلتييايل ،ولتحقيييق أهييداف التنمييية
املس ييتدامة (اهل ييدف الراب ييع) ،أي ض ييمان تعل يييم جي ييد للجمي ييع عل ييى املس ييتوى البت ييدائي ،ن ّف ييذت
اإلجراءات التالية :تصيليا  ١ 4٠9فصيالا دراسيي ا وبنياء  7 ٥١3آخير لفائيدة امليدار البتدائيية
يف الفرتة  ،٢٠١7/٢٠١٥وإعداد  ٥ ٢49 ١٢٦كتاابا مدرسي ا وتوزيعها على املدار البتدائية
للبالد.
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 -7٥ويف إطار تسجيل الفتيات ابملدار  ،نُظّمت عيدة محيالت ل عيالم والتعبئية الجتماعيية
وتوعييية الوال ييدين وواضييعي السياس ييات وق ييادة ال يرأي بش ييأن مس ييألة تسييجيل الفتي ييات والفتي ييان يف
املييدار  .وامييذت إج يراءات أخييرى ،مثييل مصيييع ج يوائز تشييجيعية ألفضييل الفتيييات ،وتقييد
الدعم للوالدين املعوزين ملساعد م على ظمل النفقات الدراسية لبنا م ،واعتماد الينه اجلنسياين
يف نظام التعليم ،ومواصلة بر م التوجيخل ،وتشيجيع الفتييات عليى دراسية امليواد العلميية ،ومفييف
األعبيياء املنزلييية للفتيييات األمهييات ،واعتميياد الس يرتاتيجية الوطنييية لتعليييم الفتيييات .و ييدف هييذه
اإلجراءات اليت تنفذها احلكومة ابلشيراكة ميع اليونيسييف ومشيروع متكيني امليرأة والعائيد اليدميغرايف
يف منطقيية السيياحل ،يف مكونييخل التعليمييي ( ،)٢٠٢١-٢٠١٦إىل ضييمان التعليييم اجليييد للجميييع
وا لقض يياء عل ييى الفي يوارق ب ييني الفتي ييات والفتي ييان .كم ييا ي يير ه ييذا املش ييروع ،يف مكون ييخل التعليم ييي
(ُ ،)٢٠٢١-٢٠١٦هنج ا أخيرى ستسياهم يف ظقييق أهيداف القضياء عليى الفيوارق بيني الفتييات
والفتي ي ييان .وجت ي ييدر اإلدي ي ييارة أيض ي ي ي ا إىل أني ي ييخل ي ي ييري يف سي ي ييياق اخلط ي يية املؤقتي ي يية للتعل ي يييم يف تشي ي يياد
للفييرتة  ٢٠٢٠-٢٠١٨اميياح إج يراءات ل يزايدة عييدد املدرسييني املييدربني ،وزايدة مرافييق السييتقبال
وظسينها.
 -٣مواصق ققلة وتوسق ققيا نطق ققاق جملق ققو األميق ققة ل اجملتمعق ققا الريفيق ققة (التوصق ققيا  ،16٣و،165
و ،167و)16٨
 -7٦لتعزي ييز ب يير م حم ييو األمي يية ،وض ييعت تش يياد ه يييكالا ترب ييوايا يت ييألّف م يين ثالث يية مس ييتوايت
(املسييتوى  ،١واملسييتوى  ،٢ومسييتوى مييا بعييد ألفييا) ويتكلّييف اعييداد كتييب تعليمييية حملييو األمييية.
ويييري الييتعلم ابسييتخدام  37لغيية ،مبييا فيهييا اللغييات الر ييية .وإىل جانييب هييذا اهليكييل احلكييومي،
تضع املنظميات اخلاصية والدينيية ،مثيل وحيدة التصيال واملعلوميات للجمعييات النسيائية ،والرابطية
التشييادية لرتو ية اإلجنيييل ،ومعهييد اللسييانيات الصيييفي الييدويل بتشيياد ،ومييا إىل حل ي  ،ب يرام حملييو
األمييية يف اجملتمعييات احلضيرية والريفييية .ويف الفييرتة  ،٢٠١٦-٢٠١٥أُحصييي  ٢ ٢3٥مركييزا حملييو
األمييية .ووضييعت احلكوميية ،ابلتعيياون مييع دييركائها ،عييدة أنشييطة ومشيياريع لتشييجيع حمييو األمييية.
وهي تشيمل الحتفيال ابلييوم اليدويل حمليو األميية يف  ٨أيلول/سيبتمرب مين كيل عيام ،والقييام ،عليى
امتداد أسبوع ،بتنظيم احلملة السنوية إلعالم وتوعية اجملتمعات احمللية وقادة الرأي واملنظمات غري
احلكومية بشأن حمو األمية ،وإنشياء صيندوق دعيم حميو األميية والتعلييم األساسيي غيري النظيامي يف
عييام  ،٢٠١4الييذي بييدأ تنفيييذ أنشييطتخل .وتن ّفييذ بع ي األنشييطة الرامييية إىل حمييو األمييية يف إطييار
مشيياريع مثييل مشييروع دعييم إصييالح قطيياع التعليييم الييذي يييدعم حمييو األمييية يف صييفوف السييكان
يوىل تييوفري التعليييم غييري
ال يريفيني ،ول سيييما النسيياء ،أو مشييروع حمييو األمييية وتعلّييم احلييرف الييذي يتي ّ
النظامي وحمو األمية.
 -77وأخريا ،قدمت السيرتاتيجية املؤقتية للتعلييم وحميو األميية (الفيرتة  )٢٠١7-٢٠١3دعمي ا
كبريا يف جمالت حمو األمية وبناء الفصيول الدراسيية وجتهيزهيا ( 39 3٠٥فصيالا دراسيي ا) ،وديراء
الكتييب املدرسييية والوسييائل التعليمييية ،وتعزيييز قييدرات نظييام املعلومييات واإلدارة يف ميييدان التعليييم
ودعمخل.
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 -4تدريب وإعادة تدريب املعلمني لضمان تعليم جيد (التوصية )162
 -7٨لبل يوجل اهلييدف املتمثييل يف تييوفري تعليييم جيييد للجميييع ،قامييت احلكوميية بتييدريب وإعييادة
تيدريب  3٨ 9٠٥معلميا ابتييدائيا ،مبين فييهم  3١ 794رجيالا ( ٨١,7يف املائية) و 7 ١١١اميرأة
( ١٨,3يف املائة) يف الفرتة  .٢٠١٦-٢٠١٥وبعد حل  ،كفل مراقبة املعلمني وتقييمهم.
 -79ويف إطيار مشيروع دعيم إصيالح قطيياع التعلييمُ ،د ّر  3 ٥٠٠معليم جمتمعيي مين املسييتوى ١
يف املدار الوطنية للمعلمني ببونغور ولي وابل وكومرا يف عام .٢٠١7
-٨٠
املدار
مدر
ّ

ويف هذا اإلطار بعينيخل ،سييويف  4 ٥٠٠معليم جمتمعيي لتلقيي التيدريب يف  ٢٢مدرسية مين
الوطنية للمعلمني خالل السنة  ٢٠١9-٢٠١٨بغرض بلوجل العدد اإلوايل ل ي  9 ٠٠٠معلّيم
بفضل الدعم املايل املقدم من البن الدويل.

دال -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حتسني الظروف املعيشية وإهناء االحتجاز التعسفا (التوصية )100
 -٨١جتدر اإلدارة إىل أنخل أحرز تقدم كبيري يف مكافحية الحتجياز التعسيفي منيذ عقيد اجلولية
األخييرية لالسييتعراض الييدوري الشييامل اخلييا بتشيياد .ويقتضييي قييانون اإلجيراءات اجلنائييية اجلديييد
وجيود حميام أو ديخع آخير اعتبيارا مين مرحلية التحقييق األويل ،وهيو ديرط ضيروري لعيدم إعيالن
بطييالن اإلجيراءات .ويتضييمن هييذا اليينع أيضي ا أحكامي ا جديييدة بشييأن احلييبس الحتييياطي الييذي
ظدد مدتخل يف ستة أدهر ابلنسبة جلرائم القانون العام ويف عام واحد ابلنسبة للحالت اجلنائية.
 -٨٢وعلييى الييرغم ميين صييعوبة األوضيياع القتصييادية ،رفعييت احلكوميية امليزانييية اخلاصيية بتغذييية
احملتجيزين .واضييطلعت وزارة العييدل ،بشيراكة مييع الظيياد األورويب يف إطييار بيير م الييدعم الثيياين،
بعمليي يية واسي ييعة النطي يياق لتحسي ييني أوضي يياع السي ييجناء وأح ي يواهلم املعيشي ييية .واسي ييتثمرت الدولي يية يف
ع ي ييام  ٢٠١4مبلغي ي يا ماليي ي يا كب ي ييريا يف ت ي ييدريب م ي ييويفي إدارة الس ي ييجون .وق ي ييد ُدربي ي يوا ونُش ي ييروا يف
عييام  ٢٠١7يف خمتلييف مراكييز الحتجيياز .وجتييدر اإلدييارة إىل أن السييجناء يوزعييون حسييب نييوع
اجليينس والسيين واملقاطعيية .ويييري تنفيييذ بيير م يرمييي إىل إعييادة اإلدميياج الجتميياعي للمحتجيزين
يف مراكز الحتجاز الثين عشر لتشاد وميول من بير م اليدعم الثياين مببليم يسياوي  ٢٠٠ملييون
فرن أفريقي.
 -2مواصلة اإلصالحا القضائية ملكافحة اإلفال مقن العققاب واالنتهاتقا اجلسقيمة حلققوق
اإلنسان
 -٨3يف هييذا الس ييياق ،أُحييرز تق ييدم هائ ييل منييذ اجلول يية األخ ييرية لالسييتعراض ال ييدوري الش ييامل
اخل ييا بتش يياد ،ل س يييما س يين ق ييانون العق ييوابت وق ييانون اإلجي يراءات اجلنائي يية اجلدي ييدين الل ييذين
يستوعبان األحكام الرئيسية الواردة يف التفاقيات الدولية املتعلقية حبقيوق اإلنسيان ،وظريير حوليية
اإلحصياءات القضييائية األوىل مبسيياعدة مين بيير م الييدعم الثيياين .وفيميا يتعلييق مبكافحيية اإلفييالت
ميين العقييا  ،قامييت العداليية التشييادية مبحاكميية وإدانيية ضييباط سييابقني يف هيئيية التوثيييق واألميين
ومي يرتكيب النتهاك ييات اخلط ييرية حلق ييوق اإلنس ييان يف ي ييل حك ييم الي يرئيس الس ييابق حس ييني ه ييربي.
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وابإلضييافة إىل حلي  ،وضييعت وزارة العييدل سياسيية قطاعييية سييتليب تطلّعييات امليواطنني فيمييا يتعلييق
ابلوصول إىل القانون والعدالة.
 -٣تعزيز نظام السجل املدو وتوسيا نطاقه إلاتحة إمكانية تسجيل املواليد (التوصيا ،12٨
و ،1٣0و ،1٣2و ،1٣٣و ،1٣4و)1٣5
 -٨4وفقي ا للقيانون رقيم  008/PR/2013امليؤر  ١٠أاير/ميايو  ٢٠١3واملتعليق بتنظييم األحيوال
املدنييية يف وهوري يية تش يياد ،ام ييذت احلكوم يية ،ب ييدعم م يين د ييركائها ،ت ييدابري د ييىت لتيس ييري إمكاني يية
الوصول إىل إجراءات تسجيل سكان ويع مناطق البلد ،مبن فيهم الالجئون والنيازحون .وتشيمل
هييذه التييدابري تييدريب عييدد كبييري ميين ضييباط ومييويفي األح يوال املدنييية وتزويييد خميمييات الالجئييني
بسجالت لتيسري تسجيل األطفال الالجئني .وتسلّم دهادات امليالد ابجمليان لألطفيال املسيجلني
يف غضييون دييهر ميين ريييع ولد ييم .وتيينظم دورات لتييدريب القييادة اجملتمعيييني والييدينيني وديييو
القبائل ،واملدرسني ومعلمي القرآن ،وضباط الشرطة القضيائية ،ومسيؤويل رابطيات الشيبا  ،عليى
أمهية التسجيل املدين ولتوعيتهم ا.

هاء -حقققوق الفئققا الضققعيفة (التوصققيا  ،71-45و ،٩2-٩1و،107-102
و ،10٩و ،111و ،120-114و)174
 -1تعزيق ققز محايق ققة حقق ققوق النسق ققاء واألطفق ققال ومكافحق ققة تشق ققويه األعضق ققاء التناسق ققلية ل ق ق ان ،
واالغتص ققاب وغ ققأش م ققن أف ققكال العن ققف ض ققد املق قرأة (التوص ققيا  ،71–45و،٩2-٩1
و ،146و ،14٩-14٨و ،107–102و ،10٩و ،111و ،120–114و)17٣
 -٨٥تعميل احلكوميية منيذ عييام  ٢٠١4لتعزييز حقييوق امليرأة والطفييل طبقيا للدسييتور مين خيالل
مادتيخل  ١4و ١9اللتني ظظيران وييع أديكال العنيف ضيد البشير بصيفة عامية ،وتشيويخل األعضياء
التناسييلية ل ي و والعنييف ضييد األطفييال والنسيياء بصييفة خاصيية .و ييا تنقيييا قييانون العقييوابت
ادراج العقييوابت املتصييلة أبعمييال العنييف اجلنسيياين حلماييية النسيياء ميين هييذه األعمييال .وتتنيياول
امليياد ن  349و 3٥٠ميين قييانون العقييوابت جرمييية الغتصييا وتعاقبييان عليهييا .وابملثييل ،تيينع
امل ييادة  3١٨م يين حل ي الق ييانون عل ييى عق ييوابت د ييديدة فيم ييا يتعل ييق بتش ييويخل األعض يياء التناس ييلية
ل ي و وأعم ييال العن ييف ض ييد األطف ييال .ويعاق ييب الق ييانون رق ييم  029/PR/2015امل ييؤر  ٢7مت ييوز/
يوليخل  ٢٠١٥واملتعليق حبظير زواج األطفيال عليى اليزواج املبكير أو القسيري .وابإلضيافة إىل حلي ،
يعييزز األميير رقييم  006/PR/2018املييؤر  3٠آحار/مييار النظييام القييائم يف جمييال مكافحيية الجتييار
ابألدخا  ،وخباصة النساء واألطفال.
 -٨٦وابإلضافة إىل احللول التشريعية ،اعتمدت احلكومية سياسية جنسيانية وطنيية واسيرتاتيجية
وطنية ملكافحة العنف اجلنساين من أجل زايدة تكييف إجراءات تصديها هلذه الظياهرة املسيتمرة.
كما قدمت حلولا حمددة للمشاكل اليت تواجهها بعي املنياطق حييث تتفشيى هيذه املمارسيات.
وهل ييذا الغ ييرض ،ت يينظم احلكوم يية س يينوايا محل يية توعي يية ب ييدعم م يين ص ييندوق األم ييم املتح ييدة للس ييكان
واليونيسيييف .وتكفييل اخلييدمات املتخصصيية التابعيية لييوزارة الشييؤون الجتماعييية واهليئييات اخلاصيية
تلقي النساء ضحااي العنف اجلنساين الرعاية املتعددة األوجخل عن طريق مراكز اإلصغاء واملسياعدة
والعي ييادات ومراك ييز املس يياعدة القانوني يية .وجت ييدر اإلد ييارة إىل أن تنفي ييذ خارط يية الطري ييق الرامي يية إىل
20

GE.18-14288

A/HRC/WG.6/31/TCD/1

مكافحيية تشييويخل األعضيياء التناسييلية لي و ييا بعكييس الجتيياه .فبينمييا تيينخف
اإل و تزيد مارسة طقو التأهل دون اللجوء إليخل.

مارسيية ختييان

 -٨7وفيم ييا يتعل ييق ابألطف ييال املي يرتبطني ابلقي يوات واجلماع ييات املس ييلحة ،ل يوج ييد أي طف ييل
جنييدي ضييمن ق يوات الييدفاع واألميين يف تشيياد .ولألسييف ،خلّيف يهييور الشييبكة اإلرهابييية بوكييو
حرام ياهرة جديدة تتمثل يف األطفال املفجرين النتحاريني .وللقضاء على حل  ،وضعت تشاد
ودركاؤها اسرتاتيجية لتسريا هؤلء األطفال ووعهم مع والديهم من خالل مراكيز العبيور املنشيأة
هلذا الغرض.
 -2محاية حقوق األفخاص الالجئني واملشردين (التوصيتان )174-102
 -٨٨تعترب تشاد بلدا لستقبال ومحاية الالجئني واملشردين .وهي تستقبل  ٦١9 44٠لجئيا
و ١٥7 734مشردا ،ومعظمهم من النساء واألطفال.
 -٨9وملكافحيية خمتلييف أدييكال العنييف ضييد النسيياء والفتيييات يف خميمييات املشييردين واملعييادين
يف منطقيية حبييرية تشيياد ،وضييعت احلكوميية تييدابري لتنسيييق اإلج يراءات اليييت يتعييني الضييطالع ييا
ابلتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واللجنة الوطنيية لسيتقبال الالجئيني
وإعادة إدمياجهم .كميا أنشيأت احلكومية مفيرزة محايية الالجئيني والعياملني يف اجمليال اإلنسياين الييت
تكف ييل أم يين املخيم ييات واملن يياطق اجمل يياورة هل ييا وك ييذا محاي يية أفي يواج الالجئ ييني العائ ييدين إىل بل ييداهنم
األصل.
 -9٠وابملثل ،احلكومة بصدد وضع مشروع قانون يتعلق بوضع الالجئني يف تشاد.
 -٣تشجيا مشارتة النساء ل هيئا صنا القرار (التوصيا  146و)14٩-14٨
 -9١اعتمييدت  ٨ق يرارات يف املنتييدى الييوطين الشييامل املعقييود يف آحار/مييار  ٢٠١٨بشييأن
النهييوض ابمليرأة ،مبييا يف حلي حييق امليرأة يف املشيياركة يف الشييؤون العاميية .وتطبيقي ا لتلي القيرارات،
ُسي ّين األميير رقييم  012/PR/2018يف  ٢٢أاير/مييايو  ٢٠١٨لفييرض حصيية  3٠يف املائيية علييى األقييل
من النساء يف املناصب املسندة عن طريق التعيني أو النتخا .
 -4ضمان محاية األفخاص ذوي اإلعاقة
 -9٢يستفيد األديخا حوو اإلعاقية اليذين يبليم عيددهم  ١ ٦9١ ١١٦دخصيا مين محايية
حكومييية خاصيية .ويف تشيياد ،يكفييل القييانون رقييم  07/PR/2007املييؤر  9أاير/مييايو  ٢٠٠7هييذه
احلماييية .وظتييل اإلج يراءات اليييت يتعييني الضييطالع ييا لفائييد م مكييا ا مهم ي ا يف اخلطيية اإلاائييية
الوطنييية للفييرتة  .٢٠٢١-٢٠١7وعييالوة علييى حل ي  ،اعتمييد املنتييدى الييوطين الشييامل املعقييود يف
آحار/مييار  ٢٠١٨ق يرارين لفائييد م .وجتييدر اإلدييارة إىل أن تشيياد صييادقت علييى اتفاقييية محاييية
األدخا حوي اإلعاقة يف  ٢١حزيران/يونيخل  ،٢٠١٨وهو اإلجراء الذي أك ّده جملس الوزراء.
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خامساً -التحداي اليت تتطلب دعم اجملتما الدويل
 -93فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات ،تعير احلكومية عين اسيتيائها مين عيددها الكبيري .وابلنظير
إىل تلقي تشاد أكثر مين مائية توصيية فإنيخل كيان مين الصيعب عمليي ا تنفييذها كاملية .كميا أن هيذه
الصعوبة تعزى أيض ا عن عدم توفري تدريب للمديرين.
 -94ويييب تعبئيية اجملتمييع الييدويل ميين أجييل دعييم حكوميية تشيياد دعمي ا كبييريا ميين خييالل تعزيييز
قدرات املؤسسات الوطنية وأيض ا توفري املساعدة التقنية واملالية حىت يصبا جميال حقيوق اإلنسيان
ضييمن أولواي ييا لبل يوجل األه ييداف املتمثليية يف اإلدارة الرديييدة وتوطي ييد الس يالم والتعييايس الس ييلمي
واألمن.

سادساً -أهداف احلكومة
 -9٥تسعى حكومة تشاد إىل ظقيق ما يلي:


توطيد الدميقراطية واإلدارة الرديدة وتعزيز فعالية الدولة؛



تعزيز جهود مكافحة الفقر وأوجخل انعدام املساواة واإلقصاء الجتماعي؛



دعم ورصد اخلدمات الجتماعية األساسية؛



توطيد السالم والوحدة واملصاحلة الوطنية؛



مواصلة تنمية القطاع الريفي وضمان األمن الغذائي والتغذوي؛



املضي يف تعزيز ومحاية حقوق املرأة والشبا ؛



تعزيز محاية البيئة؛



املضي يف مكافحة اإلرها .

سابعاً -انتظارا احلكومة من الشرتاء
 -9٦بسبب ما تعانييخل تشياد مين حمدوديية يف امليوارد نتيجية أزمتهيا القتصيادية واملاليية والتزامهيا
مبكافحة اإلرها  ،فإهنا تطلب إىل دركائها أدكالا من الدعم الضروري دف:
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تعزيز القدرات املؤسسية والتشغيلية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛



تعزيز القدرات املؤسسية والتشغيلية لوزارة العدل ،املكلفة حبقوق اإلنسان؛



دعم وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان؛



دعم وضع بر م التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛



تعزيز قدرات احلكومة يف جمال قضاء األحداو؛



دعم احلكومة لوضع وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية للحماية القضائية للمرأة.
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اثمناً -االستنتاج
 -97تعيير دوليية تشيياد عيين امتناهنييا جمللييس حقييوق اإلنسييان علييى إنشييائخل إج يراء السييتعراض
الدوري الشامل الذي يعيزز تبيادل اآلراء بصيورة ديناميية وفعالية مبيا سياهم يف ظسيني حالية حقيوق
اإلنسييان عموم يا .وتشييهد اجلهييود اليييت تبييذهلا احلكوميية علييى الصييعيد التش يريعي واملؤسسييي ،علييى
النحو احملدد يف هذا التقرير ،على التزامها مبواصلة ظسني حالة حقوق اإلنسان.
 -9٨وعلييى الييرغم ميين وجييود العديييد ميين العقبييات الجتماعييية والثقافييية والقتصييادية واملالييية
اليييت غالب ي ا مييا تس ييفر عيين احلييد ميين ه ييذه اجلهييود وتقويضييها ،تظييل تش يياد مسييتعدة للتعيياون م ييع
الشييركاء التقنيييني وامليياليني ال يراغبني يف مسيياعد ا يف معركتهييا الطويليية األجييل هييذه لتعزيييز الكراميية
اإلنسانية ومحايتها.
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