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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١

جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  تشاد    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات،                
ة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنيـة واملفوضـية            واإلجراءات اخلاص 

والتقريـر  . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على الـنص الكامـل،      . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات           . قة املرجعية ُيرجى العودة إىل الوثي   
من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الـصادرة               

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . عن املفوضية 
كرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف           وذُ. ١٧/١١٩مقرره  
  .وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة. التقرير
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 املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

 )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف 

 )٢(االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان    

 
احلالة خالل دورة االستعراض    

 تقبلمل/املعاهدة اليت مل يصدق عليها اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  السابقة

ــضمام  ــصديق أو االن الت
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على    
ــز  ــكال التميي ــع أش مجي

  )١٩٧٧(العنصري 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  )١٩٩٥(والثقافية 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  )١٩٩٥(املدنية والسياسية 
اتفاقية القضاء علـى مجيـع      
أشكال التمييز ضـد املـرأة      

)١٩٩٥(  
 اتفاقية مناهـضة التعـذيب    

)١٩٩٥(  
ــل  ــوق الطف ــة حق اتفاقي

)١٩٩٠ (  
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
بإشراك األطفال يف الرتاعات    

  ) ٢٠٠٢(املسلحة 
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
ببيع األطفال وبغاء األطفال    
واستغالل األطفال يف املواد    

  )٢٠٠٢( اإلباحية
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
األشــخاص مــن االختفــاء 

 )٢٠٠٧توقيع فقط، (القسري 

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية مناهـضة التعـذيب     

  )٢٠١٢ توقيع فقط،(
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  )٢٠١٢توقيع فقط، (أسرهم 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

 )٢٠١٢توقيع فقط، (اإلعاقة 

 

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد
الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة

 والسياسية



A/HRC/WG.6/17/TCD/2 

3 GE.13-16151 

 
احلالة خالل دورة االستعراض    

 تقبلمل/املعاهدة اليت مل يصدق عليها اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  السابقة

النات ـالتحفظات، واإلع 
 أو التفامهات/و

ــاري الرب ــول االختي وتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
بإشراك األطفال يف الرتاعات    

 ٣اإلعالن، املادة،   (املسلحة  
 ١٨ سن التجنيـد     ،٢الفقرة  
 )٢٠٠٢، عاماً

  

 

إجراءات الشكوى والتحقيق   
 )٣(واإلجراءات العاجلة

ــاري  ــول االختي الربوتوك
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    

ياسية، باحلقوق املدنية والـس   
  )١٩٩٥(١املادة 

اتفاقية مناهضة التعـذيب،    
 )١٩٩٥(٢٠املادة 

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية القضاء على مجيـع      
أشكال التمييز ضـد املـرأة      

  ) ٢٠١٢توقيع فقط، (
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

 ٧٧ و ٧٦أسرهم، املادتـان    
  )٢٠١٢توقيع فقط، (

ية حقوق األشخاص ذوي اتفاق
توقيع  (٦ و ١اإلعاقة، املادتان   

 )٢٠١٢فقط، 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع
  ١٤أشكال التمييز العنصري، املادة 

الربوتوكول االختيـاري للعهـد
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية

  واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية

   ٤١املادة والسياسية، 
اتفاقية مناهضة التعذيب، املادتـان

  ٢٢ و٢١
الربوتوكول االختياري التفاقيـة

 املتعلق بإجراء تقدميحقوق الطفل 
  البالغات

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع
األشخاص من االختفاء القـسري

 توقيع فقط،(

 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 
احلالة خالل دورة االستعراض 

 مل تصدق عليها اإلجراء املتخذ بعد االستعراض ابقةالس

التصديق أو االنـضمام أو     
  اخلالفة

اتفاقيات الالجئني واألشخاص   
  )٤(عدميي اجلنسية

 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
 ١٩٤٩أغــــسطس /آب

والربوتوكوالن اإلضـافيان   
  )٥(األول والثاين امللحقان هبا

ــي  ــا األساس ــام روم نظ
  ليةللمحكمة اجلنائية الدو

االتفاقيات األساسية ملنظمة   
 )٦(العمل الدولية

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية )٧()٢٠٠٩(بروتوكول بالريمو 
  واملعاقبة عليها

اتفاقيتا منظمـة العمـل الدوليـة
   )٨(١٨٩ و١٦٩ رقم

الربوتوكــول اإلضــايف الثالــث
   )٩(١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام 

ييـزاتفاقية اليونسكو ملكافحة التم   
 يف جمال التعليم
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، حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تشاد علـى التـصديق علـى             ٢٠٠٩يف عام     -١
  .)١٠(الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تشاد على النظـر يف     -٢
يع والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية            التوق

واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول االختيـاري           
  . )١١(التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

رأة تشاد علـى    ، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل        ٢٠١١ويف عام     -٣
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،             

 وكذلك علـى  )١٢( من االتفاقية٢٠ من املادة  ١قرة  وعلى قبول التعديل الذي أدخل على الف      
اتفاقية النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري و            

  . )١٣(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وشجعت عدة هيئات معاهدات تشاد على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية              -٤

  .)١٤(حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
شاركت يف االنتخابات   أشار األمني العام إىل أن معظم األحزاب السياسية يف تشاد             -٥

وأفاد بأن االنتخابات جـرت بـصورة       . ٢٠١١فرباير  / شباط ١٣التشريعية اليت أجريت يف     
سلمية، على الرغم من مزاعم بعض أحزاب املعارضة بعدم توافر فـرص متكافئـة جلميـع                

 مـن    مقعـداً  ١١٣وحصل احلزب احلاكم، احلركة الوطنية للخـالص، علـى          . املرشحني
 مقاطعات،  ٣ نتائج التصويت يف     ومع ذلك، ألغي اجمللس التأسيسي الحقاً     .  مقعداً ١٨٨ بني

وفيما يتعلق باالنتخابـات الرئاسـية      . )١٥(، حيث وجدت خمالفات جسيمة     مقعداً ١٣متثل  
، أشارت املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان إىل أن          ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٥املعقودة يف   

شاركة يف هذه االنتخابات، بعد أن انتقدت عملية        أحزاب املعارضة الرئيسية، قررت عدم امل     
  . )١٦( يف املائة من األصوات٨٨االنتخابات التشريعية، فأُعيد انتخاب الرئيس احلايل بنسبة 

 باعتماد القانون املتعلق حبماية األطفـال،       دماًوشجعت املفوضية تشاد على املضي قُ       -٦
العقوبات وخباصة التصدي لإلفالت من     وقانون األحوال الشخصية واألسرة، وتعديل قانون       

العقاب بالنسبة إىل مرتكيب أعمال العنف اجلنسي واجلنساين، واالجتار باألطفال واملمارسات           
  . )١٧(الثقافة الضارة الراسخة والتعذيب

، شّجعت جلنة مناهضة التعذيب تشاد على إشراك املنظمات غـري           ٢٠٠٩ويف عام     -٧
ة العاملني يف امليدان واخلرباء اجلـامعيني يف تنقـيح التـشريع            احلكومية وخرباء األمم املتحد   

الوطين، من أجل ضمان توافقه مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب واختاذ التـدابري الالزمـة      
  . )١٨(العتماد مشروع النص هذا دون إبطاء
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يل والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن احلقوق اليت حيميها العهد الـدو              -٨
  .)١٩(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية غري مدرجة بشكل كامل يف التشريع احمللي

والحظت اللجنة بقلق عدم وضوح األحكام القانونية اليت تسمح بـإعالن حالـة               -٩
  . )٢٠(الطوارئ وعدم التقيد بااللتزامات املنصوص عليها يف العهد

  نسان وتدابري السياسة العامةاإلاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق   -جيم  

  )٢١(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 )٢٢(احلالة خالل دورة االستعراض الراهنة احلالة خالل دورة االستعراض السابقة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 باء  مع حتفظ-ألف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

اإلنسان بأن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان توقفت       أفادت املفوضية السامية حلقوق       -١٠
 وشددت جلنة مناهضة التعذيب على عدم كفاية        .)٢٣( العمل وال تتسق مع مبادئ باريس      عن

املوارد البشرية واملالية املخصصة للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وافتقارهـا إىل االسـتقالل             
وأثـارت عـدة هيئـات      . )٢٤(عاالًوالتعددية، وحثت تشاد على ضمان أن يكون أداؤها ف        

  . )٢٥(معاهدات شواغل مماثلة وقدمت توصيات
وأشارت بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد واملفوضية الـسامية              -١١

حلقوق اإلنسان إىل أنه نتيجة وجود أوجه خلل يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، أصبحت              
 وظائف  الوحيدة املكلفة حبقوق اإلنسان حيث متارس أحياناً      وزارة حقوق اإلنسان املؤسسة     

  . )٢٦(تتكفل هبا عادة اللجنة مثل التحقيق يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان
وأفاد األمني العام بأنه من بني التحديات اليت تواجه حقوق اإلنسان يف تشاد، ضعف   -١٢

  . )٢٧(قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل
وذكّرت بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد واملفوضـية الـسامية               -١٣

، ٢٠١٠ مارس/حلقوق اإلنسان بأن احملفل الوطين األول حلقوق اإلنسان ُنظِّم يف تشاد يف آذار            
  . )٢٨( لتوصياته، إىل وضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسانوأن احلكومة بادرت، وفقاً

، شّجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري تـشاد علـى أن            ٢٠٠٩يف عام   و  - ١٤
تواصل اجلهود اليت بدأهتا يف إطار جلنة التحقيق الوطنية، اليت حققت يف أحداث كانون              

  . )٢٩( يف جنامينا، وعلى أن تنفذ توصياهتا٢٠٠٨فرباير /شباط -  يناير/الثاين
د على وضع برنامج وطـين للتثقيـف        وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تشا       - ١٥

  . )٣٠(حبقوق اإلنسان
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣١(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

 هيئة املعاهدة
واردة اخلتامية ال املالحظات

  يف دورة االستعراض السابقة
آخر تقرير منذ دورة 
 االستعراض السابقة 

الحظات آخر امل
 حالة اإلبالغ اخلتامية

جلنة القضاء على التمييز    
 العنصري 

مل تنظر بعد يف التقارير      ٢٠٠٩أغسطس /آب ٢٠١٢ ١٩٩٥أغسطس /آب
من السادس عـشر إىل     

 الثامن عشر

اللجنة املعنيـة بـاحلقوق     
ة ـاالقتصادية واالجتماعي 

 والثقافية

نوفمرب /تشرين الثاين  -- --
٢٠٠٩ 

تــأخر موعــد تقــدمي 
تقريرين الرابع واخلامس   ال

 ٢٠١٢منذ عام 

ة حبقوق  ـة املعني ـاللجن
 اإلنسان

مل تنظر بعد يف التقريـر       ٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٠١٢ --
 الثاين

ة بالقضاء  ـة املعني ـاللجن
 على التمييز ضد املرأة

أكتوبر /تشرين األول  ٢٠١٠ --
٢٠١١ 

حيلّ موعد تقدمي التقرير    
 ٢٠١٥اخلامس يف عام 

تأخر تقدمي التقرير الثاين      ٢٠٠٩أبريل /نيسان  -- -- ة التعذيبجلنة مناهض
 ٢٠١٢منذ عام 

تأخر تقدمي التقارير مـن      -- -- ٢٠٠٩يناير /الثاين كانون  جلنة حقوق الطفل
الثالث إىل اخلامس منـذ     

تأخر منذ عام   /٢٠١٢عام  
ــر ٢٠٠٤ ــدمي التقري  تق

األويل للربوتوكــــول 
االختياري التفاقية حقوق   

ملتعلـق بإشـراك    الطفل ا 
ــات  ــال يف الرتاع األطف
املسلحة والتقريـر األويل    

ـ  ـاملتعل ول ـق بالربوتوك
 التفاقية حقوق   االختياري

الطفل املتعلق ببيع األطفال    
وبغاء األطفال واستغالل   
 األطفال يف املواد اإلباحية
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  الردود على طلبات املتابعة املُحددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  ظات اخلتاميةاملالح    
 مقدم يف املوضوع التاريخ املقرر هيئة املعاهدة

جلنة التحقيق الوطنية؛ اللجنة الوطنيـة       ٢٠١٠  جلنة القضاء على التمييز العنصري
حلقوق اإلنـسان؛ ومحايـة الالجـئني       

 )٣٢(واملشردين داخليا

-- 

اإلفالت من العقاب علـى انتـهاكات         ٢٠١٠  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
وق اإلنسان؛ محاية املشردين داخليا؛     حق

تنفيذ توصيات جلنة التحقيق الوطنيـة؛      
   )٣٣(ومحاية أحد األشخاص

  )٣٧(؛ املتابعة جارية)٣٦(٢٠١٢

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
  ضد املرأة 

مواءمة القوانني؛ ومـشاركة املـرأة يف         ٢٠١٣
   )٣٤(عملية السالم

--  

تعريف التعذيب؛ اللجوء إىل التعـذيب        ٢٠١٠  جلنة مناهضة التعذيب
وسوء املعاملة على نطاق واسع؛ اإلفالت 
من العقـاب؛ إقامـة العـدل؛ اجلـرب         

  )٣٥(والتعويض؛ واألطفال اجلنود

--  

  )٣٨(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  باء  
 احلالة الراهنة احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 

 نعم ال دعوة دائمة

  )٢٠٠٩(املشردون داخلياً   ضطلع هباالزيارات امل
 )٢٠٠٩(حالة حقوق اإلنسان يف تشاد 

 

   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

حاالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو         الزيارات اليت طُلب إجراؤها
بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ املرتزقـة؛      

 التعليم؛ املدافعون عن حقوق اإلنسان 

 التعذيب

أثناء الفترة قيد االستعراض، أُرسلت ست  لرسائل املتعلقة باالدعاءات والنداءات العاجلةالردود على ا
 .ورّدت احلكومة على إحداها. رسائل

 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
بعد غلق بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى وتـشاد يف كـانون                  -١٦

 يسهر على   ٢٠١١ حلقوق اإلنسان يف عام       عينت املفوضية مستشاراً   ،٢٠١٠ديسمرب  /األول
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إسداء املشورة إىل فريق األمم املتحدة القطري املتعلقة بتقدمي الدعم يف جمال حقوق اإلنسان              
  . )٣٩(إىل احلكومة واملؤسسات الوطنية واجملتمع املدين

 عـن   عربت أيـضاً  ، أشارت املفوضية إىل أن السلطات التشادية أ       ٢٠١٢ويف عام     -١٧
احلاجة إىل إنشاء مكتب كامل ومستقل للمفوضية يتوىل معاجلة قـضايا حقـوق اإلنـسان     

  .)٤٠(العديدة اليت تواجهها تشاد

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق 

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
بالقلق إزاء عدم وجود تشريع      أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن شعور         -١٨

 حيظر ويدين التمييـز العنـصري        للتمييز وإزاء عدم وجود حكم حمدد أيضاً       يتضمن تعريفاً 
  . )٤٢(وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن شواغل مماثلة. )٤١(والعرقي

جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء انعدام الوضوح            وأعربت الل   -١٩
  . )٤٣(فيما يتعلق بالوضع احلايل للقوانني العرفية والدينية مقابل القانون الوطين

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء املمارسـات التقليديـة               -٢٠
متتع فئة من الـسكان حبقوقهـا املدنيـة والـسياسية           لبعض العشائر، وهي ممارسات تعيق      

  . )٤٤(واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال سيما فيما يتعلق حبق املرأة يف املرياث وامللكية
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة              -٢١

   .)٤٥(عن األسف ملمارسة تعدد الزوجات
وحثت عدة هيئات معاهدات تشاد على أمور منـها مراجعـة قـانون األحـوال                 -٢٢

 سنة، وضمان املساواة يف     ١٨الشخصية واألسرة وكفالة رفع السن الدنيا لزواج اإلناث إىل          
 عن ذلـك،    وفضالً. )٤٦(حقوق املرياث واخلالفة، واالعتراف بكامل األهلية القانونية للمرأة       

بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء عدم اتساق بعض األحكام         أعربت اللجنة املعنية    
  . )٤٧(املقترحة يف مشروع القانون مع االتفاقية

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها البالغ إزاء اسـتمرار                -٢٣
ه األعضاء التناسلية األنثويـة     املعايري الثقافية واملمارسات الضارة الراسخة، مبا يف ذلك تشوي        

أرمل يتزوج من أخـت زوجتـه       (والزواج املبكر وزواج األخت الصغرى للزوجة املتوفاة        
وهي عادة يستحوذ فيها الرجـل      " وراثة الزوجة ("وزواج األرملة من شقيق زوجها      ) املتوفاة

  . )٤٨()عن طريق الزواج على أرملة أخيه املتوىف
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  احلرية وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة و  -باء  
حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تشاد على النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام أو إعادة                -٢٤

العمل بوقفها االختياري؛ وعلى عدم تطبيق هذه العقوبة إال يف حالـة اجلـرائم األخطـر،                
زال عقوبـة    بشكل تام يف كل حالة يتم فيها إن        ١٤ و ٦واستيفاء الشروط الواردة يف املادتني      

  .)٤٩(اإلعدام؛ والنظر يف ختفيف مجيع أحكام اإلعدام
وأعربت اللجنة عن القلق من أن الرتاعات املسلحة اليت حدثت قد شهدت وقـوع                -٢٥

انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وإفالت من العقاب، وال سيما أعمال القتل واالغتصاب            
ت التعـذيب وتـدمري املمتلكـات       وحاالت االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي وحاال     
  . )٥٠(والتهجري القسري واهلجمات اليت يتعرض هلا املدنيون

وانتاب اللجنة شعور بالقلق إزاء تفشي ممارسـات التعـذيب واملعاملـة القاسـية               -٢٦
. )٥١(الالإنسانية أو املهينة ضد السجناء، وال سيما أسرى احلرب واملعارضني الـسياسيني            أو

ألمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتـشاد إىل حـاالت معاملـة        أشارت بعثة ا   كما
  .)٥٢(إنسانية أو مهينة ضد بعض السجناء يف السجون التشادية ال

وأثار جزع جلنة مناهضة التعذيب استخدام االعترافات املنتزعة حتت التعذيب كأدلّة             -٢٧
 العقـاب والـضغوط الـيت       يف الدعاوى واستمرار هذه املمارسات بسبب إفالت اجلناة من        

  . )٥٣(يتعرض هلا القضاة
والحظت اللجنة بقلق أن قانون العقوبات املعمول به يف تشاد ال يتضمن أحكامـاً                -٢٨

تكفل الطابع املطلق الذي ال جيوز التحلل منه حلظر التعذيب، وأن جتاوزات عديدة ارتكبت              
قوق اإلنسان تشاد على تنقـيح       وحثت اللجنة واللجنة املعنية حب     .)٥٤(يف ظل حالة الطوارئ   

مشروع القانون املعدِّل واملكمِّل لقانون العقوبات واعتماده لكي تدرج فيه تعريفاً للتعـذيب            
  . )٥٥(وكذلك أحكاماً جترِّم أعمال التعذيب

وأفاد مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املـسلحة بأنـه               -٢٩
لوطين التشادي مل جيند األطفال، كمبدأ من مبادئ السياسة العامة يف           بالرغم من أن اجليش ا    

وشـّجع  .  حالة يف السنة نفسها جند فيها اجليش أطفاالً        ٣٤، فقد جرى تدقيق     ٢٠١٢عام  
السلطات على تنفيذ خطة العمل الـيت وقّعـت عليهـا احلكومـة واألمـم املتحـدة يف                  

، وحث تشاد على  ومستقبالًمهم حاضراً لوقف جتنيد األطفال واستخدا  ٢٠١١ يونيه/حزيران
اعتماد مشروع القانون املتعلق حبماية األطفال الذي جيرم جتنيد األطفال واستخدامهم مبوجب      

  . )٥٦(التشريعات الوطنية
إىل أن تشاد اعتمدت سياسـة      ) اليونيسيف(وأشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -٣٠

  . )٥٧( املسلحةوطنية ضد استخدام األطفال يف الرتاعات
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وأعربت عن القلق جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنيـة بتطبيـق االتفاقيـات                -٣١
 وطلبت   عاماً ١٤إزاء العديد الكبري من األطفال العاملني دون سن         ) جلنة اخلرباء (والتوصيات  

 تقدمي معلومات عن    وطلبت إىل السلطات أيضاً   . إىل تشاد تكثيف جهودها لتحسني الوضع     
  .)٥٨(الستراتيجية املعجلة لبقاء الطفل ومنائه تتناول أثر االستراتيجية يف إلغاء عمالة األطفالا

وحثت عدة هيئات معاهدات تشاد على وضع حد الستغالل األطفـال وامتـهان               -٣٢
    . )٥٩(كرامتهم، وال سيما األطفال الُرعاة واملهاجرين وَخَدم املنازل

، وثَّقت بعثـة    ٢٠١٠نوفمرب  / إىل تشرين الثاين   ٢٠٠٨أبريل  /ويف الفترة من نيسان     -٣٣
 حالة عنف جنـسي وجنـساين،       ١ ١٥٢األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد        

يف ذلك حاالت اغتصاب وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية والزواج القسري والـزواج             مبا
  .)٦٠(املسبق والعنف البدين وغريه من أشكال العنف

 اإلبالغ عن العنف اجلنسي واجلنساين يف تشاد ال يزال أقل من فاد األمني العام بأن وأ  -٣٤
 فحـسب،   وال يرجع هذا إىل إنه يندرج ضمن األمور احملظور تناوهلا ثقافيـاً           . الواقع بكثري 

 ألن معظم احلاالت جتري مناقـشتها وحلـها         يثبط عملية اإلبالغ عن احلاالت، بل أيضاً       مبا
 وأشـارت   .)٦١(ود نظام قانوين يعمل بشكل سليم     قبائل يف ضوء عدم وج    بواسطة زعماء ال  
 إىل أن العنف اجلنسي وأشكال العنف األخرى ضد النساء شائعة بيد أنـه              اليونيسيف أيضاً 

  . )٦٢( ما تعاجل بسبب عدم وجود إطار قانوين وإطار مؤسسينادراً
ة والثقافية بقلـق أن نـسبة       والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعي       -٣٥

 يف املائة   ٤٥الفتيات والنساء الالئي وقعن ضحية بعض أشكال تشويه األعضاء التناسلية تبلغ            
 حىت يـنص    PR/2002/06وحثت تشاد على أن تنظم محالت توعية، وأن تعدل القانون رقم            

أثـارت عـدة     و .)٦٣(رتكبة الواردة يف هذا التشريع    على عقوبات مالئمة جلسامة األعمال امل     
  . )٦٤(هيئات معاهدات أيضا شواغل مماثلة وقدمت توصيات

تـشري إىل حـاالت االعتقـال      اد األمني العام بأن عدة تقارير       ، أف ٢٠١١ويف عام     -٣٦
 ٦ويف جنامينا، أفادت التقارير بقيام أفراد من الوكالة الوطنية لألمن يف     . واالحتجاز التعسفيني 

دافعني عن حقوق اإلنسان من املنظمة احمللية غري احلكوميـة،          مارس باعتقال اثنني من امل    /آذار
وأفـادت  .  واحتجازمها يف حبس انفـرادي      تعسفياً رابطة حقوق اإلنسان التشادية، اعتقاالً    

 عن حاالت أخرى من االعتقاالت التعسفية والترهيب يف سياق االنتخابـات            التقارير أيضاً 
  . )٦٥(التشريعية

التعذيب بقلق االستنتاجات الواردة يف تقرير جلنة التحقيق يف والحظت جلنة مناهضة     -٣٧
 اليت تشري إىل وجود أماكن احتجاز خفية ُيشرف عليها وكالء           ٢٠٠٨فرباير  /أحداث شباط 

وحثت اللجنة تشاد على أن حتصر مجيع أماكن االحتجاز غري القانونيـة وأن تـأمر               . للدولة
حتمل أن يكونوا حمتجزين يف هذه األمـاكن        بإغالقها، وأن توعز بوضع األشخاص الذين يُ      
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 وأثارت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان شـواغل مماثلـة            .)٦٦(حتت إشراف العدالة فوراً   
  .)٦٧(توصيات وقدمت

وأشارت بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد واملفوضية الـسامية              -٣٨
واحتجازهم بسبب ارتكاب أعمـال ذات      حلقوق اإلنسان إىل توقيف العديد من األشخاص        

 ساعة، اليت يقضي هبا قانون      ٤٨صبغة مدنية ال جنائية وإىل احتجاز آخرين لفترات تتجاوز          
  .)٦٨(اإلجراءات اجلنائية

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن فتـرة                -٣٩
فترات طويلة دون متكني احملتجزين من الوصول إىل حمام         االعتقال قيد التحقيق ميكن متديدها ل     

وأثارت جلنة مناهـضة    . أو طبيب، وحثت تشاد على مراعاة حقوق احملتجزين قيد التحقيق         
  .)٧٠(التعذيب شواغل مماثلة وقدمت توصيات

وظل القلق ينتاب جلنة مناهضة التعذيب إزاء الظروف املعيشية املزريـة يف أمـاكن                -٤٠
ـ           االحتجاز وأل  ا تـستوجبه   ن بعض احملتجزين رهن احملاكمة أمضوا يف السجن مدة أطول مم

  .)٧٢( وأثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شواغل مماثلة.)٧١(التهمة املوجهة إليهم
وأشارت بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد واملفوضية الـسامية              -٤١

تجاز ال حتترم املعايري الدنيا ملعاملـة الـسجناء، وإىل أن           حلقوق اإلنسان إىل أن ظروف االح     
كثرية السجناء يعانون من انعدام األمن والصحة واملرافق الطبية املناسـبة ومـن اكتظـاظ               

أو من املدنيني وتنبع العديد من / عن ذلك، يدير املنشآت أفراد من الدرك و   وفضالً. الزنزانات
  .)٧٣(لنواقص يف نظام السجونحاالت انتهاك حقوق اإلنسان من هذه ا

وحثت جلنة مناهضة التعذيب تشاد على أن تتيـح للمنظمات غري احلكومية إمكانية      -٤٢
وعلى أن متكّـن    غري مقيَّدة يف أماكن االحتجاز،      القيام بزيارات منتظمة ومستقلة ومفاجئة و     

  .)٧٤(اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من أداء مهامها
ملعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة عـن القلـق إزاء االجتـار              وأعربت اللجنة ا    -٤٣

باألطفال، وال سيما الفتيات، وحثت تشاد على جترمي االجتار بالبشر والنظر يف اعتماد قانون              
العمـل الوطنيـة ملكافحـة االجتـار     خطـة   وتنفيذ )٧٥(شامل ملكافحة االجتار باألشخاص 

  . )٧٦( شواغل مماثلة وقدمت توصياتوأثارت جلنة مناهضة التعذيب. باألشخاص
 إىل احلكومة أن تتخذ تـدابري فعالـة   وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أيضاً       -٤٤

  . )٧٧( واالجتار هبم عاما١٨ً منع بيع األطفال دون سن تكفل عملياً

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -جيم  
نة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء العديد من أوجه اخللل بينما أعربت جل  -٤٥

يف سري عمل العدالة، ومن ذلك مثالً الفساد واإلفالت من العقاب وتدخل اجلهاز التنفيـذي             
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يف العدالة ونقص تدريب القضاة، حثت تشاد على إصالح أوضـاع اجلهـاز القـضائي؛               
وأثارت اللجنـة   . )٧٨(الة؛ وضمان تدريب القضاة   ومكافحة الفساد؛ وتوطيد استقاللية العد    

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة            
  .)٧٩(شواغل مماثلة وقدمت توصيات

وشّددت بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد واملفوضية الـسامية              -٤٦
إلنسان على أن التحديات اليت يواجهها نظام العدالة اجلنائية يف شرق تشاد أدت إىل              حلقوق ا 

 وإساءة استعمال السلطة من   أمور منها عمليات احلجز املؤقت املطول، وتطبيق القانون تعسفاً        
بيد أن التقرير يوضح أن احلكومة اختذت تدابري لتسوية بعـض           . جانب بعض أفراد الشرطة   

  .)٨٠(احاًأكثر املشاكل إحل
وأفادت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بأنه رغم اخلطوات اجلديرة بالتنويه الـيت              -٤٧

اختذهتا احلكومة، مل يواكب جهاز القضاء وترية تطور التزامات تـشاد يف جمـال حقـوق                
وبينما الحظت املفوضية اإلصـالح     . اإلنسان، وبأن اإلفالت من العقاب يظل مسألة ملحة       

، شـجعت  ٢٠٠٩از القضائي، بدعم من االحتاد األورويب، الذي انطلق يف عـام           اهلام للجه 
  . )٨١(تشاد على تكثيف جهودها يف هذا املنحى صوب وضع حد لإلفالت من العقاب

وأشارت بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد واملفوضية الـسامية              -٤٨
 اجلنائية يبعث علـى القلـق البـالغ يف حـاالت            حلقوق اإلنسان إىل أن مجود نظام العدالة      

االغتصاب اليت يتورط فيها عسكريون وإىل أن القضاة واملدعني العامني يتـذرعون بوجـود        
. )٨٢(ثغرات مؤسسية وتنفيذية لتربير عجزهم عن مقاضاة مرتكيب أعمال العنـف اجلنـسي            

ي متكنـه مـن مكافحـة       وأوصت البعثة واملفوضية تشاد بتوفري موارد كافية للنظام القضائ        
  . )٨٣(اإلفالت من العقاب

خذ تدابري كافية حملاكمة املـسؤولني عـن   العام بأنه وفقا لتقارير، مل تتَّ    وأفاد األمني     -٤٩
وأضاف أن  . انتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما يف حالة انتمائهم إىل قوات األمن التشادية           

 إقامة العدل، وتقوض اجلهود اليت تبذهلا       هذه األعمال تسهم يف عدم ثقة السكان املدنيني يف        
  . )٨٤(احلكومة التشادية لتعزيز توطيد حقوق اإلنسان ومحايتها

والحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق أن قانون اإلجراءات اجلنائية ال ينص علـى               -٥٠
تقدمي ضمانات قانونية أساسية لصاحل احملتجزين، وأعربت عن أسفها ألن حق املعـوزين يف              

  .)٨٥(صول على املساعدة القضائية،ال ُيطبَّق يف املمارسة العمليةاحل
االحتجـاز  "وأشارت بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وتـشاد إىل أن      -٥١

، الذي يستخدم يف حالة وجود هتديد حلياة أحد السجناء، ظاهرة متكـررة لالحتجـاز               "احلامي
أو عـن   /ادر عن املدعي العام و     هذا اإلطار دون إذن ص     القانوين، وإىل احتجاز أشخاص يف     غري
  .)٨٦(قاض
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -دال  
الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق الزيادة الشديدة يف عدد املواليـد غـري                -٥٢

، وتعزيـز   املسجلني، وحثت تشاد على ضمان تسجيل مجيع املواليد والبالغني غري املسجلني          
  .)٨٧(وحدات تسجيل متنقلة تابعة لألحوال املدنية

 وأفادت اليونيسيف بأن بيئة احلماية الشاملة لألطفال والنساء يف البلد ضعيفة جـداً              -٥٣
جود سياسات داعمة ويف عدم و)  يف املائة١٦(وتتجلى يف مستويات تسجيل األطفال املتدنية 

  . )٨٨( املعوزينحلماية النساء واألطفالوآليات مؤسسية 

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالجتماع السلمي،            -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية 

تشاد على إسقاط   ) اليونسكو(شجعت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٥٤
وأوصت .  حرية اإلعالم يتسق مع املعايري الدولية      صفة اجلرم عن التشهري وعلى اعتماد قانون      

بأن تضمن عمل الصحافيني والعاملني يف وسائط اإلعالم يف بيئة حرة وآمنة وبأن حتقـق يف                
  . )٨٩(مجيع االعتداءات اليت يتعرض هلا الصحافيون والعاملون يف وسائط اإلعالم

. ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٨ وسّجلت اليونسكو عدم حدوث عمليات اغتيال يف الفترة من          -٥٥
 إىل منظمات حملية وإقليمية ودولية، ال يزال الصحافيون والعاملون يف وسائط            لكن، واستناداً 

وأضـافت أن   . اإلعالم يتعرضون للمضايقة والسجن عندما ينشرون بيانات ناقدة للسلطات        
دات واألعمال  الصحافيني يغادرون البلد إىل املنفى أو يلجؤون إىل الرقابة الذاتية اتقاء للتهدي           

  . )٩٠(االنتقامية، وأن حاالت املضايقة ال ُيحقَّق فيها وأن اإلفالت من العقاب ال يزال متفشياً
والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن ممارسة حرية تكـوين اجلمعيـات               -٥٦

وتنظيم االجتماعات السلمية ختضع للحصول على إذن مسبق من الـسلطات، وأن حالـة              
  .)٩١(رئ املعلنة تستخدم ملراقبة الصحافة احلرةالطوا
وأعربت اللجنة عن القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن العديد من املـدافعني عـن                 -٥٧

حقوق اإلنسان يتعرضون لشىت أشكال املضايقة والتخويف واالعتداء ومنعهم من التظاهر من      
  . )٩٢(جانب قوات األمن

 اخلاص املعين مبسألة التعذيب، أنه خالل مظاهرة سلمية         ، أفاد املقرر  ٢٠١٠ويف عام     -٥٨
إلحياء الذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ُيزعم أن الشرطة استخدمت القـوة          

  . )٩٣(ضد املتظاهرين الذين تعرضوا إلصابات وأوقفت تسعة منهم عقب ذلك
 والرأي باالشتراك مع املقـررة      ، وّجه املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري      ٢٠٠٩ويف عام     -٥٩

 بشأن وضع رئيس االحتاد النقايب       عاجالً اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، نداءً       
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يف تشاد ورئيس رابطة حقوق اإلنسان التشادية اللذين يزعم أهنما تعرضا للتعقـب والتهديـد               
لـتني قامـا هبمـا إىل بـاريس         وُيزعم أن هذه األحداث ترتبط بالزيارتني ال      . بواسطة سالح 

ل واللتني أبلغا فيهما السلطات الفرنسية واالحتاد األورويب بالوضع األمـين يف تـشاد              وبروكس
. ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  -يناير  /وبعدم تنفيذ توصيات جلنة التحقيق يف أحداث كانون الثاين        

  .)٩٤(الشخصانوتفيد مصادر عديدة بأنه مل جير أي حتقيق يف التهديدات اليت تعرض هلا 
وأعربت عدة هيئات معاهدات عن القلق إزاء ضعف مستوى متثيل املرأة يف احليـاة                -٦٠

  . )٩٥(العامة

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية  -واو  
تالحظ اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن الـشركات             -٦١

بدأ املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة لقـاء العمـل املتـساوي             العامة واخلاصة ال متتثل مل    
  . )٩٧( وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن شواغل مماثلة.)٩٦(القيمة
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشاد على ضمان أمـور منـها        -٦٢

عراض التشريعات املعنية املتعلقة بالعمل هبدف إلغـاء مجيـع         القضاء على التمييز املهين، واست    
. )٩٨( التحرش اجلنسي يف أماكن العمـل      األحكام التمييزية ضد املرأة، وسن تشريعات حتظر      

وشجعت اللجنة تشاد أيضاً على تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة من خالل تسهيل احلصول             
  . )٩٩(ن املواردعلى فرص العمل واالئتمان واألراضي وغريها م

وأعربت اللجنة عما يساورها من قلق إزاء ما تعانيه النساء يف األرياف واملناطق النائية                -٦٣
 يف املائة من    ٨٠من حرمان مع اإلقرار بأن الظروف اليت تواجهها النسوة اللوايت ميثلن ما يناهز              

ل على اخلدمات الصحية    النساء يف تشاد، تتمثل يف كثري من األحيان يف الفقر، وصعوبة احلصو           
  . )١٠٠(واالجتماعية وعدم املشاركة يف عمليات صنع القرار على مستوى اجملتمع احمللي

اللجنـة املعنيـة    قتصادية واالجتماعية والثقافيـة و    وحثت اللجنة املعنية باحلقوق اال      -٦٤
بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشاد على إعداد وتنفيذ خطة عمل حلماية املرأة العاملـة يف                

  .)١٠١(القطاع غري الرمسي
 وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تشاد ال تزال تواجه أوضـاعاً              -٦٥

لسنوات املاضية كانـت هلـا      اقتصادية واجتماعية غري مستقرة أدت إىل عدة إضرابات يف ا         
وأضـافت أن   . تبعات سلبية من قبيل احلد من الوصول إىل اخلـدمات العامـة األساسـية             

  . )١٠٢(٢٠١٣يناير /املفاوضات بني النقابات واحلكومة ال تزال جارية إىل حد كانون الثاين
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -زاي  
 إىل أن األزمة يف البلدان اجملاورة، وإدارة أوضاع         ٢٠١٠ يف عام    أشار املنسق املقيم    -٦٦

 من العائدات النفطية     كبرياً الالجئني، وانعدام األمن الداخلي ومشاكل احلوكمة حّولت جزءاً       
  .)١٠٣(إىل النفقات العسكرية على حساب االستثمارات يف القطاعات االجتماعية

ة املتزايدة أسهمت يف حتـسني األوضـاع        وأفادت اليونيسيف بأن عائدات احلكوم      -٦٧
، لكن، وبسبب األوضاع األمنية اهلشة، أنفقت احلجـم         ٢٠٠٣ منذ عام    االقتصادية تدرجيياً 

 ٢٠٠٤فقد اخنفضت يف الفترة من عام       . الدفاع/األكرب من املوارد املالية املتزايدة على اجليش      
 يف املائة، وهبطت حـصة      ٧إىل   ١٥,٤ حصة التعليم يف امليزانية الوطنية من        ٢٠١٠إىل عام   

 بيد أن خمصصات القطاعات االجتماعية زادت باألرقام      .  يف املائة  ٥,٦ إىل   ٦,٦الصحة من   
  . )١٠٤(اإلمجالية

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلـق أن نـسبة              -٦٨
ملدقع، وال سيما سكان املناطق الريفية      عالية من السكان ال تزال تعاين من الفقر أو من الفقر ا           

واملناطق احلضرية احملرومة والنساء واألطفال واألسـر املتـأثرة بفـريوس نقـص املناعـة               
وأشارت إىل أن تشاد مل تضع بعد آليات        . اإليدز واألشخاص املشردين داخل البالد    /البشرية

  . )١٠٥(للتنسيق الفّعال من أجل حماربة الفقر
منه نسبة  ة عن بالغ القلق إزاء انعدام األمن الغذائي املزمن الذي تعاين            وأعربت اللجن   -٦٩

ختصص تشاد موارد كافية للربامج املصممة لكـي يـتمكّن   كبرية من السكان وأوصت بأن    
  . )١٠٦(اجلميع من االنتفاع املادي واالقتصادي باحلد األدىن من الغذاء الضروري

الصحية للجميـع اخلاصـة بنظـام الـضمان         وأوصت اللجنة تشاد بتوفري التغطية        -٧٠
  .)١٠٧(االجتماعي يف تشاد، مع إعطاء األولوية للمجموعات الضعيفة واملهّمشة

والحظت اللجنة بقلق أن األموال املخصصة للخـدمات االجتماعيـة واهلياكـل              -٧١
ن األساسية العامة غري كافية رغم الثروة الكبرية اليت متثلـها املـوارد الطبيعيـة، ورغـم أ                

 من الدستور تنص على أن تعود نسبة من ناتج املوارد الـسطحية واجلوفيـة إىل                ٢١٢ املادة
  .)١٠٨(السلطات احمللية

ع املدين أثار مـسألة عمليـات       متوأفادت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بأن اجمل        -٧٢
دد، شددت  ويف هذا الص  . اإلخالء القسري اليت طالت آالف األسر، ويبدو أن األرقام تتزايد         

املفوضية على األمهية احليوية إلدماج مبادئ حقوق اإلنسان يف مجيـع املـشاريع اإلمنائيـة،       
وشجعت السلطات على دعوة املقّررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق             

  . )١٠٩(يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، إىل زيارة تشاد
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، وّجهت واملقّررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر          ٢٠١٠ويف عام     -٧٣
احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، رسالة إىل احلكومة               

ص معـدم يف حـي أمباّتـا يف     شخ١٠ ٠٠٠تناولت فيها اإلخالء القسري الوشيك لنحو       
  .)١١٠(جنامينا
جنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق إزاء العدد      وأعربت الل   -٧٤

الكبري من عمليات اإلخالء القسري وتدمري املساكن اليت حدثت يف أحياء جنامينا دون إخطار 
  . )١١١(مسبق، ودون توفري سكن بديل أو تقدمي تعويض مناسب

  احلق يف الصحة  -حاء  
بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن شعور بالقلق إزاء تـدهور           أعربت اللجنة املعنية      -٧٥

املؤشرات الصحية، مبا يف ذلك املؤشرات املتعلقة بوفيات األمهات، وألن العوامل االجتماعية            
والثقافية وكذلك القيود اجلغرافية ال تزال تشكل عقبات رئيسية أمـام وصـول املـرأة إىل                

لق إزاء وجود تقارير تشري إىل إصابة النساء على         وأعربت كذلك عن الق   . اخلدمات الصحية 
حنو غري متناسب مبن فيهن النساء احلوامل والعامالت يف جمال اجلنس بفريوس نقص املناعـة               

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن         . )١١٢(اإليدز/البشرية
  .)١١٣(مماثلة شواغل
يسيف بأن عدد األشخاص املصابني بفـريوس نقـص املناعـة        وأفادت منظمة اليون    -٧٦

 وأن اجلائحة تنتشر بتفاوت ملحوظ بـني  ٢١٠ ٠٠٠اإليدز يف تشاد يقدرون بنحو   /البشرية
  . )١١٤(النساء والرجال، وبني الدوائر الريفية واحلضرية ويف بعض املناطق

ين بفريوس نقص املناعـة     وأعرب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة املشترك املع         -٧٧
 عن القلق إزاء املستويات العليا من الوصم والتمييز جتاه األشخاص املـصابني             اإليدز/البشرية 

البشرية، وخباصة من بني األشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفيـة،           بفريوس نقص املناعة    
  .)١١٥(مما يؤدي هبم إىل العيش يف اخلفاء وحرماهنم من الرعاية املناسبة

وشّددت منظمة اليونيسيف على أنه رغم اخنفاض معدل وفيـات األطفـال دون               -٧٨
اخلامسة، فإنه ال يزال مرتفع بصورة غري مقبولة، وال يزال معدل وفيات األمهات من أعلـى            

ويعود ذلك . كما أشارت إىل تفاقم سوء التغذية املزمن أثناء العقد املاضي. املعدالت يف العامل
مظاهر تغري املناخ، مقترنة بعدم وضع آليات منهجية ومؤسـسية ملقاومـة هـذا               إىل   نسبياً
  .)١١٦(التغري
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عما يساورها مـن             -٧٩

قلق إزاء نقص عدد العاملني يف قطاع الرعاية الصحية يف املناطق الريفية وتـدين مـستوى                
  .)١١٧(ةاخلدمات الصحي
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والحظت منظمة اليونيسيف أنه بالرغم من ارتفاع نسبة حصول السكان على مياه              -٨٠
 يف  ١٢ إىل   ٤ يف املائة والوصول إىل املرافق الصحية مـن          ٤٤,٣ إىل   ٣٠الشرب املأمونة من    

  . )١١٨(املائة، ال تزال مستويات التغطية الشاملة منخفضة جداً
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع القلق بأن مجيع        وأحاطت اللجنة املعنية باحلقوق     -٨١

السكان، باستثناء عدد قليل منهم يعيشون يف املدن، تنقصهم وسائل احلد األدىن من الرفـاه،    
مثل املياه الصاحلة للشرب والـتخلص مـن النفايـات وجتهيـزات الـصرف الـصحي                

  . )١١٩(والكهرباء

  احلق يف التعليم  -طاء  
سكو أن مؤشرات تشاد يف جمال التعليم من أسوأ مؤشرات العـامل وأن             أعلنت اليون   -٨٢

والحظت أن ثلث   . نفقاهتا يف جمال األسلحة تفوق أربع مرات نفقاهتا على املدارس االبتدائية          
السكان الذين بلغوا سن الدراسة يف مرحلة التعليم االبتدائي مل يلتحقـوا بـه؛ وأن أوجـه                 

وأضافت اليونسكو أن اهلدف العـام      .  ونوعية التعليم سيئة   التفاوت بني اجلنسني عالية جداً    
 إىل جانب احترام تكافؤ الفـرص بـني         ٢٠١٥يتمثل يف تعميم التعليم االبتدائي حبلول عام        

  .)١٢٠(الذكور واإلناث
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنـة املعنيـة             -٨٣

ز ضد املرأة عن القلق إزاء ارتفاع نسبة االنقطاع عن الدراسة، وال سيما             بالقضاء على التميي  
وحثتا تشاد على حتسني نسبة حمـو       . )١٢١(يف أفقر مناطق البالد واملناطق الريفية بوجه خاص       

  .)١٢٢(األمية، ال سيما أمية اإلناث، وعلى إتاحة التعليم للبنني والبنات بالتساوي
 اعتماد تدابري إضافية هتدف إىل مكافحـة التمييـز          وشجعت اليونسكو تشاد على     -٨٤

  .)١٢٣(ومحاية األقليات وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمال التعليم

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلكومة بيان اخلطوات املتخذة لكي تضمن               -٨٥
  . )١٢٤(علق بتشغيل األشخاص ذوي إلعاقة ومهنهم تكافؤ الفرص واملعاملة فيما يتعملياً

  األقليات والسكان األصليون   -كاف  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عما يساورها مـن             -٨٦

 يف األرض وأمناط حيـاة الـسكان        قلق إزاء نظام استغالل املوارد الطبيعية الذي يؤثر سلباً        
وحثت تشاد على . هم من حقوقهم املتعلقة بأرض أجدادهم وهويتهم الثقافية األصليني، وحيرم 

  . )١٢٥(اختاذ تدابري خاصة حلماية هوية السكان األصليني الثقافية وأرض أجدادهم
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
 يقل   ما ال  الحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تشاد تستضيف حالياً           -٨٧
 يف شـرق تـشاد      ، ويقيمـون أساسـاً     الجئ تعترف هبم احلكومة مبدئياً     ٣٧٨ ٠٠٠عن  

  . )١٢٦(وجنوهبا
وأوصت املفوضية بأن تسهر تشاد على اعتماد قانون لالجئني وتنفيـذه يف أسـرع          -٨٨

  . )١٢٧(اآلجال يتسق مع الصكوك الدولية واإلقليمية لالجئني
نصري تشاد على اعتماد مشروع قانون الالجـئني؛        وحثت جلنة القضاء على التمييز الع       -٨٩

وتسهيل احتكام الالجئني واملشردين داخلياً إىل القضاء ومالحقة ومعاقبة مرتكيب العنـف ضـد              
  .)١٢٩(وأثارت عدة هيئات معاهدات شواغل مماثلة وقدمت توصيات. )١٢٨(الالجئني

يعياً يـنظّم الطـرد     وحثت جلنة مناهضة التعذيب تشاد على أن تعتمد إطاراً تـشر            -٩٠
واإلعادة القسرية والتسليم وأن تنقّح إجراءاهتا وممارساهتـا احلاليـة من أجــل الوفـاء             

  . )١٣٠(بالتزاماهتا مبقتضى أحكام االتفاقية
وأوضحت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تشاد أسهمت يف تعزيز أمن              -٩١

مفرزة األمن املتكاملة، بعد رحيل بعثة األمم       قوافل التدخل ألسباب إنسانية عن طريق وزع        
  . )١٣١(٢٠١٠املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد يف عام 

واعترفت املفوضية بتعزيز اإلطار القانوين حلماية ألشخاص الذين تعىن هبم املفوضية             -٩٢
 من احلـصول    وبالتقدم احملرز يف إعادة توطني الالجئني وأمنهم، وبتمكني احلكومة الالجئني         

  . )١٣٢(على خدمات الصحة والتعليم
وبينما الحظت املفوضية أن عدم االستفادة من السجل املدين يشكل عقبـة هامـة                -٩٣

حتول دون التمتع حبقوق الالجئني، أوصت تشاد مبتابعة جهودها لتحديث السجل املـدين،             
ر شهادات امليالد والوفاة     من هذا السجل، وإصدا    وتيسري استفادة الالجئني واملشردين داخلياً    

  . )١٣٣(والزواج جماناً
، الحظت بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتـشاد           ٢٠١٠ويف عام     -٩٤

واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن العنف اجلنسي واجلنساين ال يزال واسع االنتـشار يف              
  .)١٣٤(اجملتمعات احمللية عن العديد من خميمات الالجئني ومواقع املشردين فضالً

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تشاد بأن تنظم محالت للتوعيـة              -٩٥
بالعنف اجلنسي واجلنساين الذي يستهدف كال من السكان املهددين وأصحاب املـصلحة؛            
وبأن تكثّف جهودها لتوظيف عدد أكرب من املوظفات القائمات على خميمـات الالجـئني              

 اليت تستضيف املشردين داخليا؛ وضمان تقدمي رد مناسب على كل حالـة عنـف               واملواقع
  . )١٣٥(جنسي وجنساين ُيبلغ عنها
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  املشردون داخلياً  -ميم  
 بأن الوضع األمين واخلوف من أعمال اللـصوصية         ٢٠١١أفاد األمني العام يف عام        -٩٦
ومـن بـني    . دين داخليـاً  يزاالن يف مناطق العودة يشكالن مصدر قلق بالنسبة إىل املشر          ال

التحديات الرئيسية األخرى، اليت تواجه العودة املستدامة، النقص الشديد يف إمكانية احلصول            
  .)١٣٦(على اخلدمات االجتماعية األساسية

وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني، بـأن احلكومـة أعلنـت يف                -٩٧
  هناية الرتاع املدين وبأن أكثرية املشردين داخلياً       ، حبجة  هناية حالة املشردين داخلياً    ٢٠١٢ عام

بيـد أن  .  أو أُعيد توطينهم يف أماكن البلد األخـرى عادوا إىل ديارهم األصلية أو اندجموا حملياً   
 وقرار احلكومة وقف االعتـراف هبـم        املفوضية الحظت أنه رغم انتهاء أزمة املشردين داخلياً       

يقيمون يف مناطق نزوحهم يف     " السابقني "اًشردين داخلي ، ال يزال عشرات امل    كمشردين داخلياً 
 وسياسة   قانونياً وأوصت املفوضية تشاد بأن تضع وتعتمد إطاراً      . انتظار حلول مستدامة مناسبة   

أو استراتيجية وطنية تغطي مجيع مراحل التشريد الداخلي، وبأن تـستمر يف تـوفري احلمايـة                
  .)١٣٧( للتشاديني الذين يستمّر تشردهمحبلول مستدامةواملساعدة واختاذ تدابري حمددة للنهوض 
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