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  مقدمة    
 لقـرار جملـس     وفقاًعقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ           -١

 يف الفتـرة     عـشرة  السابعة، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
وأُجري االستعراض املتعلق   . ٢٠١٣ نوفمرب/تشرين الثاين  ١ إىل   أكتوبر/ تشرين األول  ٢١ من

وترأس وفد  . ٢٠١٣ أكتوبر/تشرين األول  ٢٩املعقودة يف    الثالثة عشرة  خالل اجللسة    بتشاد
واعتمـد  . وزير حقوق اإلنسان وتعزيز احلريات األساسية     ،  راوول الوونا غونغ   السيد   تشاد

ـ الثامنة عـشرة  يف جلسته بتشادالفريق العامل هذا التقرير املتعلق       تـشرين   ٣١ودة يف  املعق
  . ٢٠١٣ أكتوبر/األول

كـانون   ١٤، اختار جملس حقوق اإلنـسان، يف        بتشادوتيسرياً لالستعراض املتعلق      -٢
إكوادور واإلمارات العربيـة    ): اجملموعة الثالثية (، جمموعة املقرِّرين التالية     ٢٠١٣ يناير/الثاين

  . املتحدة وبنن
، ١٦/٢١ مـن مرفـق القـرار       ٥والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وفقاً للفقرة   و  -٣

  :تشادحالة حقوق اإلنسان يف صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض 

ــين  )أ(   ــر وط ــدم  /تقري ــي مق ــرض خط ــاًع ــرة وفق ) أ(١٥ للفق
)A/HRC/WG.6/17/TCD/1(؛  

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،       ت أعدته   جتميع للمعلوما   )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/17/TCD/2 ()ب(١٥وفقاً للفقرة 

  ). A/HRC/WG.6/17/TCD/3 ()ج(١٥  للفقرةوفقاًفوضية املموجز أعدته   )ج(  
   كـل مـن    ا مسبقاً هت عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعد       تشاد إىل   وأحيلت  -٤

يرلندا لربيطانيا العظمى وأ أملانيا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا وليختنشتاين واململكة املتحدة
بكة االـش موقـع   هذه األسئلة متاحة على     و. الشمالية وهولندا والواليات املتحدة األمريكية    

 . اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  عملية االستعراضمداوالت موجز  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

اد لقضايا حقوق اإلنـسان وعـن       عّبر وفد تشاد بداية عن االهتمام الذي توليه تش          -٥
  . اليت قطعتها تشاد مبلء إرادهتارغبتها الواضحة يف الوفاء جبميع االلتزامات 
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 وزارة حلقوق اإلنسان وذكر عـدة  ٢٠٠٥مث أوضح الوفد أن تشاد أنشأت يف عام          -٦
ومن بني هذه الـصكوك     . ٢٠٠٩اتفاقيات ومعاهدات وقّعت وصّدقت عليها تشاد يف عام         

 الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منع االجتار باألشـخاص،            االتفاقية
وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكّمل هلا؛ والربوتوكول االختياري امللحـق            
باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال، وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد               

 والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات           اإلباحية،
املسلحة؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري؛ واالتفاقية الدولية          
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسرهـم؛ والربوتوكول االختياري التفاقيـة         

يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة؛              مناهضة التعذ 
وصّدقت تشاد  . والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

  . لى عدة صكوك قانونية إقليميةكذلك ع
دوليـة الـيت    وذكر الوفد أن تشاد أحرزت تقدماً كبرياً يف دمج أحكام الصكوك ال             -٧

وبذلك اعتمدت تشاد العديد من النصوص الوطنية وهي        . صّدقت عليها يف القوانني الداخلية    
ُتعّد العتماد نصوص أخرى كقانون األفراد واألسرة والقانون اجلنائي وقـانون اإلجـراءات      

جلندي اجلنائية والقانون املدين وقانون اإلجراءات املدنية، وقانون محاية الطفل ومدونة سلوك ا           
 . التشادي الصاحل

 مؤسـسات   سامهت فيها مثرة عملية تشاركية    وأوضح الوفد أن التقرير الوطين كان         -٨
املتعلقة حبقـوق    الدولية   الصكوكاللجنة الوزارية املكلفة مبتابعة     وبالفعل، فقد أعدته    . عديدة

الوطنية حلقـوق   تتألف من ممثلني عن وزارات خمتلفة، وعن اجملتمع املدين، واللجنة           (اإلنسان  
ومـن مث اعتمدتـه     . فضالً عن مجعيات حقوق اإلنـسان     ) اإلنسان وأشخاص ذوي خربة   

  . احلكومة

وأوضح الوفد أن سلسلة من اخلطوات والتدابري املتعلقـة باألطفـال يف الرتاعـات               -٩
صـندوق األمـم املتحـدة للطفولـة        املسلحة قد اختذت من قبل احلكومة بالتعاون مـع          

ذكر الوفد يف هذا الصدد على وجه اخلصوص، التدريب املزمع تنظيمه قبـل             و). اليونيسيف(
 من أفراد الوحدات العسكرية اليت أُُرسلت إىل مايل ومجهورية          ٤٠٠هناية العام اجلاري لفائدة     

أفريقيا الوسطى؛ وعمليات التحقق من أعمار اجلنود جتريها احلكومة بالتعاون مـع األمـم              
الدفاع؛ وبرنامج رعاية يهدف إىل مل مشل العائالت وإعادة دمـج           املتحدة يف مناطق األمن و    

 الوطين  األطفال الذين أُخرجوا من اجملموعات املسلحة؛ وتسمية جهة اتصال يف وزارة الدفاع           
 . لتنفيذ خطة العمل

 حبد ذاته يف تشاد  االجتارجتار باألطفال، أكّد الوفد أن ال وجود هلذا         ويف موضوع اال    -١٠
 احلاالت املشاهبة اليت تعاقب عليها املؤسسات احلكومية حـني تعلـم هبـا              بل توجد بعض  

 ١٧وذكر الوفد أيضاً أن احلكومة اختذت يف ). l’arche de Zoé" سفينة زوي"كقضية مجعية (
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 قراراً يقضي بإنشاء جلنة وزارية فنية معنية مبكافحـة االجتـار            ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 
جتـار  ى تطبيق االلتزامات املتعلقة باال     جبملة أمور منها السهر عل     وسُتعىن هذه اللجنة  . بالبشر

بالبشر، واقتراح تعديل التشريعات الوطنية حبيث تتمّشى مع الصكوك الدولية، وتنسيق مجيع            
  .  أنشطة اإلدارات املعنية

وأضاف الوفد أن مشروع مرسوم يتضمن تنظيم عمل األطفال معروض العتمـاده              -١١
 . دة يف قانون العمل وتوضيحهاحكام املتعلقة حبماية األطفال الواربغية استكمال األ

 ساعة ميكن أن ميددها وكيـل       ٤٨وذكّر الوفد بأن مدة احلبس رهن التحقيق هي           -١٢
وحلماية حقوق املواطن، ينص مشروع قانون اإلجـراءات        .  ساعة ٧٢اجلمهورية لتصل إىل    

هذه املدة وعلى فترات حجز احتياطي ملدة سـتة    اجلنائية على إمكانية االستعانة مبحامٍ خالل       
 . لجنح وملدة سنة واحدة للجرائمأشهر ل

 / تـشرين الثـاين    ٣١ما خيص جنح الصحافة، ذكر الوفد أن القانون املـؤرخ           وفي  -١٣
وباتت حرية الصحافة مكفولة بعدة آليات قانونية       .  قد ألغى جترمي هذه اجلنح     ٢٠١٠ نوفمرب

 لكنه ُيطلب إىل الصحافيني ممارسة مهنتهم دون حّض املواطنني          .ةومؤسسية وضعتها احلكوم  
 . على الكراهية أو العنف

أما يف مسألة النساء فالحظ الوفد أن احلكومة اختذت العديد من اإلجراءات لتعزيز               -١٤
ومن ذلك أن احلكومة أقرت سياسة وطنية للقضايا اجلنسانية واسـتراتيجية           . محاية حقوقهن 

وأشار الوفد أيضاً إىل أن احلكومة توخت يف        . العنف القائم على نوع اجلنس    وطنية ملكافحة   
 واملواد الالحقة من مشروع القانون اجلنائي عقوبات حبق مرتكيب أعمال العنـف       ٣٢٥املادة  

ون إىل تشويه األعـضاء     ع كذلك على عقوبات حبق الذين يلجأ      وينص املشرو . ضد النساء 
ضح أن تشويه األعضاء التناسلية للنساء ال ميـارس يف تـشاد   لكن الوفد أو  . التناسلية للنساء 

، لكن احلكومة أصّرت على إدخال قمع هذه املمارسات         اإلثنيةسوى داخل بعض اجملموعات     
 عدة خطوات شرعت فيهـا      وذكر الوفد أيضاً  . يف قوانينها الداخلية الحترام التزاماهتا الدولية     
لة وطنية ملكافحة مجيع أشـكال العنـف الـذي    احلكومة لصاحل النساء، ال سيما إطالق مح  

يستهدف النساء؛ وتعزيز مسؤوليات املرأة يف هيئات القرار؛ وبناء دار للمرأة يف جنامينا هبدف  
 .رات النساء على التمتع حبقوقهنتدعيم قد

وذكر الوفد أن تشاد شرعت، بدعم من االحتاد األورويب، يف إصالح شامل للقضاء               -١٥
وذكر الوفد اختاذ خطوات عدة من بينها تشييد .  دعم نظام القضاء يف تشاد من خالل برنامج  

املتقاضني املعوزين؛ وبناء وإعادة تأهيـل      مباٍن تأوي احملاكم؛ وإنشاء دار للمحامني ملساعدة        
إلعالم السكان وتوعيتـهم باالحتكـام إىل       أكثر من عشرة مراكز احتجاز؛ وإطالق محلة        

دابري ملموسة إلعادة دمج احملتجزين يف اجملتمع؛ وإنـشاء مدرسـة           ؛ واختاذ ت  القضاء والعدالة 
؛ )تضم فرعاً خمصصاً إلعداد مدراء السجون واملراقبني واحلُـّراس        (وطنية للتكوين القضائي    

  . ومراجعة مجيع القوانني املعمول هبا، ال سيما مشروع القانون اجلنائي
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 الذي أحرزته تشاد، ال يزال هنـاك        وأكد الوفد أنه، على الرغم من التقدم امللحوظ         -١٦
الكثري مما يتعني فعله بسبب الصعوبات املختلفة، ال سيما بسبب وطأة العوامل االجتماعيـة              

لكن على الرغم من كـل      . والثقافية، وحمدودية القدرات املالية ونقص املوارد البشرية املؤهلة       
سائل اليت يف حوزهتا جلعل     هذه الصعوبات، تتعهد تشاد مبضاعفة جهودها وتسخري مجيع الو        

  . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها أولوية قصوى بالنسبة للحكومة

  ع االستعراضواحلوار التفاعلي وردود الدولة موض  -باء  
ميكن االطالع على التوصيات اليت     و.  ببيانات  وفداً ٧٣خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -١٧

    .التقريرقدمت أثناء احلوار يف القسم الثاين من هذا 
. وأثنت سلوفينيا على تقدمي تشاد دعوة دائمة جلميع املكلفني باإلجراءات اخلاصـة             -١٨

وشجعتها على املضي قدماً يف تنفيذ خطة العمل اخلاصة باألطفـال والرتاعـات املـسلحة،          
وأعربت عن قلقها إزاء نقص اإلبالغ بأعمال العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس              

  . وقدمت سلوفينيا توصيات. لعقابر ثقافة اإلفالت من اواستمرا
وشجعت جنوب أفريقيا تشاد على مواصلة اخلطوات اهلادفة إىل تعزيز محاية حقوق              -١٩

ورّحبت باجلهود اليت تبذهلا    . النساء والقضاء على مجيع أشكال العنف الذي يستهدف النساء        
  . وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. تشاد ملكافحة الفقر وحتسني قطاعي الصحة والتعليم

ونّوه جنوب السودان بالتقدم احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ودعا اجملتمع الدويل إىل               -٢٠
توفري املزيد من املساعدة الفنية والدعم املايل ملساعدة تشاد يف الوفاء بالتزاماهتـا يف تعزيـز                

  . وقدم جنوب السودان توصيات. حقوق اإلنسان ومحايتها
وأشادت إسبانيا باعتماد ميثاق مياه حبرية تشاد وعرضت تعاوهنا يف تأمني إدارة فعالة   -٢١

وقـدمت  . وأعربت إسبانيا عن قلقها إزاء وضع النساء والفتيات       . ومتضافرة للموارد املائية  
  .إسبانيا توصيات

 يف  وأعربت أملانيا عن قلقها إزاء االنتهاكات العديدة حلقوق اإلنسان الـيت تـؤثر               -٢٢
وطلبت بيان التدابري امللموسة اليت تنوي تشاد اختاذها إلذكاء الوعي حبقوق اإلنسان         . األطفال

 .وقدمت أملانيا توصيات. املكفولة لألطفال واملعاقبة على االنتهاكات

امللحق باتفاقية حقوق   وأثنت تايلند على تصديق تشاد على الربوتوكول االختياري           -٢٣
طفال، وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة وعلـى            الطفل املتعلق ببيع األ   

لكنها قالت إن القلق ال يزال يساورها بسبب        . املبادرات اليت اختذهتا لتعزيز حقوق السجناء     
اإليـدز وطلبـت    / املكتـسب  ةالتمييز حبق األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري       

ص الذين يعيشون مع هذا املرض والتـدابري الـيت          احلصول على معلومات عن عدد األشخا     
وحثت تايلند اجملتمع الدويل على مساعدة تشاد وشجعت هذه         . اختذهتا تشاد يف هذا الصدد    
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وقـدمت تايلنـد    . املتحدةاألخرية على مواصلة تعاوهنا مع هيئات املعاهدات التابعة لألمم          
 . توصيات

ونّوهـت بأوجـه    . ع وإرساء سلم دائم   وهنأت توغو تشاد على التزامها حبل الرتا        -٢٤
بروتوكول منع االجتار باألشـخاص،     التحسن النامجة عن التصديق على صكوك دولية مثل         

وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكّمل لالتفاقية الدولية ملكافحـة اجلرميـة             
ق الطفـل املتعلـق ببيـع       امللحق باتفاقية حقو  الربوتوكول االختياري   املنظمة عرب الوطنية و   

 . وقدمت توغو توصيات. األطفال، وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

وشجعت تونس تشاد على تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف الـذي               -٢٥
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل على         يستهدف النساء وحثت    

وقدمت . ية طلبات تشاد من املساعدة الفنية، مبا يف ذلك فتح مكتب للمفوضية يف جنامينا             تلب
 .  تونس توصيات

وأثنت تركيا على احلكومة اللتزامها باحلوار الوطين بشأن التنمية وحتليها بـاإلرادة              -٢٦
ـ        . السياسية إلجراء انتخابات حرة    شردين ونّوهت بالتزام تشاد بتوفري مناخ آمن لالجئني وامل
 . ات توصيتركيا وقدمت .على احلدود اجلنوبية والشرقية

ونوهت اإلمارات العربية املتحدة بإجراء إصالحات قضائية وسن تشريعات جديدة،            -٢٧
. ورّحبت جبهود التوعية اليت تبذهلا تشاد     . مثل قانون األحوال املدنية وتعديل القانون اجلنائي      

بري املعتمدة يف جمايل إعادة تأهيل موظفي القـضاء         وطلبت احلصول على معلومات عن التدا     
  . وقدمت توصية. وتدريبهم

ودعت اململكة املتحدة إىل وضع حد لإلفالت من العقاب وأعربت عن قلقهـا إزاء            -٢٨
واعتربت . تدخل السلطة التنفيذية يف املسائل القضائية وإزاء املراجعة املقترحة لقانون اإلعالم          

 وقدمت اململكـة    .فري مناخ أكثر أماناً للصحافيني أمران يف غاية األمهية        أن حرية التعبري وتو   
 . املتحدة توصيات

وأقرت الواليات املتحدة األمريكية باإلصالحات يف قطاع األمن، لكنها أعربت عن             -٢٩
 الذي يستهدف النساء والفتيات، وقلة املوارد لتوفري        ،قلقها إزاء العنف اجلنسي الذي ميارس     

رطية يف املناطق اليت تأوي الالجئني، واستمرار الظروف املزريـة يف الـسجون ويف              مراقبة ش 
  .  وقدمت الواليات املتحدة توصيات. معاملة السجناء

ونوهت أوروغواي بتصديق تشاد على صكوك دولية متعلقة حبقـوق اإلنـسان،               -٣٠
رات التشريعية اهلادفـة إىل     وباجلهود اليت تبذهلا حلماية الفتيان والفتيات واملراهقني، وبالتطو       

تعزيز سيادة القانون، ومبشروع القانون الذي ينتظر البت فيه واهلادف إىل تعزيـز اللجنـة               
   .  وقدمت أوروغواي توصيات. الوطنية حلقوق اإلنسان
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 ٢٠١٠عـام   مجهورية فرتويال البوليفارية بالتدابري اليت اختذهتا تشاد منـذ          وأشادت    -٣١
ية والتشريعات اليت تنظّم اإلعالم، مبا يف ذلك تعزيز حرية التعبري وزيادة لتحسني الرعاية الصح

 . مجهورية فرتويال البوليفارية توصية وقدمت. حمو األمية ورفع نسب ارتياد الفتيات للمدارس

ما يتعلق  د واملنظمات الدولية، ال سيما في     ونوهت فييت نام بالتعاون الوثيق بني تشا        -٣٢
وشجعت تشاد علـى    . ملها مع اليونيسيف على مكافحة جتنيد األطفال      حبقوق األطفال، وع  

تكثيف اجلهود اليت تبذهلا لضمان احترام حقوق اإلنسان وحثت اهليئات الدولية واإلقليميـة             
ونوهت فييت نام أيضاً باالستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف        . على تزويد تشاد بتعاون وثيق    

 .  القائم على أساس اجلنس

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل    بتصديق تشاد على     وأحاط اليمن علماً    -٣٣
وأقر الـيمن   .  وعلى غريه من الصكوك الدولية     املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     

بإعداد خطط عمل وطنية تتعلق حبقوق اإلنسان، واستخدام األطفال يف الرتاعات املـسلحة             
  .   وبتنفيذ برنامج لتطوير قطاع الصحةوالعنف حبق املرأة، 

ونوهت زمبابوي بتحسني اإلطار التشريعي لدمج الصكوك الدوليـة يف القـوانني              -٣٤
وأثنت على الربامج الرامية إىل تعزيز النظام التعليمي وحتسني قطاع الصحة واحلد من             . احمللية
ي بإمكانيات اللجـوء    وأقرت باإلصالحات القضائية وشجعت تشاد على إذكاء الوع       . الفقر
 . وقدمت زمبابوي توصيات. لقضاءإىل ا

ورّحبت اجلزائر بتنفيذ عدة صكوك متعلقة حبقوق اإلنسان، وخطة العمل الرامية إىل              -٣٥
ونّوهت اجلزائر  . معاجلة مسألة استخدام األطفال يف الرتاعات املسلحة، وخطة التنمية الوطنية         

قتصادية واالجتماعية والثقافية ودعت اجملتمع الـدويل       بالتقدم الذي حتقق يف جمال احلقوق اال      
 . وقدمت اجلزائر توصيات. الفنيةإىل دعم بناء القدرات وتوفري املساعدة 

وأثنت أنغوال على عملية إصالح القضاء واعتماد سياسة وطنية خاصـة بالقـضايا               -٣٦
 . وقدمت أنغوال توصية. اجلنسانية وإنشاء جلنة وزارية للمتابعة تعىن باالتفاقات الدولية

التفاقية حقوق الطفل   ورحبت األرجنتني بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني         -٣٧
وشجعت تشاد على تعديل القـانون اجلنـائي        . وباعتماد خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان     

 . جنتني توصياتوقدمت األر. حبيث يتضمن تعريفاً للتعذيب وجترمياً جلميع أعمال التعذيب

وحّيت أرمينيا تشاد لتحسينها إمكانيات االستفادة من الرعاية الصحية، وال سـيما              -٣٨
ونوهت أرمينيا بالتقدم احملرز يف جمال التعليم . توفري الرعاية الصحية اجملانية لألمهات واألطفال

ـ               .رأةوباعتماد سياسية وطنية بشأن القضايا اإلنسانية وتنفيذ محلة ملكافحة التمييز حبـق امل
 . وقدمت أرمينيا توصيات

وأعربت أستراليا عن قلقها إزاء تواتر حاالت االغتصاب والعنـف حبـق النـساء                -٣٩
ديهم وأقـّرت    القانوين لألطفال ومعاقبة جمنِّ    ورحبت بالتوجيه املتعلق بالتجنيد غري    . والفتيات
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. راطيةساء الدميق بالدور املهم الذي يؤديه اجملتمع املدين والصحافيون وأحزاب املعارضة يف إر          
 .  وقدمت أستراليا توصيات

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة      ورحبت أذربيجان بتصديق تشاد على        -٤٠
عرب الوطنية والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء            

ونّوهت بأوجه التحسن اليت حتققت يف جمـال        . األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     
وأثنت على وضع برنامج دعم إصالح      . احترام حقوق النساء واألطفال واإلصالح القضائي     

    . وقدمت أذربيجان توصيات. القضاء وإنشاء املدرسة الوطنية لتكوين القضاة

رحبـت  و. ش بالتقدم احملرز يف قطاع الصحة ويف مكافحة الفقـر         يونوهت بنغالد    -٤١
وحثت األمم املتحدة واجملتمـع     .  املشاريع إطالق يفالصندوق الوطين لدعم الشباب     بإنشاء  

   .  الدويل على تقدمي املساعدة الفنية لتشاد
ونّوهت بنن باإلصالحات التشريعية واملؤسسية، ال سيما اعتماد قـوانني جديـدة،        -٤٢

ملبادئ املتعلقة مبركـز املؤسـسات      وبذل جهود ملواءمة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مع ا        
. ، واالعتراف بالوضع القانوين للمعارضة، ووضع إطار جديد للحوار        )مبادئ باريس (الوطنية  

 . وقدمت بنن توصيات.  بإحراز تقدم هائل يف جمال حقوق النساء واألطفالونوهت أيضاً

اتفاقيـة  ا  ورحبت بوتسوانا بتصديق تشاد على صكوك متعلقة حبقوق اإلنسان، منه           -٤٣
والربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية       ،  مكافحة اجلرمية املنظمة  

وحثت . كامباال، ونوهت باإلصالحات التشريعية واملؤسسية اهلادفة إىل محاية حقوق اإلنسان
 محايـة   تشاد على مواصلة خطة العمل الوطنية للتنمية وغريها من اخلطط وعلى تعزيز تدابري            

 .  بوتسوانا توصيات وقدمت. الصحافيني

وحّيت الربازيل تصديق تشاد على صكوك دولية متعلقة حبقوق األطفال والتقـدم الـذي                -٤٤
أحرزته يف جمال إصالح القضاء واحلد من األمية، وهو ما يعكس رغبة تـشاد يف تعزيـز حقـوق                   

اتفاقية منع ومعاقبـة    مام تشاد بعد إىل     وأعربت الربازيل عن قلقها من عدم انض      . اإلنسان ومحايتها 
وطلبت احلصول على معلومات بشأن فعاليـة الـسياسات املتبعـة           . جرمية اإلبادة اجلماعية  

 . وقدمت الربازيل توصيات. للتصدي النعدام األمن الغذائي

وهّنأت بوركينا فاسو احلكومة على تنظيم حوار اجتماعي جامع وعلى توجيه دعوة              -٤٥
ودعت اجملتمع الدويل إىل دعم اجلهود اليت تبذهلا تشاد         . فني باإلجراءات اخلاصة  دائمة للمكل 

 .    وقدمت بوركينا فاسو توصيات. لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

الحظ الوفد أن املداخالت اليت قامت هبا الدول املتحدثة تتضمن أسـئلة تتعلـق              و  -٤٦
جنة الوطنية حلقوق اإلنسان مـع املبـادئ        بالنساء واألطفال؛ وإصالح القضاء، ومواءمة الل     

؛ والصحافيني؛ والـسجناء واألشـخاص      )مبادئ باريس (املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية     
وأكد الوفد أن تشاد بذلت جهوداً كبرية خبـصوص         . ةاملصابني بفريوس نقص املناعة البشري    
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 كل شيء قد أُجنز وأن      نإمجيع هذه املشاكل، لكنه أضاف أن الوفد ال يقف هنا اليوم ليقول             
ففي تشاد، كما يف كل البلدان اخلارجة من فترة اضـطرابات،           . ال مشاكل تعترض التطبيق   

ومن الصعب تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ما مل تسوى         . ُيعترب كل اجملاالت تكتسي أولوية    
. اجليشمسألة اإلدارة وإصالحها، ويتحقق إصالح القضاء، وتتم السيطرة على أقسام األمن و          

وعلى الرغم من كثرة األولويات الضاغطة، فقد جعلت احلكومة التشادية دوماً من مـسألة              
عتبارات االجتماعيـة والثقافيـة     وأكد الوفد كذلك أن اال    . حقوق اإلنسان شغلها الشاغل   

وبالفعل، فإن  . ميكن أن تتغري بني عشية وضحاها وال أن تتالشى بإصدار مرسوم أو قانون             ال
  .   يف التقاليد حيتاج إىل وقتأي تغيري 

ما يتعلق بإصالح القضاء، أوضح الوفد أن احلكومة التشادية، بإنشائها املدرسـة        وفي  -٤٧
الوطنية لتكوين القضاة، سعت إىل رفع قيمة احلقوق الوطنية وجعل القضاة منفتحني علـى              

   .احلقوق الوطنية وعلى القانون الدويل الذي تلتزم به تشاد، يف آٍن معاً
والحظ الوفد أن تشاد شرعت يف محلة فعلية لتسجيل الوالدات وأن برناجماً وطنياً حلـل            -٤٨

 ٢٠٠ ٠٠٠وهكذا، فقد ُسجلت    . مشكلة األحوال الشخصية هو قيد التنفيذ يف مجيع أحناء البلد         
 . ٢٠١٣والدة يف عام 

بفريوس نقص  وفيما خيص السؤال املتعلق بالتمييز احملتمل حيال األشخاص املصابني            -٤٩
  . خاص املصابني هبذا الفريوساملناعة البشرية، أجاب الوفد بالقول إنه يوجد قانون حيمي األش

، الذي كـان    ٢٠٠٨ويف موضوع الصحافة، ذكّر الوفد بأن القرار الصادر يف عام             -٥٠
وهذا القانون ليس مثاليـاً، وإن      . ٢٠١٠حمل مناقشات وحوارات وخالفات، ُعّدل يف عام        

إدخال تعديالت عليه، فسُتقدم تشاد على إجرائها لصاحل الدميقراطية ومحاية حقـوق            اقتضى  
 عن ذلك، جتري يف الوقت الراهن مناقشات مع اجلمعيات املهنيـة املعنيـة              وفضالً. اإلنسان

  . احلاجة إىل إدخال تعديالتللنظر يف 
د مواصلة عملية ورّد الوفد على خمتلف األشخاص الذين طلبوا يف مداخالهتم من تشا         -٥١

إصالح اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان حبيث تتمشى مع مبادئ باريس، أنه ليس علـيهم أن               
راء ويتوقع إقراره قبـل هنايـة       فمشروع القانون موجود يف مكتب إدارة جملس الوز       . يقلقوا
وقد جرى تأخري هذا املشروع ألن احلكومة أرادت التوصل إىل توافق مع كل             . ٢٠١٣ عام
 . عاتالقطا

 /ما خيص السياسة الغذائية، أشار الوفـد إىل أن احلكومـة أطلقـت يف أيلـول               وفي  -٥٢
 إطاراً لتسريع األهداف اإلمنائية لأللفية بغية القضاء على انعدام األمن الغـذائي             ٢٠١٣ سبتمرب

لكن يتوجب بذل املزيد من اجلهود لكي يتمكن سكان تشاد من           . وتقليص معدل سوء التغذية   
  . لى كميات كافية من الغذاءاحلصول ع
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وفيما يتعلق باحلوار السياسي، أشار الوفد إىل أن احلوار جـامع وأن املعارضـة يف                 -٥٣
وكانت منظمـات اجملتمـع املـدين       . جمملها كانت ممثلة يف اإلطار الوطين للحوار السياسي       

 يف اإلطـار    والنقابات واجلمعيات النسائية ومجعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان ممثلة أيـضاً          
ويعكف هذا اإلطار حالياً على إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات اليت تتـألق           . الوطين

وأكـد  .  أعضاء من اجملتمع املـدين     ٦ عضواً من املعارضة و    ١٧ عضواً من األغلبية و    ١٧من  
 ارات من الوفد أن العملية الدميقراطية تتقدم وأن احلوار السياسي حوار حقيقي وأن مجيع التي            

 . األغلبية واملعارضة ممثلة فيه

 جارٍ بني احلكومة والنقابات      دائماً  اجتماعياً وفضال عن ذلك، ذكر الوفد أن حواراً        -٥٤
 . إلجياد حلول للمشاكل اليت تطرأهبدف تفادي األزمات وتنظيم لقاءات 

دميقراطي ويف موضوع الصحافة أيضاً، قال الوفد إنه من البديهي عند انطالق نظام               -٥٥
 اتقاناً كامالً وأن احلكومة نفـسها تتـسلم         ةأال تتقن الصحافة دورها يف العملية الدميقراطي      

وقد تقع بالتايل بعض املنازعات لكن احملـاكم موجـودة لتـصحيح            .  اجملال اطريقها يف هذ  
م لشكاوى اليت غالباً ما يقدمها أفراد، وقد أثبت نظا        االتوجهات، عند االقتضاء، أو للبت يف       

وأكد الوفد أن احلكومة تعي أن وجود صحافة حرة خيـدم           . القضاء استقالله يف هذا اجملال    
لكن من الضروري أن يتلقى الصحافيون اإلعداد الالزم، واحلكومـة          . الدميقراطية والسكان 

تعمل يف هذا االجتاه من خالل اجمللس األعلى لالتصاالت الذي يتألف من ممثلني عن الصحافة      
 وهناك أيضاً هيئة مهنية توجه املالحظات إىل أعضائها يف حـال . اجلمعية الوطنية واحلكومة و 

  . حصول أخطاء يف الصحافة
ما يتعلق بالعنف الذي تتعرض له النساء، حتدث الوفد عن إنشاء تنسيقية وطنيـة   وفي  -٥٦

وأضحى من املمكن املعاقبـة     . ٢٠١٠للوقاية واحلماية، وذلك مبوجب مرسوم صدر يف عام         
ى أعمال العنف هذه لكن يتعني أيضاً العمل على التوعية يف امليدان ألن ال جـدوى مـن         عل

وبناء عليه، أطلقت احلكومة محلة وطنية للتوعية مدعومة بوثائق مثل          . املعاقبة من دون توعية   
 ". نة سلوك اجلندي التشادي الصاحلمدو"و" كال العنف اليت تستهدف النساءمعاً لوقف أش"

 خيص  بوروندي باإلجنازات اليت حققتها تشاد يف جمال الصحة، ال سيما فيما          ورّحبت    -٥٧
. اإليدز/ املكتسب ةإشراك النساء واألطفال واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري        

ونّوهت بالتدابري املتخذة ملكافحة التمييز حبق املرأة والعنف القائم على نوع اجلنس، مبـا يف               
 . وقدمت بوروندي توصيات. للنساء التناسلية ذلك تشويه األعضاء

وطلبت كندا من تشاد تفصيل التدابري اليت اختـذهتا ملكافحـة جتنيـد األطفـال                 -٥٨
وأقّرت بأمهية مـشاركة    . دماجهمإواستخدامهم من قبل اجملموعات املسلحة ولتيسري إعادة        

وقدمت كندا  . االستقرار يف مايل  املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق     تشاد يف بعثة األمم املتحدة      
 . توصيات
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ونّوهت كابو فريدي بانضمام تشاد إىل صكوك دولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك               -٥٩
، وباألثر اإلجيايب للقوانني املتعلقـة      االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل    الربوتوكوالن  

والعنف حبق املرأة وضمان املـساواة      حبقوق اإلنسان واخلطط الوطنية ملكافحة جتنيد األطفال        
 . وقدمت كابو فريدي توصيات. بني اجلنسني

وأثنت مجهورية أفريقيا الوسطى على تعاون تشاد مع اليونيسيف ملكافحـة جتنيـد               -٦٠
األطفال، وعلى استراتيجيتها الوطنية اليت تراعي شواغل النساء إزاء العنف القائم على نـوع              

ستشفيات اليت توفر الرعاية اجملانية يف حاالت الطوارئ للجميع، دون          اجلنس وبناء أو ترميم امل    
  . وقدمت مجهورية أفريقيا الوسطى توصيات. متييز، ومرافق الرعاية الصحية

وأقرت الصني خبطط احلكومة اهلادفة إىل تعزيز التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة              -٦١
االتفاقية الدولية ونّوهت بتوقيع تشاد على . لفقروالزراعية والبيئية، وتعزيز املساواة واحلد من ا   

واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي      حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسرهـم      
 . وقدمت الصني توصيات. اإلعاقة

وهنأت جزر القمر تشاد على تعزيزها احلوار السياسي كوسيلة لبسط السلم املدين              -٦٢
ق يف التعليم واللجوء للقضاء، والعمل على حتقيق األهـداف          والنظام الدستوري، وتعزيز احل   

 . وقدمت جزر القمر توصيات. اإلمنائية لأللفية

والحظت الكونغو أن تشاد انضمت إىل العديد من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق              -٦٣
اإلنسان، ونفذت برناجماً لدعم إصالح القضاء واعتمدت خطة عمل وطنية تتعلـق حبقـوق              

 . وقدمت الكونغو توصية. ملسلحةسان وسياسة ملكافحة استخدام األطفال يف الرتاعات ااإلن

ريكا بإنشاء جلنة املتابعة الوزارية املعنية باالتفاقات الدولية ومدرسة         ورحبت كوستا   -٦٤
وحثّت تشاد على إنشاء جلنتها الوطنية حلقوق اإلنسان، على الـرغم مـن             . تكوين القضاة 

وقـدمت  . اختياري لتنفيذ عقوبـة اإلعـدام     واملالية احملدودة وتطبيق وقف     املوارد البشرية   
 . ريكا توصياتكوستا

 إىل حتسني وضع حقـوق اإلنـسان،        ورحبت كوت ديفوار باإلصالحات اهلادفة      -٦٥
  ما يتعلق باألمن والصحة والتعليم والقضاء والسجون، وأثنت علـى املبـادرات           سيما في  ال

 ديفوار  وقدمت كوت . حافة االجتماعي واحلد من الفقر وزيادة حرية الص       الرامية إىل تعزيز احلوار   
 . توصيات

ونّوهت كوبا مبنح األولوية ملكافحة الفقر وعدم املساواة والتـهميش االجتمـاعي              -٦٦
ورحبت مبواءمة سياسة التعليم    . وحلماية البيئة والتنمية الريفية وتشييد البنية التحتية االقتصادية       

 . وقدمت كوبا توصيات.  لأللفيةإلمنائيةمع األهداف ا

ورحبت اجلمهورية التشيكية بتوقيع تشاد على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة             -٦٧
وأعربت عن قلقها إزاء انتشار العنف والفـساد واكتظـاظ الـسجون            . مكافحة التعذيب 
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 وقمع حرية   حافينيوأوضاعها، واستمرار املضايقات إزاء املدافعني عن حقوق اإلنسان والص        
نفاذ احلظر على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية للنساء وأعمـال العنـف            التعبري، وضعف إ  

 . دمت اجلمهورية التشيكية توصياتوق. اجلنسي اليت ترتكبها قوات حفظ السالم

وهنأت مجهورية الكونغو الدميقراطية تشاد على اإلصالحات املهمة الـيت شـرعت          -٦٨
الح األطر القانونية واملؤسسية، استجابة لتوصيات اجلولـة األوىل مـن       فيها، مبا يف ذلك إص    

والحظت أن محاية الفئات املستـضعفة، ال سـيما النـساء           . االستعراض الدوري الشامل  
 .وقدمت توصيات. واألطفال، قد تعززت

وأشارت جيبويت إىل التدابري اليت اختذهتا تشاد لصاحل الفئات املستضعفة، وحثتها على   -٦٩
 لت عن التدابري  وتساء.  سيما حبق النساء واألطفال    مواصلة مكافحة مجيع أشكال التمييز، ال     

 . وقدمت توصية. قضايا اجلنسانيةاليت اختذهتا تشاد ملراقبة تنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة بال

ية ورحبت مصر بالتدابري اهلادفة إىل تعزيز محاية احلقوق املدنية والسياسية واالقتصاد            -٧٠
 . وقدمت مصر توصيات. ألطفالواالجتماعية والثقافية، مبا فيها حقوق النساء وا

االسـتعراض   األوىل من    اجلولةثيوبيا بتنفيذ عدد من التوصيات اليت قدمت يف         ونّوهت إ   -٧١
ورحبت بالتدابري املتخذة للتمسك باحلقوق املدنية      . الدوري الشامل وبالتزام تشاد هبذا االستعراض     

وقدمت إثيوبيـا   . األطفالية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها حقوق النساء و        والسياس
  . توصيات

 األوىل من االستعراض الدوري     اجلولةورّحبت فرنسا باجلهود اليت بذلتها تشاد منذ          -٧٢
الشامل، مبا يف ذلك التوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتعهد حبظر جتنيد              

 . وقدمت فرنسا توصيات. ألطفالا

ورحبت غابون بالتعديل على القانون املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان             -٧٣
وشجعت تشاد على إجراء املزيد من اإلصالحات لتعزيز        . جلعلها منسجمة مع مبادئ باريس    

غابون اجملتمـع   ودعت  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق النساء واألطفال      
 . االستعراض الدوري الشاملالدويل إىل دعم تشاد يف تنفيذ توصيات 

الـدوائر األفريقيـة االسـتثنائية يف احملـاكم         وأثنت سويسرا على تعاون تشاد مع         -٧٤
وهنأت سويسرا تشاد لعدم    . السنغالية، لكنها أعربت عن قلقها للقصور يف استقاللية القضاء        

وأعربت عن قلقها إزاء القيود املفروضة على حرية        . ٢٠٠٣ منذ عام    تطبيقها عقوبة اإلعدام  
وقـدمت سويـسرا    . التعبري والرأي، وال سيما تلك املفروضة على الصحافيني واإلعـالم         

 . توصيات

وشّجعت هنغاريا تشاد على تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بتزويدها باملوارد             -٧٥
وأعربت هنغاريا عـن    . يكفل التحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب     البشرية واملالية املالئمة مبا     

قلقها إزاء استمرار أعمال العنف اليت تستهدف األطفال يف املرتل واملدرسة ويف املؤسـسات              
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وسألت هنغاريا عن الكيفية اليت سيعاجل هبـا مـشروع          . العقابية ومؤسسات الرعاية البديلة   
. ملسألة والتعديالت املقترحة على القانون اجلنائي هذه ا       القانون املتعلق باألسرة ومحاية الطفل    

  .وقدمت هنغاريا توصيات

االختياريني التفاقية حقوق الطفـل     ورّحبت اهلند بتصديق تشاد على الربوتوكولني         -٧٦
وشجعت تشاد علـى مواصـلة      . وعلى غريمها من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       

ويل للتغلب على التحـديات الـيت       ت واآلليات الدولية واجملتمع الد    التزامها بالعمل مع اهليئا   
  .وقدمت اهلند توصية. ان ومحايتهاتزال تواجهها يف تعزيز حقوق اإلنس ال

وأشادت إندونيسيا باعتماد تشاد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، واخلطة الوطنية             -٧٧
 . وقدمت إندونيسيا توصيات. يةطناملتعلقة بالقضايا اجلنسانية وخطة التنمية الو

يرلندا على تشاد لتصديقها على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق            أ تثنوأ  -٧٨
، لكنها الحظت إىل أن األطفال ال يزالون املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     الطفل  

لتعـاون مـع    يرلندا تشاد علـى ا     أ وشجعت. جيندون وأن التحاق األطفال بالتعليم ضعيف     
خرة إىل هيئات    وحثتها على تقدمي تقاريرها املتأ     بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    املكلفني  
 . يرلندا توصياتوقدمت أ. املعاهدات

. االختياريني التفاقية حقوق الطفل   ورّحبت ايطاليا بتصديق تشاد على الربوتوكولني         -٧٩
واقع، لكنها تساءلت إن كانت تشاد تنوي        حبكم ال  وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام   ورحبت أيضاً ب  

 . وقدمت إيطاليا توصيات. إلعدامتعديل القانون اجلنائي إللغاء عقوبة ا

ونّوهت ليبيا مع االرتياح باجلهود اليت تبذهلا تشاد ملكافحة الفقر وخفـض األميـة                -٨٠
  .وقدمت ليبيا توصيات. وإصالح القضاء

وك دولية وتنفيذ مبادرات تتعلق بالصحة      وأشادت مدغشقر بتصديق تشاد على صك       -٨١
وحثت تشاد على مواصـلة مكافحـة        .والقضاء والتعليم والعمل وحقوق النساء واألطفال     

 .  وقدمت مدغشقر توصيات. الفقر

ورّحبت ماليزيا بالتقدم احملرز يف جماالت الصحة ومكافحة الفقر ومحايـة حقـوق               -٨٢
ع خطة التنمية الوطنية وإطالق محالت وطنيـة        وأعربت عن تقديرها لوض   . النساء واألطفال 

 . وقدمت ماليزيا توصيات. املرأةملكافحة العنف ضد 

ملديف بالتقدم الذي أحرزته تشاد من خالل التصديق علـى الـصكوك            ونّوهت    -٨٣
قـوق  الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، ال سيما الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية ح          

  . مت ملديف توصياتوقد. الطفل
جنازاهتا مبواصلة تعزيز احلريات املدنية واحلريات إوشجعت مايل تشاد على البناء على   -٨٤

ودعت اجملتمع الدويل   . وأقّرت مبسامهات تشاد يف مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة       . الفردية
   .إىل دعم تشاد يف جهودها حلماية حقوق اإلنسان
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عاون تشاد مع آليات األمم املتحدة املتعلقة حبقـوق اإلنـسان           ورّحبت موريتانيا بت    -٨٥
وشددت موريتانيا علـى    . وبالسياسات اليت وضعتها ملكافحة عمل األطفال والعنف املرتيل       

اجلهود اليت تبذهلا تشاد للوفاء بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبرية التعـبري ومكافحـة ترهيـب               
  . الصحافيني

ة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وبالتقدم احملرز يف جمال إعادة          ورحبت املكسيك خبط    -٨٦
ونّوهت املكسيك باملناقشات اجلارية لوضع قانون      . توطني الالجئني وضمان أمنهم يف تشاد     
  . وقدمت املكسيك توصيات. ريعاًخاص باألطفال وشجعت على إقراره س

افحـة اسـتخدام األطفـال يف       وأشاد اجلبل األسود بتشاد العتمادها سياسة وطنية ملك         -٨٧
وأعرب عن قلقه من استمرار املعايري واملمارسات الثقافية الضارة وسأل عـن            . الرتاعات املسلحة 

وحث اجلبـل  . التدابري امللموسة اليت اختذهتا أو ستتخذها تشاد لرفع احلد األدىن لسن زواج النساء   
 وقدم اجلبل األسود    .يات األمومة األسود تشاد بقوة على العمل على تقليص وفيات األطفال ووف         

 . توصيات

ورّحب املغرب بالتقدم الذي أحرزته تشاد يف جمال حتسني وضع حقوق اإلنسان فيهـا                -٨٨
. من خالل إجراء إصالحات مؤسسية وتشريعية وإنفاذ خطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنـسان             

لوطنية حلقوق اإلنـسان وجلنـة   وأوصى املغرب بأن يساعد اجملتمع الدويل تشاد يف تعزيز اللجنة ا       
  . املتابعة الوزارية املعنية باالتفاقات الدولية

لى أسـاس   وهنأت هولندا تشاد على استراتيجيتها الوطنية ملكافحة العنف القائم ع           -٨٩
وأشـارت  .  أن العنف الذي يستهدف النساء ال يزال متفـشياً         نوع اجلنس، لكنها الحظت   

 . وقدمت هولندا توصيات. تكرست اآلن يف الدستورهولندا إىل أن حرية الصحافة قد 

ورّحب النيجر باعتماد تشاد سياسات تتعلق باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             -٩٠
وبتصديقها على صكوك إقليمية ودولية متعلقة حبقوق اإلنسان وباعتزامها إدماج أحكام هذه            

فرص احلصول على التعلـيم     وشجع النيجر تشاد على ضمان      . الصكوك يف القوانني الداخلية   
  . وقدم النيجر توصيات. ة الصحيةوالرعاي
هت نيجرييا بتصديق تشاد على العديد من الصكوك املتعلقة حبقـوق اإلنـسان             ّوون  -٩١

وقدمت نيجرييـا   . وبتنفيذ عدة برامج وسياسات هتدف إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         
  . توصيات

 العديد من الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق        مان أن تشاد انضمت إىل    والحظت عُ   -٩٢
ورّحبت بالتدابري اليت اختذهتا تشاد لتحسني التعليم والصحة ونّوهت باجلهود الـيت            . اإلنسان

  . ر ومحاية حقوق النساء واألطفالتبذهلا ملكافحة الفق
ة ميورّحبت باكستان بتصديق تشاد على صكوك دولية، مبا فيها اتفاقية مكافحة اجلر             -٩٣

جتار والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفـل        املنظمة وبروتوكول مكافحة اال   
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والحظت أن خطة   . املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         
العمل الوطنية حلقوق اإلنسان واإلصالحات القضائية من شأهنا أن تساهم يف تعزيز حقـوق              

  . اتوقدمت باكستان توصي. محايتهااإلنسان و
ودعت الفلبني اجملتمع الدويل إىل مواصلة مساعدة تشاد يف تعزيز مؤسساهتا حلقوق              -٩٤

مية املنظمة وبروتوكول مكافحـة     ورّحبت بتصديق تشاد على اتفاقية مكافحة اجلر      . اإلنسان
جتار والربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل، ومبنح تـشاد األولويـة            اال

  . وقدمت الفلبني توصيات. لى املمارسات التقليدية الضارةللقضاء ع
وأعربت عن قلقها مـن     . وشجعت رومانيا تشاد على اإلسراع يف إصالح القضاء         -٩٥

استمرار ظاهرة عمل األطفال ومن عدم إحراز تقدم بشأن التدابري الرامية إىل تعزيز حقـوق               
  . دمت رومانيا توصياتوق. املرأة ومحايتها اليت ال تزال يف مرحلة الصياغة

وأثنت رواندا على تعديل تشاد إطارها التشريعي واملؤسسي وتصديقها على صكوك             -٩٦
ـ      ونّوهت بإنش . دولية متعلقة حبقوق اإلنسان    ة وطنيـة   اء مكتب أمني املظامل، ووضع سياس

وقدمت . للقضايا اجلنسانية، وتطوير محلة مكافحة مجيع أشكال العنف اليت تستهدف النساء          
  . واندا توصياتر

وهنأت السنغال تشاد على التدابري اليت اختذهتا لدعم حقوق الطفل، وضمان وصول              -٩٧
األشخاص األكثر ضعفاً إىل العدالة، ومكافحة العنف ضد املرأة وضـمان متتـع الـسكان               

  . وقدمت السنغال توصيات. حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ح الضيافة اليت أظهرهتا تشاد باستقباهلا لالجئني مـن البلـدان            برو سرياليونوأقّرت    -٩٨

اجملاورة، وباجلهود اليت تبذهلا ملعاجلة مسألة األطفال اجلنود، وتوقيعها على صـكوك دوليـة              
ودعت إىل ترمجة هذه اإلجنـازات التـشريعية إىل         . متعلقة حبقوق اإلنسان وتصديقها عليها    

  . وقدمت سرياليون توصيات. أفعال
ونّوهت سنغافورة بتعاون تشاد مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتنفيـذ برنـامج               -٩٩

وسـلّطت  . يهدف إىل تعزيز اخلدمات القضائية، وحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنـسني          
الضوء على اجلهود اليت تبذهلا تشاد لتحسني السياسة املتعلقة بالقضايا اجلنسانية وحتسني محاية   

  . وقدمت سنغافورة توصيات. عليماألطفال والت
. وأشاد السودان بانضمام تشاد إىل صكوك دولية وإقليمية متعلقة حبقوق اإلنـسان             -١٠٠

ونّوه باخلطوات املتخذة ملكافحة الفقر وتطوير برامج للقروض الصغرية وسلّط الضوء علـى             
  . وقدم السودان توصيات.  األطفالالتدابري الرامية إىل حتسني وضع

 وإدارية لتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها،        ةت أوغندا باعتماد تدابري تشريعي    ونّوه  -١٠١
ودعت أوغندا اجملتمع الدويل إىل التصدي      . وبتعاون تشاد مع اآلليات الدولية واجملتمع املدين      

  . وقدمت أوغندا توصيات. ها تشادللتحديات اليت تواجه
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وفد بأن احلكومة عملت مع فريق خاص       ما خيص مسألة األطفال اجلنود، ذكّر ال      وفي  -١٠٢
. تابع لألمم املتحدة وأجرت عملية حتقق مشلت مثاين مناطق أمنية ودفاعية على األقل يف تشاد              

وتبّينت أنه مل يعد هناك أطفال جنود، وستقوم تشاد مبا يلزم لكي ال يكون هنـاك أطفـال                  
شاد، ألن سـحب األطفـال   لكن هذه القضية تظل تشكل حتدياً بالنسبة لت . جنود بعد اليوم  

 التمكن من إعادة دجمهم يف اجملتمع،       اجلنود من العمل املسلح ال يكفي وحده، إذ يتعني أيضاً         
  . ج هذه بالتعاون مع اليونيسيفوالسلطات تعمل على إجناح إعادة الدم

 وبالرجوع إىل اإلشارات اليت وردت يف املداخالت عن قانون الصحافة، كرر الوفد              -١٠٣
 غري مالئم يف بعـض      ٢٠١٠ يوجد قانون هنائي وأنه ميكن يف حال تبّين أن قانون عام             أنه ال 

  . لية تشاورية مع اجلهات املعنيةجوانبه، إدخال تعديالت عليه يف إطار عم
ويف موضوع عقوبة اإلعدام، الحظ الوفد أن سن قانون ال يكفي وحده، بل ينبغي                 -١٠٤

 وأن تشاد ستقرر ما يتوجب فعله يف هذا الـصدد           كذلك نشر الوعي لتمهيد الطريق لذلك،     
  . عندما حيني الوقت

وأشار الوفد كذلك إىل املشاكل النامجة عن مقاومة األعراف والتقاليد خبـصوص              -١٠٥
وإذا تأخذ صدور القانون يف هذا اجملال، فألنه ينبغي العمل علـى            . حقوق النساء واألطفال  

غي أن تأيت ترمجة لرغبـة      فالتدابري التشريعية ينب  . نيإحداث حتول يف العقليات قبل سن القوان      
  . شعبية
، أشار الوفد إىل أن املشكلة قضائية وأن        ٢٠٠٨فرباير  /وباإلشارة إىل أحداث شباط     -١٠٦

السلطات التشادية وفّرت الوسائل اليت حيتاجها القضاء إلجراء التحقيقات الالزمـة بكـل             
  . ضحايا العنف اجلنسيوقد ُبذلت كذلك جهود لتعويض . استقاللية
 وذكر الوفد أن السلطات صادقت على السياسة الوطنية للقضايا اجلنـسانية الـيت              -١٠٧

ما خيص العنف الذي يستهدف النساء، فقـد ُنفـذت يف        وفي. ستعتمد رمسياً يف وقت قريب    
  . صندوق األمم املتحدة للسكانمجيع مناطق البلد محالت توعية مبساعدة 

 أقّر جمانية التعليم العام     ١٩٩٦ التعليم، أكد الوفد أن قانون عام        وخبصوص موضوع   -١٠٨
وشرعت احلكومة أيضاً يف عملية إصالح للنظام التعليمي، وأنـشأت          . وشجع تعليم الفتيات  

هيكالً لتبادل الوسائل، ووكالة لتعزيز املبادرات اجملتمعية يف جمال التعليم تقّدم هلـا الدولـة               
. الطالب الوسائل اليت تتيح تشغيل املـدارس وفـق احتياجاهتـا          والشركاء ومجعيات أهايل    

وأضاف الوفد أن تشاد حترز تقدماً يف جمال حمو األمية وأن احلكومة ستتخذ تدابري إلنـشاء                
 . صندوق لدعم حمو األمية

 يف املائة من امليزانية الوطنية خمصصة هلـذا         ١٣ما خيص الصحة، الحظ الوفد أن       وفي  -١٠٩
 طبيباً  ١٥٧بوهلا تدريب    طبيباً وق  ٤٧كوبا على وضعها حتت تصرف تشاد       القطاع، وشكر   

  . تشادياً
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
دم ردوداً عليهـا يف وقـت مناسـب         التوصيات التالية، وسـتق   تشاد  ستدرس    -١١٠
  : ٢٠١٤ مارس/ آذار جمللس حقوق اإلنسان يف اخلامسة والعشرينيتجاوز موعد الدورة ال

التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان الـيت            -١-١١٠
  ؛ )ريكاكوستا(تشاد ومل تصّدق عليها بعد وقعت عليها 

مواصلة التصديق على الصكوك القانونية الدولية املتعلقة حبقوق          -٢-١١٠
ها  بعد ملواءمة تشريعاهتا مع املعايري املتعارف علي       مل تنضم إليها تشاد   اإلنسان اليت   

  ؛ )بنن(عاملياً 
التصديق على املعاهدات اليت وقعت عليها تشاد يف جمال حقوق            -٣-١١٠

  ؛ )توغو(اإلنسان 
اختاذ املزيد من اخلطوات لتنفيذ املعاهدات الدولية اليت صدقت           -٤-١١٠

  ؛ )أذربيجان(عليها تشاد 
 االنضمام إىل الربوتوكوالت واالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان        -٥-١١٠

  ؛ )ليبيا(اليت مل تنضم إليها بعد 
مواصلة عملية التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق           -٦-١١٠

  ؛ )النيجر(اإلنسان 
مواصلة التصديق على املعاهدات الدولية حسب ما تراه مناسباً           -٧-١١٠

  ؛ )أوغندا(
النظر يف مواصلة التصديق على املزيد من االتفاقيات الدوليـة             -٨-١١٠
  ؛ )الفلبني(تعلقة حبقوق اإلنسان امل

التـصديق  التصديق على عدد من الصكوك القانونية الدوليـة و     -٩-١١٠
على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة           

 ومواءمة قوانينها الوطنية مع املعايري الدولية املتعلقة بإلغـاء عقوبـة            والسياسية
   ؛)غارياهن(اإلعدام 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل       -١٠-١١٠

   ؛)أوروغواي (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

__________ 

 .مل ُتحرر هذه االستنتاجات التوصيات  **  
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التصديق على الربوتوكول   إلغاء عقوبة اإلعدام جلميع اجلرائم و       -١١-١١٠
 يةاالختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياس           

   ؛)أستراليا(
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل       -١٢-١١٠

   ؛)جيبويت(، من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
التصديق على الربوتوكول   إلغاء عقوبة اإلعدام جلميع اجلرائم و       -١٣-١١٠

 ويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية       االختياري الثاين امللحق بالعهد الد    
  ؛)فرنسا(

التصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق        النظر يف     -١٤-١١٠
 من أجل إلغاء عقوبة اإلعـدام       بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

  ؛)رواندا(
لدويل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد ا      إىلاالنضمام    -١٥-١١٠

   ؛)اجلبل األسود (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل      التوقيع على     -١٦-١١٠

   ؛)إسبانيا (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         -١٧-١١٠

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومواءمـة         وغريه من ضروب املعاملة     
   ؛)هنغاريا(قوانينها الداخلية مع املعايري الدولية املتعلقة حبظر التعذيب 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         -١٨-١١٠
   ؛)توغو(ة وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي       التصديق على    تسريع عملية   -١٩-١١٠
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب           اإلعاقة

نظـام رومـا   ودمج أحكـام   اسية أو الالإنسانية أو املهينة      املعاملة أو العقوبة الق   
  ؛ )تونس(الوطنية  للمحكمة اجلنائية الدولية يف قوانينها األساسي
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         -٢٠-١١٠

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة دون تأخري             
  ؛ )اجلمهورية التشيكية(

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         -٢١-١١٠
   ؛)فرنسا( ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وغريه من
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التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع           -٢٢-١١٠
أشكال التمييز ضد املرأة، الذي يكفل محاية فعالة للنساء من خمتلـف أشـكال              

   ؛)إسبانيا (الذي يتعرضن لهالعنف 
لتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق       النظر يف ا    -٢٣-١١٠

   ؛)تايلند(الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغات من أجل تعزيز محاية األطفال 
تدعيم اإلطار القانوين لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها، مبـا يف            -٢٤-١١٠

متام عملية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع          إذلك من خالل    
عمال املهاجرين وأفـراد أسرهـم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة          ال
   ؛)إندونيسيا(

 املهاجرين   حقوق مجيع العمال   التصديق على االتفاقية الدولية حلماية      -٢٥-١١٠
   ؛)مجهورية أفريقيا الوسطى(راد أسرهم وأف

النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            -٢٦-١١٠
   ؛)نداروا(

  ؛)توغو(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٢٧-١١٠
النظر يف التصديق على اتفاقية منع ومعاقبـة جرميـة اإلبـادة              -٢٨-١١٠

   ؛)أرمينيا(اجلماعية 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن             -٢٩-١١٠

  ؛ )األرجنتني (االختفاء القسري
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن         ديق على   التص  -٣٠-١١٠

  ؛ )فرنسا (االختفاء القسري
 اعتماد قانون األسرة واألحوال الشخصية الـذي        تسريع عملية   -٣١-١١٠

  ؛ )تونس(يكّرس حقوق املرأة 
  ؛ )بوركينا فاسو(اعتماد قانون محاية األطفال   -٣٢-١١٠
ن قـانون حقـوق األطفـال    بشأمتام العملية التشريعية    ضمان إ   -٣٣-١١٠

  ؛)فرنسا(
تسريع عملية مواءمة القوانني الوطنية مـع أحكـام الـصكوك       -٣٤-١١٠

  ؛ )زمبابوي (انضمت إليهاالدولية اليت 
مواصلة جهودها ملواءمة القوانني الوطنية مع أحكام الـصكوك           -٣٥-١١٠

   ؛)عمان (انضمت إليهاالدولية اليت 
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 ملا أوصى بـه   حبقوق اإلنسان وفقاً  إعداد خطة عمل وطنية خاصة      -٣٦-١١٠
   ؛)نيجرييا (٢٠١٠مارس /املنتدى الوطين املعين حبقوق اإلنسان الذي ُعقد يف آذار

 على اختاذها للتـصدي    احلكومة   تعكف اخلطوات اليت    املضي يف   -٣٧-١١٠
توطيد التقدم احملـرز    بغية  لتحديات اليت يواجهها البلد يف جمال حقوق اإلنسان         ل
  ؛ )نيجرييا(

اختاذ تدابري لتعديل القوانني الداخلية حبيث تتمشى مع االتفاقيات   -٣٨-١١٠
   ؛)سرياليون(الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت انضمت إليها تشاد 

هود الرامية إىل تعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها          اجلمواصلة    -٣٩-١١٠
   ؛)مدغشقر(

ملتعلق باللجنة الوطنية حلقوق     ا املنقَّحمتام عملية اعتماد القانون     إ  -٤٠-١١٠
  ؛ )النيجر( مع مبادئ باريس ا وواليتهااإلنسان حبيث يتمشى هيكله

تكثيف اخلطوات الضرورية لتعزيز سلطات اللجنـة الوطنيـة           -٤١-١١٠
حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس، وتزويدها باملوارد البشرية واملالية، وضمان          

  ؛ )روغوايأو (تشكيلتهااستقالهلا وتعددية 
إقرار القانون املتعلق بامتثال اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان            -٤٢-١١٠

  ؛ )بوركينا فاسو(مبادئ باريس 
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لـضمان      مواصلة اجلهود لتعزيز      -٤٣-١١٠

   ؛)بوتسوانا(حلقوق اإلنسان فعالية عملها، مبا يف ذلك وضع خطة عمل وطنية 
  ؛ )فرنسا(ثال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبادئ باريس امتضمان   -٤٤-١١٠
اختاذ التدابري املالئمة لتأسيس جلنة وطنية حلقوق اإلنـسان ذات            -٤٥-١١٠

   ؛)اهلند(والية واضحة تتمشى مع مبادئ باريس 
تعزيز استقاللية اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان وتعدديتـها            -٤٦-١١٠

  ؛ )املكسيك(ومواردها 
تكثيف اجلهود لتحسني متويل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان           -٤٧-١١٠

  ؛ )نيجرييا(وبناء قدراهتا 
  ؛ )باكستان(مواصلة تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   -٤٨-١١٠
تكثيف اجلهود لتعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبا يتمشى           -٤٩-١١٠

   ؛)الفلبني(مع مبادئ باريس 
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 واملالية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      الفنية املوارد   ضمان توفري   -٥٠-١١٠
لتمكينها من العمل بفعالية واالمتثال ملبادئ بـاريس والتمييـز بـني دورهـا              

   ؛)سرياليون(ومسؤولياهتا ودور ومسؤوليات وزارة حقوق اإلنسان 
تعزيز اآللية الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مـن خـالل              -٥١-١١٠

   ؛)إندونيسيا(ا مبادئ باريس ضمان مراعاهت
اختاذ املزيد من اخلطوات ملواءمة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان           -٥٢-١١٠

   ؛)جنوب أفريقيا(مع مبادئ باريس 
استعراض الوضع القانوين للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وطريقة          -٥٣-١١٠

  ؛)تونس(عملها للتأكد من متشيها مع مبادئ باريس 
سياستها املتعلقة بدعم النساء ومحاية األطفال وتنويعهـا       مواصلة    -٥٤-١١٠

   ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(وتعزيزها 
مواصلة جهودها الرامية إىل محاية حقـوق النـساء واألطفـال            -٥٥-١١٠

   ؛)الكونغو(
 جلعل املساواة بـني املـرأة       الوطنيةالشروع يف مراجعة القوانني       -٥٦-١١٠

  ؛)رومانيا(والرجل واقعاً 
 التحـديات الـيت     للتغلب علـى  مواصلة تطبيق برامج وتدابري       -٥٧-١١٠

 ضدما يتعلق بعمل األطفال والعنف      ، ال سيما في   ٢٠٠٩ا تشاد منذ عام     تواجهه
  ؛ )كوبا(املرأة والفقر املتجذر 

تطبيق القوانني والسياسات والربامج اهلادفـة إىل       عملية  تكثيف    -٥٨-١١٠
  ؛ )لبنيالف( املرأة ضدمكافحة العنف 

مواصلة تنفيذ سياسات تعزيز املساواة بني اجلنـسني واإلطـار            -٥٩-١١٠
 حلماية حقوق النساء واألطفال، بدعم من املنظمات الدوليـة املعنيـة            الداخلي

   ؛)سنغافورة(
 تنفيـذاً لسياسة الوطنية املعنية بالقضايا اجلنسانية      اضمان تنفيذ     -٦٠-١١٠
اتفاقية القضاء على مجيـع     الئمة وفقاً ألحكام    من خالل ختصيص املوارد امل     كامالً

  ؛ )أنغوال (أشكال التمييز ضد املرأة
 واملـواد   ٢٧٣إقرار القانون اجلنائي اجلديد، مبا يف ذلك املادة           -٦١-١١٠

   ؛) فاسوبوركينا(الالحقة اليت تتعلق بتشويه األعضاء التناسلية للنساء واملعاقبة عليه 
 على املمارسات التقليدية اليت تتعارض مـع        اختاذ تدابري للقضاء    -٦٢-١١٠

   ؛)ريكاكوستا(ت املتعلقة حبقوق اإلنسان االلتزاما
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 اعتماد السياسة الوطنية للقضايا اجلنسانية الـيت        تسريع عملية   -٦٣-١١٠
   ؛)بوروندي (٢٠١١أُقّرت يف عام 

مواصلة تعزيز التدابري اهلادفة إىل معاجلة مسألة اإلفـالت مـن             -٦٤-١١٠
قائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك العنف النسي أو اجلعنف  ال أعمال   لىب ع العقا

اعتماد السياسة الوطنية للقضايا اجلنسانية واالستراتيجية الوطنيـة        عملية  تسريع  
   ؛)بوتسوانا( اجلنس  نوعملكافحة العنف القائم على أساس

 تثريهـا وضع استراتيجيات جديدة ملواجهة الـصعوبات الـيت           -٦٥-١١٠
مجهوريـة  (مارسات التقليدية والعرفية اليت تقف يف وجه تعزيز حقوق اإلنسان        امل

   ؛)الكونغو الدميقراطية
تسمية جهات اتصال مستقلة معنية حبقوق اإلنـسان لألطفـال            -٦٦-١١٠

اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختيـاريني، وتـضمن        لكي تراقب تنفيذ    
  ؛)أملانيا(تنفيذها 
   ؛)توغو(راءات إقرار قانون حلماية األطفال تسريع إج  -٦٧-١١٠
  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(سّن قانون محاية األطفال   -٦٨-١١٠
مواصلة اجلهود لتنفيذ اخلطة الوطنية الشاملة الثانية ملكافحة أسوأ           -٦٩-١١٠

   ؛)اجلزائر (٢٠١٥-٢٠١٢جتار هبم للفترة شكال عمل األطفال واستغالهلم واالأ
مواصلة تنفيذ حزمة التدابري املتعلقة حبماية األطفال، مبا يف ذلك            -٧٠-١١٠

إقرار قانون محاية األطفال وتنفيذ خارطة الطريق ملكافحة إشـراك األطفـال يف             
  ؛ )ديري فوكاب (ة املسلحاتالرتاع
 /أيار املعتمدة يف مواصلة التنفيذ السريع والشامل خلارطة الطريق    -٧١-١١٠
   ؛)فرنسا(بوقف جتنيد األطفال من قبل القوات املسلحة املتعلقة و ٢٠١٣مايو 
مـع األمـم املتحـدة يف       تنفيذ خطة العمل اليت وقعتها تشاد         -٧٢-١١٠

يف ألطفال واستخدامهم يف القوات املسلحة      ا لوقف جتنيد    ٢٠١١ يونيه/حزيران
 يف املستقبل، وإقرار مشروع قانون محايـة األطفـال          ذلكومنع  الوقت احلاضر   

   ؛)يرلنداأ(ذه األفعال يف القانون الداخلي ّرم هالذي جي
 تنفيذ خطة العمل اليت وقعتها احلكومة مـع األمـم           التأكد من   -٧٣-١١٠

 وخارطة الطريق اهلادفة إىل وضع حد لظاهرة األطفـال          ٢٠١١املتحدة يف عام    
   ؛)توغو ( تنفيذا كامالاجلنود
 املتعلقـتني ريق  البحث عن متويل لتنفيذ خطة العمل وخارطة الط         -٧٤-١٠

 اجملموعات والقوات املسلحة، ال سيما من خـالل تـوفري           املنتمني إىل باألطفال  
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املساعدة إلعادة دجمهم وتعليمهم وتدريبهم إلجياد حـل طويـل األمـد هلـم              
  ؛ )سرياليون(

سّن تشريع حيظر العقاب البدين يف مجيع األوساط متـشياً مـع              -٧٥-١١٠
   ؛)هنغاريا(عراض الدوري الشامل االلتزام السابق يف إطار االست

 ومحايتها والنظر يف إنـشاء      الطفلتعزيز حقوق   لمواصلة اجلهود     -٧٦-١١٠
   ؛)السودان (الطفلهيئة وطنية متخصصة حلماية حقوق 

 عىنتعيني أمني مظامل للسجون يعمل داخل السجون احملليـة لـيُ            -٧٧-١١٠
  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(بشكاوى السجناء 

إدراج مبدأ احلظر املطلق للتعذيب يف القانون اجلنائي وضـمان            -٧٨-١١٠
من ضـروب   وغريه  اتفاقية مناهضة التعذيب    إنفاذ هذا احلظر بصرامة متشياً مع       

   ؛)أوروغواي (املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
تعريـف  تضمني القوانني الوطنية تعريفاً للتعذيب يتمشى مـع           -٧٩-١١٠

من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو          وغريه  تفاقية مناهضة التعذيب    ا
أقوال انُتزِعت حتت التعذيب كدليل ، وضمان عدم استخدام     الالإنسانية أو املهينة  

  ؛)املكسيك( من االتفاقية املذكورة ١٥يف أي إجراء قضائي وفقاً للمادة 
 املتعلق  PR/2010/017انون رقم   إعادة النظر يف اقتراح مراجعة الق       -٨٠-١١٠

بنظام الصحافة يف تشاد بغية تعديل األحكام اليت قد تشكل انتهاكاً حلرية التعبري             
  ؛ )كندا(و سحبها أوحرية الصحافة، 

مواصلة العمل على حنو كاٍف لتعميم توصيات الفريق العامـل            -٨١-١١٠
   ؛)ثيوبياإ(باالستعراض الدوري الشامل وخطة العمل املعين 
يذ خطة  جتار بالبشر وتنف  يف اعتماد قانون شامل ملكافحة اال     النظر    -٨٢-١١٠

  ؛)مصر(جتار العمل الوطنية ملكافحة اال
اعتماد خطط أو برامج مالئمة حلفز تنمية البلـد اسـتناداً إىل              -٨٣-١١٠

   ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(األولويات اخلمس اليت وضعتها تشاد 
 اإلصالح القضائي، وال سيما تعديل القانون اجلنائي        متام برنامج إ  -٨٤-١١٠

 وحتسينها وتسريع التحري إجراءات مراجعةوقانون اإلجراءات اجلنائية، وضمان   
  ؛)أملانيا(إجراءات التحقيق 

 القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة الـسجناء       النظر يف إدماج      -٨٥-١١٠
والتـدابري غـري االحتجازيـة      قواعد األمم املتحدة ملعاملة النساء السجينات       و
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وطنية وسياسات احلكومـة، حـسب      ل يف القوانني ا   )قواعد بانكوك (للمجرمات  
   ؛)تايلند(االقتضاء 

مواصلة التدابري اهلادفة إىل ضمان عمل املؤسسات املنشأة حديثاً           -٨٦-١١٠
   ؛)أذربيجان(بسالسة وتنفيذ القوانني التشريعية يف جمال حقوق اإلنسان 

ان تنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقائق بشأن األحداث الـيت          ضم  -٨٧-١١٠
 ترتب   وما ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨ و ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٨ني  شهدهتا تشاد ب  

  ؛ )سويسرا(عليها من نتائج 
متابعة تنفيذ الربنامج الذي وضعته احلكومة مبـساعدة برنـامج            -٨٨-١١٠

ضائية وحقوق اإلنسان واملساواة بـني      األمم املتحدة اإلمنائي لتعزيز اإلدارات الق     
   ؛)اإلمارات العربية املتحدة(اجلنسني 
مواصلة التعاون املثمر مع آليات األمم املتحدة املتعلقة حبقـوق            -٨٩-١١٠

اإلنسان وعملية التصديق على الصكوك الدولية اليت مل تنضم إليها تـشاد بعـد           
   ؛)كوت ديفوار(

اجلبـل  (ملكلفني باإلجراءات اخلاصة     دعوة دائمة جلميع ا    توجيه  -٩٠-١١٠
   ؛)األسود
تعزيز التدابري اهلادفة إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز والعنـف            -٩١-١١٠
 املرأة بفعالية أكرب، مع التنبه إىل أن األعراف والتقاليد غالباً ما تشكل يف هذا ضد

   ؛)جزر القمر(السياق العائق األبرز، وذلك بغية حتقيق األهداف 
 األشـخاص   ضـد تعزيز تدابري احلماية من العنـف والتمييـز           -٩٢-١١٠

   ؛)كوت ديفوار(املستضعفني، مبن فيهم النساء واألطفال والالجئون واملشردون 
اختاذ التدابري املالئمة إللغاء عقوبة اإلعدام من نظـام القـضاء             -٩٣-١١٠

  ؛ )إسبانيا(اجلنائي 
ودعم تطبيق وقف طـوعي     إلغاء عقوبة اإلعدام جلميع اجلرائم        -٩٤-١١٠

رمسي لتنفيذ عقوبة اإلعدام وحتويل عقوبات اإلعـدام إىل عقوبـات بالـسجن             
   ؛)أوروغواي(

تطبيق وقف قانوين لتنفيذ عقوبات اإلعدام واختاذ اإلجـراءات           -٩٥-١١٠
   ؛)سويسرا(الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام 

 التعـذيب   ادعاءاتيف  استحداث عملية تتيح التحقيق املستقل        -٩٦-١١٠
وسوء املعاملة من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وحتـسني القـدرة علـى      

  ؛)ةيكيالواليات املتحدة األمري(مالحقة من تثبت مسؤوليته يف ذلك 
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التركيز علـى  مع مواصلة بذل اجلهود ملكافحة التعذيب ومنعه،       -٩٧-١١٠
   ؛)الربازيل(عذيب التشريعات اجلنائية لضمان الطبيعة املطلقة حلظر الت

توفري احلماية للمسؤولني املنتخبني وأفراد املعارضة وكـل مـن            -٩٨-١١٠
ينتقد مؤسسات الدولة من االحتجاز التعسفي وضمان التحقيق يف مجيع حاالت           

   ؛)كندا(االعتداء عليهم 
حتسني ظروف عيش احملتجزين ووضع نظام مراقبة مـستقل يف            -٩٩-١١٠

   ؛)جلمهورية التشيكيةا(مجيع مرافق االحتجاز 
وضع حد لالحتجاز التعسفي وحتسني ظروف االحتجاز وتعديل          -١٠٠-١١٠

  ؛ )فرنسا(القانون اجلنائي 
 اإلساءة والعنف الـيت ترتكبـها       أصنافحتسني إمكانيات منع      -١٠١-١١٠

   ؛)يطالياإ(حق احملتجزين ومعاقبة مرتكيب هذه األفعال يف قوات األمن 
لقضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسـلية       لود  هاجلمواصلة    -١٠٢-١١٠

الـيت  للنساء وإنفاذ القوانني القائمة ملكافحة االغتصاب وأشكال العنف األخرى   
   ؛)هولندا(، مبا يف ذلك الالجئات واملشردات يف الداخل تستهدف النساء

 املرأة ضداختاذ خطوات هتدف إىل تطبيق القوانني املتعلقة بالعنف         -١٠٣-١١٠
طبيقاً كامالً وإنفاذها وضمان إمكانية استفادة الضحايا من اإلطـار التـشريعي       ت

   ؛)جنوب أفريقيا(القائم 
ضمان استفادة النساء والفتيات ضحايا االغتـصاب وأشـكال          -١٠٤-١١٠

مبا يليب احتياجاهتن منـهما     العنف األخرى من املساعدة الطبية والدعم النفسي        
   ؛)توغو(

 النساء والفتيات وإجراء    ضديف اجلهود ملنع العنف     مواصلة تكث   -١٠٥-١١٠
حتقيقات معمقة وسريعة يف مجيع البالغات عن حاالت العنف ووضع حد إلفالت           

  ؛ )أستراليا(مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب 
 املـرأة   ضـد اختاذ التدابري املالئمة ملكافحة مجيع أشكال العنف          -١٠٦-١١٠

  ؛ )بنن(
 املرأة،  ضداجلنائي وتطبيق أحكامه املتعلقة بالعنف      إقرار القانون     -١٠٧-١١٠

مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية للنساء وغريها من أشكال العنف اجلنسي،            
  ؛)ديري فوكاب( والزواج القسري ،والزواج املبكر



A/HRC/25/14 

27 GE.14-10019 

تأمني محاية فعلية للنساء والفتيات يف خميمات املـشردين وبـني             -١٠٨-١١٠
ال العنف، مبا فيها الزواج املبكر أو الزواج القسري،   السكان عامة من مجيع أشك    

   ؛)كندا( النساء أمام القضاء ضدوضمان مثول مرتكيب اجلرائم 
 املرأة، ال سيما ضدمواصلة التزامها مبكافحة مجيع أشكال العنف   -١٠٩-١١٠

   ؛)فرنسا(العنف اجلنسي وتشويه األعضاء التناسلية للنساء والزواج القسري 
إجراء تعديالت مالئمة للقانون اجلنائي حبيث يتطابق مع األحكام        -١١٠-١١٠

 دستور تشاد، من ضمن صكوك أخرى، ومواصلة تعزيـز اإلطـار            املكّرسة يف 
القانوين حلماية حقوق النساء، وذلك هبدف التعامل بفعالية مع أية أعمال عنـف          

ج املبكـر    النساء، مبا فيها تشويه األعضاء التناسلية للنـساء والـزوا          تستهدف
والزواج القسري، وهي ممارسات ال تزال مع األسف واسعة االنتشار يف البلـد             

   ؛)إيطاليا(
 النساء والفتيـات    ضد الدعم لضحايا العنف     تقدموضع آليات     -١١١-١١٠

   ؛)ملديف(وتعزيزها، وضمان محايتهن الفعلية من مجيع أشكال العنف 
   ؛)ملديف( املرأة دض مالحقة مرتكيب أعمال العنف كفالة  -١١٢-١١٠
نص إدراج أحكام ت   و ةمنح األولوية لتنفيذ قانون الصحة اإلجنابي        -١١٣-١١٠

 مرتكيب جرائم تشويه األعضاء التناسلية للنـساء والـزواج          ضدعلى عقوبات   
املبكر والعنف املرتيل واجلنسي، وضمان إجراء التحقيقات يف هـذه احلـاالت            

  ؛ )ايأوروغو (معاقبتهمومالحقة مرتكبيها و
   ؛)ثيوبياإ(حة املمارسات التقليدية الضارة مواصلة مكاف  -١١٤-١١٠
،  فعلياً  تنفيذاً حلظر على تشويه األعضاء التناسلية للنساء     اتنفيذ    -١١٥-١١٠

   ؛)اجلمهورية التشيكية (هبذا اخلصوصوتوفري معلومات مناسبة للفتيات 
 القائم علـى    تنظيم محالت توعية بشأن العنف اجلنسي والعنف        -١١٦-١١٠

نوع اجلنس، وفقاً ملا أوصت به مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،            
  ؛ )سلوفينيا(الئم لكل احلاالت املبلغ عنها امل على النحو االستجابةوضمان 
إطالق محالت توعية ملعاجلة مشكلة املمارسات التقليدية الضارة          -١١٧-١١٠

   ؛)سرياليون(التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تؤثر سلباً على تنفيذ تشاد 
مواصلة التعاون مع شركائها للحد من حاالت تشويه األعضاء           -١١٨-١١٠

   ؛)جنوب السودان(التناسلية للنساء 
اختاذ تدابري ملنع السلوك اإلجرامي الذي يتبعه أفراد وحـدات            -١١٩-١١٠
 عن أعمال عنف    نيملسؤول يف بعثات حفظ السالم، ا     ني املشارك تها وشرط هاجيش
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جنسي، وفرض احترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان داخل وحداهتا املـشاركة           
  ؛)اجلمهورية التشيكية(حفظ السالم بعثات يف 

 األطفـال  ضـد بذل املزيد من اجلهود احلثيثة ملكافحة العنـف       -١٢٠-١١٠
قـوق الطفـل    جتار هبم وتعزيز التعاون مع األمم املتحدة يف جمال محايـة ح           واال

  ؛)الصني(
اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع جتنيد األطفال، مبا فيها جترمي هذه             -١٢١-١١٠

   ؛)سلوفينيا(األفعال 
 التدابري اهلادفة إىل وضـع حـد لتجنيـد          أصناف مجيع   تسريع  -١٢٢-١١٠

 عاماً واستخدامهم، وحترير األطفال اجملندين حالياً والتعـاون         ١٨األطفال دون   
و تام مع الوكاالت املوجودة يف امليدان اليت تعمل على تسريح األطفـال             على حن 

   ؛)أوروغواي ( يف اجملتمعاجلنود وإعادة دجمهم
   ؛)األرجنتني(مواصلة العمل على القضاء على جتنيد األطفال   -١٢٣-١١٠
متابعة جهودها لتنفيذ برنامج نزع السالح من األطفال اجلنـود            -١٢٤-١١٠

   ؛)جنوب السودان ( يف اجملتمع إدماجهموتسرحيهم وإعادة
مواصلة جهودها لوضع حد لتجنيد األطفال من قبل القـوات            -١٢٥-١١٠

   ؛)أستراليا(املسلحة الوطنية ومجيع اجملموعات املسلحة غري احلكومية 
بذل املزيد من اجلهود ملكافحة جتنيد األطفال يف اجليش الـوطين         -١٢٦-١١٠

  ؛)ملديف(تجرمي هذه املمارسة يف املستقبل القريب ل اًمتهيدواجملموعات املسلحة، 
 وفعالـة   نزيهـة مستقلة و قضائية  مضاعفة اجلهود إلرساء إدارة       -١٢٧-١١٠

   ؛)سويسرا(
مواصلة استثمار موارد كافية يف نظام القـضاء ليـتمكن مـن              -١٢٨-١١٠

   ؛)مصر(مكافحة اإلفالت من العقاب 
التأكد راقبة السلطة التنفيذية و    من م  متحررإرساء قضاء مستقل      -١٢٩-١١٠

املتحدة لربيطانيا العظمى   اململكة  (الحقات يف مجيع احلاالت     امل من عدم التحّيز يف   
   ؛)يرلندا الشماليةأو

مواصلة اجلهود اليت تبذهلا تـشاد حاليـاً إلصـالح القـضاء              -١٣٠-١١٠
   ؛)أذربيجان(

ح القضاء، ال سيما    مواصلة معاجلة القضايا املهمة املتعلقة بإصال       -١٣١-١١٠
 نظـام   تعزيـز مسألة ظروف عيش احملتجزين، من خالل مواصلة تنفيذ برنامج          

   ؛)إيطاليا(القضاء الذي أُطلق بدعم من االحتاد األورويب 
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مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب علـى            -١٣٢-١١٠
   ؛)األرجنتني(االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان 

ضمان تسجيل الوالدات دون متييز من أي نوع كـان، مبـا يف              -١٣٣-١١٠
ذلك تسجيل البالغني غري املسجلني، وتكثيف نشر وحدات متحركة لتـسجيل           

   ؛)املكسيك(الوالدات 
جتديد وتعزيز اجلهود الرامية إىل تعميم استفادة مجيع املواطنني من   -١٣٤-١١٠

   ؛)الربازيل (ةاملدنييف احلالة التسجيل 
 تسجيل الوالدات وتعزيز إنشاء الوحـدات املتحركـة         ضمان  -١٣٥-١١٠

   ؛)تركيا (احلوادث املتصلة باحلالة املدنيةلتسجيل 
 ال سيما عنـد النظـر يف      ضمان احترام حرييت التعبري والرأي،        -١٣٦-١١٠

  ؛)أستراليا( الربملان  علىاملعروضة حالياًمشاريع القوانني املتعلقة باإلعالم 
حرية الرأي والتعبري للجميـع واحترامهـا وتعزيزهـا         ضمان    -١٣٧-١١٠

   ؛)فرنسا(
 أن اإلطار التشريعي يكفل احلق يف حريـة التعـبري           التأكد من   -١٣٨-١١٠

  ؛ )سويسرا(والرأي ووضع حد للترهيب الذي يتعرض له الصحافيون 
متكنهم محاية الصحافيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وضمان          -١٣٩-١١٠
   ؛)اجلمهورية التشيكية(نتقام اال دون اخلوف من أعمال  أداء عملهممن

 ومحايـة   ٢٠١٠ لعـام    ١٧ للقانون رقم    املتسقضمان التنفيذ     -١٤٠-١١٠
   ؛)أملانيا (القذفالصحافيني من التوقيف التعسفي على أساس جرائم 

رفض التعديل املقترح على قانون اإلعالم لضمان بيئة عمل آمنة            -١٤١-١١٠
  ؛)يرلندا الشماليةأاملتحدة لربيطانيا العظمى وملكة امل(للصحافيني 

القانون واملمارسة، ميكن يف ، مساعدة بيئة آمنة والعمل على هتيئة  -١٤٢-١١٠
ن خوف أو عائق أو     فيها للمجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان العمل دو        

   ؛)يرلنداأ(انعدام لألمن 
العمل يف عني عن حقوق اإلنسان لمدافل مبا يكفل اجلهود   مواصلة  -١٤٣-١١٠
   ؛)هولندا(من التوقيف التعسفي والترهيب مأمن 
ملدافعني عن  عن ا دفاع  الاختاذ التدابري التشريعية املالئمة لضمان        -١٤٤-١١٠

 والتحقيق يف مجيـع التهديـدات        ومحايتهم على النحو املناسب    حقوق اإلنسان 
مـام  ؤولني عن هذه األعمـال أ     بغية تقدمي املس   هلا   ونعرضتيواالعتداءات اليت   

   ؛)إسبانيا(القضاء 
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 إشراك مجيع اجلهات الفاعلة يف املعارضة السياسية يف         العمل على   -١٤٥-١١٠
   ؛)تركيا(احلوار الوطين بشأن التنمية 

 ، النساءال سيماضمان مشاركة اجملموعات املستضعفة اجتماعياً،    -١٤٦-١١٠
  ؛)تركيا( والتنمية ةيف عملية إرساء الدميقراطي

تنفيذ التوصيات اليت قدمها مراقبو االنتخابات التابعون لالحتـاد         -١٤٧-١١٠
 زيادة عـدد    مثل بشأن املساواة يف املشاركة السياسية،       ٢٠١١األورويب يف عام    

   ؛)اجلمهورية التشيكية( الربملان لعضويةاملرشحات 
ء يف احليـاة    زيادة متثيل النسا  الرامي إىل    اإلجيايب   عملهامواصلة    -١٤٨-١١٠

  ؛ )رواندا(السياسية والعامة 
 هتدف إىل احلد مـن      الستحداث فرص عمل  إعداد خطط عمل      -١٤٩-١١٠

   ؛)مصر(البطالة يف القطاع غري الرمسي، ووضع هذه اخلطط حيز التنفيذ 
لتزام باحلد من الفقر وحتـسني مـستويات معيـشة          اال مواصلة  -١٥٠-١١٠

   ؛)الصني(أللفية السكان وحتقيق األهداف اإلمنائية ل
مواصلة تعزيز حقوق اإلنسان، وخاصة احلقـوق االقتـصادية           -١٥١-١١٠

واالجتماعية والثقافية، بغية حتسني جودة حياة السكان، وذلك بفضل التعـاون           
   ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية( البلد  إليها حيتاجاليت الفنيةواملساعدة 

ا يف ذلك مـن خـالل توسـيع         تكثيف تدابري احلد من الفقر مب       -١٥٢-١١٠
 املشاريع ليشمل مجيع اجملموعات املستضعفة يف كل أحناء البلـد           إلطالق هابرناجم

   ؛)زمبابوي(
 ٢٠١٥-٢٠١٣مواصلة اجلهود لتنفيذ خطة التنمية الوطنية لفترة          -١٥٣-١١٠

   ؛)اجلزائر(
  تنفيذ التزاماهتا إزاء كل    للمساعدة يف طلب دعم اجملتمع الدويل       -١٥٤-١١٠

  ؛ )مدغشقر(مكونات اجملتمع 
 يف  ، كالـصحة والتعلـيم    ،منح األولوية للقطاعات االجتماعية     -١٥٥-١١٠

نفقات احلكومة وطلب التعاون الدويل لتحسني سبل كسب عـيش الـسكان            
   ؛)سرياليون(

مواصلة اجلهود اهلادفة إىل احلد من الفقر وتوفري خدمات أساسية      -١٥٦-١١٠
   ؛)ودانالس(للمجموعات املستضعفة 

تعزيز جهودها ملكافحة الفقر وانعـدام املـساواة االجتماعيـة            -١٥٧-١١٠
   ؛)السنغال(
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مواصلة وتعزيز اجلهود اليت تبذهلا لضمان استفادة مجيع املواطنني           -١٥٨-١١٠
هـذه اخلـدمات    زيادة حتـسني    على حنو أفضل من خدمات الصحة والتعليم و       

    ؛)كوبا(
 جودة  سنيستفادة من الرعاية الصحية وحت    ضمان املساواة يف اال     -١٥٩-١١٠

خدمات الرعاية الصحية، ال سيما من خالل زيادة تأهيل املهنيني يف هذا القطاع             
   ؛)أرمينيا(

مضاعفة اجلهود لضمان حتقيق تشاد لألهداف اإلمنائية لأللفيـة           -١٦٠-١١٠
 املرحلـة  للجميـع يف     نـوعي توفري تعليم   التمكن من    أي،  ٢٠١٥حبلول عام   

  ؛)جزر القمر (ةتدائياالب
تذليل الفوارق بني أعداد الفتيان والفتيات يف نظـام التعلـيم             -١٦١-١١٠

   ؛)بوركينا فاسو(
جنـوب  (توفري خدمات التدريب والتنمية املهنية جلميع املعلمني          -١٦٢-١١٠

   ؛)السودان
جنـوب  (تعزيز الربنامج التعليمي حملو األميـة بـني البـالغني             -١٦٣-١١٠

  ؛ )السودان
صول حمواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني جودة التعليم لضمان           -١٦٤-١١٠

تعزيز املساواة بني اجلنسني يف التعليم      إىل  لى التعليم االبتدائي، و   عمجيع األطفال   
   ؛)أرمينيا(

ياً لرفع مستويات حمو األمية، مواصلة اجلهود اليت تبذهلا تشاد حال  -١٦٥-١١٠
 علـى   لى التعليم عصول الفتيات والفتيان    ص ح فر ضمانسيما بني النساء، و    ال

   ؛)مصر (قدم املساواة
ختصيص ما يلزم من املوارد لضمان حـصول مجيـع الفتيـات              -١٦٦-١١٠

 وقبـول طلـب     ٢٠١٥والفتيان على السواء على التعليم االبتدائي حبلول عام         
  ؛)هنغاريا(املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم بزيارة البلد 

تكثيف جهودها لتعزيز حمو األمية بني السكان، ال سيما بني نساء   -١٦٧-١١٠
  ؛ )ماليزيا(األرياف 

 إضافية يف إطار    قاعات دراسية مواصلة اجلهود اليت تبذهلا إلنشاء        -١٦٨-١١٠
   ؛)ماليزيا(برنامج االستراتيجية املرحلية للتعليم وحمو األمية 

ـ من خالل   لى التعليم   عصول  فرص احل مواصلة تعزيز     -١٦٩-١١٠ ربامج ال
  ؛ )باكستان(ختلفة املبادرات املو
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ـ فرص  مواصلة تنفيذ التدابري اهلادفة إىل تعزيز         -١٧٠-١١٠ لـى  عصول  احل
) اليونـسكو (التعليم بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة           

  ؛ )سنغافورة(
، ال سيما يف    تعليم األطفال ب للنهوض اجلهود اليت تبذهلا  مواصلة    -١٧١-١١٠
  ؛ )السنغال( الريفية من البلد املناطق
التعليم االبتـدائي وحتـسني     على   مجيع األطفال    ضمان حصول   -١٧٢-١١٠

   ؛)رومانيا(نوعيته 
  ؛)أوغندا(ضمان احلماية لألشخاص ذوي اإلعاقة   -١٧٣-١١٠
مواصلة حتسني ظروف الالجئني واملشردين يف الداخل من خالل           -١٧٤-١١٠

مستدام،  االستفادة من خدمات الصحة واخلدمات االجتماعية بشكل     متكينهم من 
  ).تركيا(وبالتساوي مع باقي السكان، وذلك بالتعاون مع اجملتمع الدويل 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير مواقف الدول /مجيع االستنتاجات ووتعكس   -١١١
يلها على أهنا حتظـى بتأييـد       وال ينبغي تأو  . أو الدولة موضع االستعراض   /اليت قدمتها و  

  .الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 

 The delegation of Chad was headed by H.E. Mr. Raoul Laouna Gong, Minister of 
Human Rights and the Promotion of Fundamental Freedoms and composed of the 
following members: 

• Ms. Amina Kodjiyana, former Minister of Human Rights, Special Adviser to the 
Prime Ministry; 

• Mr. Abderamane Djassnambaille, Former Minister of Human Rights, Special 
Adviser to the Prime Minister;  

• Mr. Bamanga Abbas Malloum, Ambassador and Permanent Representative to the 
Organization of United Nations; 

• Mr. Ahmat Bartchiret, General Secretary of the Minister of Human Rights and the 
Promotion of Fundamental Freedoms; 

• Mr. Mathias Daoudongar, Member of the Inter-ministerial Follow-up Committee, 
Representative of the Ministry of Justice; 

• Mr. Angui Awada, Senior Adviser at the Permanent Mission of Chad in Geneva. 

• Ms. Clémentine Neldengar, Member of the Inter-ministerial Follow-up Committee, 
Representative of the Ministry of the Human Rights and the Promotion of 
Fundamental Freedoms; 

• Mr. Isamel Adoum Hamid, Member of the Inter-ministerial Follow-up Committee, 
Representative of the Ministry of Social Affairs, National Solidarity and Family. 

  
        


