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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة احلادية والثالثون
 16-5تشرين الثاين/نوفمرب 2018

مووو و ورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووة املصوواع شوواح ة امل وول ة ش و ن
تشاد*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .وهو موجز لثالث عشر ورق معلومات مقدم من جهاات اااح
مصاال ( )1إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وهااو مقاادج قااال مااوجز تق ااداً ااد ا قص ا
لعدو الالمات.

اثنيا -املعلوماع املقدمة مة املصاع شاح ة امل ل ة
ألف -نطو وواق االلتوامو وواع الدوليو ووة( )2والتعو وواون م و و اهلليو وواع واةيحلو وواع الدوليو ووة حلقو وووق
( )3
اإلنسان
 -2الحا ا ا من ا اارب اشندم ا ااات التش ا اااوي لل ا اادفان ع ا اان حق ا ااوق اإلنس ا ااان (اشن ا اارب) أن تش ا اااو
مل تصا اااوق عل ا ا أي اا ااق وون يتعلا ااس عقا ااوق اإلنسا ااان منا ااذ االسا ااتعراض الا اادوري الشا ااامل
لعاج  2013رغم أهنا ق لت توا ات مقدم هبذا الشأن(.)4

__________

*

مل ُُترر هذه الوث ق ق ل إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري

)GE.18-13961(A



مم اشت د .

A/HRC/WG.6/31/TCD/3

 -3وأكد االُتاو الدون اشس ي للعمل عل إلغاء التعاذي (االُتااو الادون اشسا ي) أن
تشاو مل ِّ
تصدق بعد عل االتفاق الدول ماي مج ع ا قخاص من االختفاء القساري ،خالفااً
للتوا ات اليت ق لت هبا أثناء اجلول الثان من االستعراض الدوري الشامل(.)5
 -4وأقارت الورق اششارتك  4إىل التواا ات الايت ق لات هباا تشااو واشن ثقا عان االساتعراض
الدوري الشامل عاج  2013فقالت إن ا اوم مل تنفذ بعد أي توا ات تنف ذاً كامالً(.)6

 -5وأوات الورق اششرتك  4حاوم تشاو بتوج ه وعوات رمس ا إىل اشالفاب باواليفت
إطار اإلجراءات اخلاا التابع لألمم اشت د وإعطاء ا ولوي للازيفرات الرمس ا الايت يقاوج هباا كال
ماان ( )1اشقاارر اخلاااص اشعااد عال ا اشاادافعب عاان حقااوق اإلنسااان ( )2اشقاارر اخلاااص اشعااد
بتعزيااز و اي ا ا ااس حري ا ال ارأي والتع ا ( )3اشقاارر اخلاااص اشعااد ااس حري ا الت مااع
الساالمي وتاااوين اجلمع ااات ( )4اشقاارر اخلاااص اشعااد سااتقال القمااا وا ااامب ( )5اشقاارر
اخلاص اشعد عااالت اإلعاداج خاار القمااء أو إبجاراءات ماوجز أو تعسافاً ( )6اشقارر اخلااص
اشعد س اخلصوا ( )7الفريس العامل اشعد الحت از التعسفي(.)7

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )8

 -6قال اات مندما ا العف ااو الدول ا ا  ،مشا ا إىل التواا ا ات بات الص اال ال اايت حد اات بتأي ااد
تشاااو ،إن هااذه ا خا مل تاوائم تشاريعانا مااع القااانون الاادون واشعاااي الدول ا  .فااالقوانب الوطن ا
الاايت تااندم ا ااس حري ا الت مااع و تاااوين اجلمع ااات مل تُع ا ود ومل تُاواءاج مااع التزامااات تشاااو
مبوج القانون الدون .و عاج  2016أادرت تشاو ما ال يقل عن  13مرسوماً أكدت ف ها
قراراً وزاريفً يقمي برفض اإلبن الحت ا (.)9
 -7وج اااء الورقا ا اشش اارتك  1أن ااه ،علا ا إث اار ال اادور الس ااابع عش اار لالس ااتعراض ال اادوري
الشا ااامل لعا اااج  ،2013أا ا اادرت تشا اااو ق ا ااانواً جنائ ا ااً جديا ااداً وق ا ااانواً ل ج ا اراءات اجلنائ ا ا
أيفر/ما ااايو  .2017و إلقا ااار إىل تعها ااد ا اوم ا ا أثنا اااء اسا ااتعراض عا اااج  2013إبلغا اااء عقوب ا ا
اإلعااداج ،يالحا اشناارب أن هااذا التعهااد مل يااتم الوفاااء بااه إال جزئ ااً .وفعاالً ،ال ت ازا عقوبا اإلعااداج
تُط س عل اجلرائم بات الصل إلرهاب رغم أهنا أُلغ ت القانون اجلنائي اجلديد(.)10
 -8وأكااد االُتاااو الاادون اشسا ي للعماال علا إلغاااء التعااذي أن القااانون اجلنااائي اجلديااد
ا اادر  8أيفر/م ااايو  .2017وه ااو يلغ ااي عقوب ا اإلع ااداج لنس ا جلا ارائم ا ااس الع اااج ولان ااه
أحاامااه النهائ ا لقااانون رقاام  034/PR/2015الصاااور  5آب/أغسااطس 2015
حيااتف
واشتعل ا ااس شعاق ا ا عل ا ا أعم ا ااا اإلره ا اااب .وها ا ااذا ف ا ااون تش ا اااو مل تل ا ا بع ا ااد عقوب ا ا اإلع ا ااداج
ف مااا يتعلااس يم ااع اجل ارائم .ورغاام بلااق ال بااد ماان اإلقااار إىل أنااه مل ُحيااام إلعااداج إطالق ااً
ع ااامي  2016و 2017ول ااو أن ع ااد منام االب مزع ااومب مجاعا ا بوك ااو حا اراج ق ااد و ِّ
جه اات
ُ
إل هم ُنم ونُقلوا إىل س ن كوروتور انتدار حماكمتهم(.)11
 -9والحداات الورق ا اششاارتك  1أن تش اااو ق ل اات لعديااد م اان التوا ا ات إلنش اااء وتفع اال
الل ن الوطن قوق اإلنسان ،ولانها مل تصدر القانون اشتعلس لل ن الوطن ا قاوق اإلنساان
إال عاج  2017ومل تنشئ حىت اآلن أي ه اكل هلذا الغرض(.)12
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 -10والحداات الورق ا اششاارتك  1بقلااس أن اشرسااوج  08/PR/2017الصاااور كااانون الثاااين/
يناير  2017واشتعلس إبعاو ه ال وكال ا من الوطد يعزز سالطات الوكالا ويانل علا اتعهاا
لسلطات القانون اليت ختوهلا توق ف واحت از ا قخاص اششت ه ف هم غراض الت ق س عندما
يشال هؤالء ا قخاص خطراً حق ق اً أو حمتمالً ،ط قاً لقوانب اجلمهوري  .غ أناه ال يوجاد أي
إطاار قاانوين حماادو بشاال واماع ياانل علا أهادال هارسا مثال هاذه الساالطات والدارول الاايت
جيوز ف ها الل وء إل ها(.)13
 -11وأفاااو االُتاااو الاادون اشس ا ي ن تشاااو أااادرت  8أيفر/مااايو  ،2017ط ق ااً شااا
تعهاادت بااه ماان التزامااات أثناااء االسااتعراض الاادوري الشااامل ا خ ا اخلاااص هبااا ،قااانواً جنائ ااً
جديداً تممن أحاامه جرمي التعذي  .وقد جاء التعريف اشتفاس عل اه مطابقااً للتعرياف الاوارو
اتفاق ا مناهم ا التعااذي  .ويعاق ا هااذا القااانون اجلنااائي اجلديااد لس ا ن شااد  20إىل 30
عامااً علا أفعااا التعااذي الاايت تنااتش عنهااا وفااا قااخل وون ن ا القتاال .وتارتاو عقوبا السا ن
حرماان وائام مان اساتخداج جزئاي أو كلاي
بب  10أعواج و 20عامااً عنادما يتسا التعاذي
لألعم اااء أو لعم ااو م اان ا عم اااء أو حاس ا م اان ا اواب .وعن اادما يس اافر التع ااذي ع اان م اارض
أو ع ااز عاان العماال يت اااوز  30يوم ااً ،تاااون العقوب ا لس ا ن شااد  5إىل  10أع اواج وغرام ا
ق اادرها م ااا ب ااب  300 000ومل ااون فرن ااق م اان فرنا ااات االُت اااو اش ااان ا فريق ااي .و ا اااالت
ا خرى تاون العقوب لس ن شاد تارتاو باب عاامب وأسا أعاواج وغراما قادرها 100 000
إىل  500 000فرن ااق م اان فرنا ااات االُت اااو اش ااان ا فريق ااي .وحي اادو ه ااذا الق ااانون بوم ااو أن ااه
ال ميان االستناو إىل أي ظرل استثنائي لتربير التعذي (.)14
 -12والحداات نفااس اشندم ا أن هااذا القااانون اجلديااد يعتاارب تقاادماً مل وظ ااً ،لانااه ال ياانل
عل ا عاادج تقاااوج أفعااا التعااذي ومل يُعماام ومل يُنشاار مبااا ف ااه الافاي ا مراك از الشاارط والاادر
ح ااي يُسا و ل العديااد ماان حاااالت التعااذي  .وإىل يومنااا هااذا ،مل يصاادر أي حااام إوانا بسا
أفعا التعذي الستناو إىل القانون اجلنائي اجلديد(.)15

يم -تنفيووال االلتواموواع الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن م و مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة ني القطا اع

اشساوا وعدج التم ز

()16

 -13أوااات مندم ا العفااو الدول ا ال تفمااي تااداب التقشااف إىل أي نااون ماان أن اوان التم ااز
و ن تعطااي تشاااو ا ولويا كثاار الفيااات نم شااً لاادى توزيااع اشاوارو وتتخااذ مج ااع التااداب الالزما
شعاجل أي آاثر غ متناس ومرتاكم قد ترتت عن هذه التداب لنس هلذه الفيات(.)17

التنم وال ي وا عما الت اري وحقوق اإلنسان

()18

 -14الح جتمع مندمات الدفان عن حقوق اإلنسان (الورق اششرتك  )2أن عد ُتاديفت
ال تزا قائم رغم وجوو القانون رقم  2008/14اشتعلاس بندااج الغاا ت واشاوارو ا وان ا واشاوارو
السااما  ،واشرسااوج رقاام  630/PR/PM/MEERH/2010اشتعلااس بتندا م وراسااات ا ثاار علا ال يا ،
GE.18-13961

3

A/HRC/WG.6/31/TCD/3

واشرس اوج رقاام  904/PR/MEHR/2009اشتعلااس بتند ا م أن اوان التلااوث والماارر ل ي ا  ،واشرسااوج رقاام
 378/PR/PM/MAE/2014اشتعل ااس لنه ااوض لتثق ااف ال ي ااي تش اااو ،والعدي ااد م اان اتفاق ااات
ا ماام اشت ااد اإلطاريا اشتعلقا عمايا ال يا  .وتتمثاال هااذه الت ااديفت ف مااا يلااي التلااوث الناااتش
عاان اسااتغال اش اوارو الط ع ا  ،وقطااع ا ق ا ار اشفاار  ،وغ اااب رفااع ومعاجل ا الفمااالت اشنزل ا
واش اه اشستعمل (.)19

حقوق اإلنسان ومااف

اإلرهاب

 -15قالاات مؤسس ا اخلااحل ا مااامي ماي ا اشاادافعب عاان حقااوق اإلنسااان إن تشاااو تواجااه
العااام التشااوي مام ناا ،وأيمااً جازر
ه مات متارر تشنها مجاع بوكو حراج اشسال
ع ا تشاااو .وعمل ااات مااف ا اإلرهاااب الاايت قاماات هبااا ا اوم ا كااان هلااا ث ا عل ا حقااوق
اإلنسااان ،مبااا بلااق فاارض ق ااوو عل ا حري ا التنقاال واعتماااو تش اريعات تق دي ا  .و  9تش ارين
الثاااين/نوفمرب  ،2015أعلناات حاوم ا تشاااو حال ا ط اوار منطق ا ع ا تشاااو وأاطاات وان
اشنطق بسلط حدار تنقال ا قاخاص والسا ارات وتفتا ا اشنااز واساتعاو ا سال  .و وقات
سابس من بلق العاج 30 ،اوز/يول ه ،اعتمدت اجلمع الوطن قانواً شااف اإلرهاب مثا اً
لل د يشمل حاماً ينل عل عقوب اإلعداج لنس جلرائم اإلرهاب(.)20
 -16وأكا ااد االُتا اااو الا اادون اشس ا ا ي أن القا ااانون اشتعلا ااس مبعاق ا ا أفعا ااا اإلرها اااب يعاق ا ا
إلعااداج كاال قااخل يرتا ا فع االً إرهاب ااً أو ميولااه أو يعمااد إىل جتن ااد و/أو تاادري أقااخاص
بغ إقراكهم أفعا إرهاب أيفً كان ماان ارتااهبا .و إلماف إىل بلق ،مل حيدو هذا القانون
اشقِّد لل ريفت بشال وامع مفهوج اإلرهاب ،فاُتاً باذلق اااا أمااج عمل اات انتقام ا حمتملا
مد اشعارمب و/أو الناقطب جما حقوق اإلنسان(.)21
 -17والحدت الورق اششرتك  1بقلس أنه ،إطار مااف اإلرهااب ،الفارت ماا باب 2015
و ،2016ألقااي الق ا ض ،منطق ا ع ا تشاااو ،عل ا أكثاار ماان  200فاارو مشاات ه انتمااائهم إىل
مجاع بوكو حراج ونُقلوا إىل س ن ا من اششدو باوروتورو وون مثوهلم أمااج قاماي ُتق اس ،و بلاق
انتها قهم إجراءات منصف  .ومنذ بلق ا ب وهم حمت زون بدون حماكم (.)22
 -18وأكا ا اادت الورق ا ا ا اششا ا اارتك  1أنا ا ااه م ،آب/أغسا ا ااطس  ،2015ا اا ا اام إلعا ا ااداج
علا  10مان أعمااء مجاعا بوكاو حاراج حماكما ماوجز  .وقاد اعادموا ال اوج التاان لصادور
ا ااام وون أن تُتااا هلاام إماان ا هارس ا ُس ا ل االنتصااال ،وال س ا ما ا ااس الطعاان لاانقض
أو طل العفو الرائسي(.)23
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حس الفرو ا ا وا ري وا مان عل قخصه

()24

 -19أفاااوت الورق ا اششاارتك  1ن عناااار ق اوات النداااج وا ماان يسااتخدمون نتداااج القااو غ ا
اشتناس واشفرط ماد اشتدااهرين غا اشسال ب .وهااذا قمعات الشارط  9 ،آبار/ماارب ،2015
مد اااهر التالم ااذ والطل ا ا ه ااا أس اافر ع اان وقا اون ما ا رم ا ااً لرا اااص .و  14تشا ارين الث اااين/
نا ااوفمرب  ،2016أفم ا ا خا ااالل عقا اااري إىل مواجها ااات با ااب سا اااان م انا اادوج والرعا ااا الر وحا اال.
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وقمعات عنااار قاوات ا مان الاايت أُرسالت إىل وو وب ت ااا لراااص ا ااي السااان ا ااال ب
م اناادوج الااذين خرجاوا مداااهر ساالم اجتاااه مدينا ب ت ااا ماان أجاال إمسااان اااونم .وتاادخل
الاادر والشاارط الوطن ا هااذا أساافر عل ا مااا ي اادو مقتاال س ا ع أقااخاص وإااااب  17آخ ارين
يرا  .ومل تسفر هذه القم عن أي متابع قمائ  ،ا مر الذي يش ع اإلفالت من العقاب(.)25
 -20والحد اات الورقا ا اشش اارتك  1بقل ااس أن قا اوات ا م اان أطلق اات 27 ،تشا ارين الث اااين/
نوفمرب  ،2017النار عل مساف قري عل ق ان من بونت كارو كاانوا يتدااهرون سالم اً ماد
ب ااع قطع ا أرض خصصااها العمااد اشؤق اات لسااوق ال لااد  ،هااا أس اافر عاان مقتاال ساات أق ااخاص
وإااب أقخاص عديدين آخرين يرا  .ومل يُفتع أي ُتق س قمائي إىل يومنا هذا(.)26
 -21والح ا االُتاااو الاادون اشس ا ي أن بعااض العساااريب الااذين اااوتوا لصاااح مرق ا ب
للمعارم ا أثن اااء االنتخااا ت الرائس ا أوقف اوا  9ن س ااان/أبريل  2016ف مااا ُس ا ِّ ل أق ااخاص
آخرون عداو اشختفب ومل تعثر أسرهم حىت اآلن عل آاثرهم .وكانت حمام مام نا االبتدائ
قد فت ت ُتق قاً قمائ اً انته برفض الدعوى .وهنا حال أخارى هاي حالا الصا في ناو ووج
 4آبار/مااارب  2014باادواال الاااام ون وهااو طريقااه بعثا إىل
سااوت نا الااذي اختفا
الاونغو برازاف ل .ورغم استنفار أسرته وزمالئه ،ظلات ا اومتاان التشااوي والاام ون ا عااجزتب
عن تقدمي أي معلومات عن اختفائه(.)27

 -22والحداات نفااس اشندم ا أن حاااالت تعااذي مااا زالاات تُس ا و ل وأن ماان أهاام م ا ايفها
أفاراو ماان مندمااات ااتمااع اشاادين وماادافعون عاان حقااوق اإلنسااان واا ف ون .وتُسا و ل حاااالت
أم اااكن ا ا ا س االحت اااطي ح ااي يُس ااتدع الما ا ايف أثن اااء عطلا ا هنايا ا ا سا ا ون
التع ااذي
لتُمااارب عل ا هم مااغو تشاامل أعمااا التعااذي ملهاام عل ا االع ارتال أو وفااع مااا عل ا هم أن
يدفعوه خلصومهم .فم ماد أ كاار حسان ،علا سا ل اشثاا  ،الاذي أوون ا ا س االحت ااطي
مبخفر الشارط اشركازي بن ام ناا خاال أكثار مان  27يومااً ،تعارض للتعاذي بسا مساأل وفاع
فاتور هلا ال ب ع مرك  .وتاو  8تشارين ا و /أكتاوبر  2016جاراء أفعاا التعاذي  .وقاد
ُرفعاات قاااوى مااد مسااؤون الشاارط ولااان القامااي حااام باارفض الاادعوى .وهااذا اشلااف ،الااذي
يتابعه االُتاو الدون اشس ي ،يوجد حال اً مرحل االستينال(.)28
 -23وأوااات مندم ا العفااو الدول ا ا اوم ا ن تصاادر فااوراً وعلن ااً أواماار للشاارط واجل ا ا
ووكال ا من الوطد والادر لوماع حاد لعمل اات التوق اف واالحت ااز غا اششاروع وا از ماع
منع االتصا واالمتنان عن احت از ا قخاص وون نم لفرت تت اوز  48ساع وفقااً شاا يانل
عل ه القانون اجلنائي(.)29
 -24وف م ااا يتعل ااس لوم ااع سا ا ون تش اااو ،الحا ا االُت اااو ال اادون اشسا ا ي أن ظ اارول
مع ش الس ناء ،وال س ما التغذي واشرافس الص والندافا  ،تدال مان اششااغل الرئ سا 45
س ناً .وهاذا فون ا ت زين ل س هلم ا س إال وج واحد من نوع مشاو ف هاا ال اوج
ول س هنا س ن واحاد ميتثال للقواعاد الدول ا  .واالكتداال السا ون ي عاي هاو اآلخار علا
ل ا القلااس .ف س ا حول ا إحصاااءات العدال ا لعاااج  ،2016كاناات الس ا ون التشاااوي تماام
مااا جمموعااه  7 719حمت ازاً ماان ب اانهم  2 872ماادااً و 2 903متهمااب و 1 909أقااخاص
ُوجه اات إلا ا هم ن اام و 35قخصا ااً ُوم ااعوا ُت اات اإلكا اراه ال اادين .وه ااذا الع اادو ق ااد يا ااون ارتف ااع
لتأك د خال ا قهر ا خ بس اإلمرا ت اليت قلت العدال  .و مواجه بلاق ،أجارى
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رئ ا ا س اجلمهوري ا ا زيفر مفاجي ا ا  ،أيفر/م ااايو  ،2017إىل س ا ا ن مام ن ااا وأم اار إلف ا ارا ع اان
القاارين والنساء ا وامل وون حماكم (.)30

إقام العد  ،مبا بلق مسأل اإلفالت من العقاب ،وس او القانون

()31

 -25الحا االُتاااو الاادون اشسا ي أن عااد وو كاناات قااد تقاادمت بتواا ات ف مااا يتعلااس
إباااال العدال ا تشاااو عاااج  .2013ورغاام اجلهااوو الاايت بااذهلا الشااركاء التقن ااون واشااال ون
قصااد مساااند هااذا اإلاااال  ،مل يالح ا أي تغ ا  .والنداااج القمااائي التشاااوي يعاااين ماان عااد
علل ،مبا ف ها ت ع السلط القمائ جتاه السلط التنف ذيا  ،وقلا التادري اجل اد للقماا وكتااب
ا ا اااكم ،وا ا ااا  ،والفس ا اااو ،وع ا اادج وج ا ااوو قص ا اار عدالا ا ا ج ا اادير هب ا ااذا االس ا اام ،وانع ا ااداج أم ا اان
القما  ،إخل(.)32
 -26والحداات مندم ا ه ااومن رايااتس ووتااا بقلااس عاادج تقاادمي ا اوما تعويمااات لم ا ايف
انتهاكات حق حسب حاربي علا الارغم مان االلتزاماات القانون ا الايت تعهادت هباا وعلا الارغم
من ادور حام عاج  2015عن حمام تشاوي أمرها بتقدمي تعويمات كثر من 7 000
م (.)33
 -27وقدوت نفس اشندم عل أنه 25 ،آبار/مارب  ،2015بعد حماكم وامت ثالثا
أق ااهر ،أوان اات حماما ا االس ااتينال مام ن ااا  20ع ااواً أمن ا ااً م اان حق ا ا حس ااب ح ااربي ب ااتهم
االغت ا والتعذي واالختطاال واالحت ااز التعسافي .وأمارت ا اما ا قاخاص اشادانب بادفع
تعويمات إل ا  7 000طارل مادن اس اشادين تعااو  50اشائا مان م لا  75مل اار فرناق مان
فرنااات االُتااو اشاان ا فريقاي (قرابا  125مل اون ووالر مان ووالرات الاواليفت اشت اد ) ،ماع ُتمال
الدول التشااوي لنسا  50اشائا اشت ق ا  .وار ت ا اما أن ا اوما التشااوي مساؤول عان أفعاا
أعواهنا .وأمرت ا ام رئ س الوزراء إبنشااء جلنا لتنف اذ ا اام .وأمارت أيمااً بتشا د نصا تاذكاري
لتخل د بكرى الم ايف غمون فرت ال تت اوز سن اعت اراً من اتريخ اادور ا اام .و إلمااف إىل
بلق أمرت ا ام بت ويل مقر مديري التوث س وا من سابقاً إىل مت ف(.)34

ا ريفت ا ساس وا س اششارك

ا ا العام و ا ا الس اس

()35

 -28أكدت الورق اششارتك  1أن عمل اات التوق اف واالحت ااز التعساف ب قاد تمااعفت
ا عواج ا خ و أغل ا ا ااالت اشوثقا  ،أُقا إىل وكالا ا مان الاوطد بواافها اجلها الفاعلا
الرئ سا اشساؤول عان هاذه االنتهاكااات قاوق اإلنساان .وقاد انتهااق أعاوان وكالا ا مان الااوطد
حق ااوق اإلنس ااان س ااتمرار ظ اال إف ااالت كام اال م اان العق اااب ختط ااافهم ا فا اراو واحت ااازهم
وتعذي هم إيفهم ،مبن ف هم ا ف ون ومدافعون عن حقوق اإلنسان ما زالوا يتعرمون للتهديدات
وأعما التخويف واالعتقاالت ومروب اشعامل الالإنسان واشه ن هارس وظائفهم(.)36
 -29وأوا اات مندم ا العف ااو الدول ا تش اااو لتص اادي بش ااال فع ااا ش ااا يتع اارض ل ااه نش ااطاء
حقوق اإلنسان والص ف ب من نديدات واعتداءات وممايقات وختويف ،بس ل منها الت ق اس
بشااال مسااتف ض وساريع ومسااتقل االنتهاكااات والت اااوزات اشتعلق ا عقااوق اإلنسااان وتقاادمي
اشارتاا ب اششاات ه فا هم إىل العدالا حماكمااات منصااف وون الل ااوء إىل عقوبا اإلعااداج ،وتااوف
س ل انتصال فعال وتعويمات كاف (.)37
6

GE.18-13961

A/HRC/WG.6/31/TCD/3

 -30والح ا االُتاااو الاادون اشس ا ي أن االحت اااز التعساافي أا ا ع وس ا ل للمااغحل عل ا
اشعارمب والنشطاء(.)38
الوالي ا ك ااانون
 -31والحد اات اخلدم ا الدول ا ق ااوق اإلنس ااان أن ااه ،عل ا إث اار تغ ا
الثاين/ينا اااير  2017مبوج ا ا اشرسا ااوج رقا اام  ،008/PR/2017أا ا ا ع اآلن إبماا ااان أع ا اوان وكال ا ا
ا ماان الااوطد توق ااف اشاادافعب عاان حقااوق اإلنسااان س ا اب تتصاال ماان الااوطد غ اراض
"كش ااف أي ا أنش ااط ختري ا أو أنش ااط ترم ااي إىل زعزع ا االس ااتقرار تس ااتهدل اشص اااح ا وي ا
للدول ا وا م ا  ،ومنااع هااذه ا فعااا والت س ا هلااا" (اشاااو  6ماان اشرسااوج) .وغال ااً مااا يتعاارض
اشاادافعون عاان حقااوق اإلنسااان للمقامااا بس ا "اإلرهاااب" و"تع اريض أماان الدول ا للخطاار"
السااتناو ،مجل ا أمااور ،إىل القااانون  34/PR/2015بشااأن قمااع أفعااا اإلرهاااب ،الااذي يداال
حمتواه غامماً ومربِّااً نس اً(.)39
 -32و إلقار إىل نزع متنام لدى ا اومات القاار إىل ا مار إبقفاا اإلنرتنات ،قالات
مندم إنرتنت بال حدوو ،ومندم الواو إىل اإلنرتنت اآلن ،ومندما اشثال ا لاا  -جناوب،
وق ا اشدافعب عن حقوق اإلنسان أفريق اا الوساط  ،إن ا اوما تشااو ل سات اساتثناء.
فقا ااد عطلا اات ا اوم ا ا ق ا ا ا /فرباير  2016مج ا ااع ق ا ا اات التوااا اال االجتما اااعي ومج ا ااع
تط ق ا ااات اإلرس ا ااال ات اإللارتون ا ا أثن ا اااء اشد ا اااهرات الم ا ااخم كم ا ااا عطلته ا ااا  10ن س ا ااان/
أبرياال  ،2016وهااو ال ااوج التااان لالنتخااا ت الرائسا  ،مبااا بلااق الواااو إىل قا ا اإلنرتناات
وخدمات الرسائل القص /خدمات الرتاسل(.)40
 -33والحدت الورق اششرتك بقلس أنه 21 ،ن سان/أبريل  ،2016وهو يوج اإلعالن عن
النت ااائش اشؤقتا ا لالنتخ ااا ت ،أع اااوت الس االطات خ اادمات الرس ااائل القصا ا /خدمات الرتاس اال،
ولا اان ال اربحل بشا ا اات التواا اال االجتم اااعي مل تع ااد كل ا ااً إال  3ك ااانون ا و /ويس اامرب .و
نفس الوقات ،عطلات ا اوما الوااو إىل خادمات ب ااات الت اوا وول ااً ،مباا بلاق خدما
بالك ا ي ،مش ا إىل ق اواغل أمن ا مفاوهااا أن جماارمب وإرهاااب ب ماان بلاادان أخاارى يسااتخدمون
اإلنرتناات .وقالاات الساالطات أيم ااً إن االمااطرا ت هلااا ااال أيم ااً مبشاااكل تقن ا  ،وهااي أق اوا
قوبلت بقدر ك من التشا ق(.)41
 -3احلقوق االتت ادية واال تما ية والثقافية

ا س العمل و ظرول عمل عاول ومؤات

()42

 -34أقا ااارت الورق ا ا اششا اارتك  2إىل أن التش ا اريع التشا اااوي يما اامن الواا ااو إىل الوظا ااائف
العموم ا وياا ِّارب أيم ااً اشساااوا ا جااور بااب الرجاال واش ارأ  .وأع اوان الدول ا حيامهاام القااانون
رق اام  17/PR/2001اشتعل ااس لوم ااع الع اااج للوظ فا ا العموم ا ا ف م ااا خلم ااع أعا اوان القط ااان اخل اااص
للقاانون رقاام  038/PR/1996اشتعلااس بقااانون العماال مجهوريا تشاااو .غا أن حاااملي الشااهاوات
ماان بعااض اشاادارب اشهن ا  ،الااذين يُفاارتض أن يساااظوا ااربنم ،ال يوظفااون الوظ ف ا العموم ا
رغاام االحت اجااات الصااارخ  .وال يااتم االلت اااق لوظ فا العموم ا علا أساااب الافاااءات .وهااو
جممد منذ بعض الوقت بس ا زم االقتصاوي (.)43
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ا س مستوى مع شي الئس

()44

 -35أكدت الورق اششرتك  2أن تشاو جعلت من مااف الفقر قطاعااً با أولويا كامال
اس ارتات تها الوطن ا لل ااد ماان الفقاار واعتماااو الااربامش الااوطد للتنم ا عاااج  .2017ويتعلااس
ا مر خاا س ا صاو علا اش ااه الصاا للشارب ،وا اس التعلا م ،وا اس الغاذاء،
وا س الص  ،وا س سان الئس ،وا س العمل ،وا س ب ي سل م (.)45
 -36وأك اادت نف ااس الت م ااع بقل ااس أن ا ص ااو علا ا م اااه الش اارب يد اال ُت ااديفً تش اااو.
واستشااهد بتقرياار ال ون س ا ف لعاااج  2015فالح ا أن معااد ا صااو عل ا م اااه الشاارب ماان
أوىن اشع اادالت الع ااامل ( 12اشائا ا ) وأن اجله ااوو ال اايت ت ااذهلا ا اوما ا ب اادعم م اان الش ااركاء
الدول ب تدل غ كاف (.)46
 -37وأقااارت مندم ا العفااو الدول ا إىل التوا ا ات بات الصاال الاايت حد اات بتأي ااد تشاااو
فقال ا اات إن تش ا اااو ق ا ااد تعه ا اادت ،ع ا اااج  ،2013إبعط ا اااء ا ولوي ا ا ا االنف ا اااق ا ا ا ااومي
للقطاعاات االجتماع ا مان ق ال الصا والتعلا م وبتاث اف اجلهاوو لمامان ماب فارص أفماال
للتمتااع اادمات اا وتعل م ا ماان نوع ا ج ااد  .لااان منااذ أن أُعلناات ا زما االقتصاااوي
عا اااج  ،2015اختا ااذت ا اوم ا ا عا ااد تا ااداب تقشا ااف ال تتفا ااس ما ااع ا تا ااوى ا ساسا ااي ا وىن
لل قااوق االقتصاااوي واالجتماع ا والثقاف ا  ،مبااا بلااق ف مااا يتصاال لرعايا الص ا والتعل ا م
وا س مستوى مع شي الئس(.)47

ا س الص

()48

 -38أكاادت الورق ا اششاارتك  2أن ا اوم ا أحاارزت تقاادماً بناااء وإعاااو تنش ا حل اهل اكاال
الص ا ساس  ،وتدري وإعاو تدري أعوان الص  .واخنفض معد انتشاار فا وب نقال
اشناع ا ال ش اري /متالزم نقاال اشناع ا ال ش اري اشاتس ا اخنفام ااً مل وظ ااً ماان  4.8إىل 2.5
اشائ  .وعل خالل بلق ،ال الق تشاو س اس عموم مالئم جما الصا  .وال باد أيمااً
من اإلقار إىل نُدر ا ط اء (ط لال  400نسم ) .مث إن جمان العال تدل أمن ال غ .
جمااا الص ا اإلماب ا وهلااا معااد مرتفااع ماان
وتشاااو ماان ال لاادان الاايت ُتتاال الصااف ا خ ا
اخلصوب  .وهذا راجع إىل عدج كفاي التوع وقل استخداج موانع ا مل العصري (.)49
 -39وقالاات مندما العفااو الدول ا إن س اسا الرعايا الصا الطارئا ااان ا قااد نُق اات
وخفماات قائم ا ا اااالت الطارئ ا الاايت تغط هااا إىل أااس حاااالت ،ماان
آب/أغسااطس ُ 2017
ب نهاا الاوالوات اشعقااد واشاالريف لنسا للنساااء ا وامال وا طفاا وون ساان اخلامسا  ،والناسااور،
ولسااع العقااارب والثعااابب .ويُطالاا اشرم ا حال ااً باادفع تاااال ف خاادمات رعاي ا ا ا طارئ ا
أخاارى كاناات السااابس تااوفور جمااااً .وأفاااوت عااد مستشااف ات ومراكااز للص ا العموم ا أهنااا
مل تتلس منذ عاج  2015أي خمصصات لألووي واشعدات ااان من ا اوم  .ونت لذلق فون
هذه اللوازج إما أهنا غ متاح أو أن مراكز الص تطل من اشرم وفع مثن ا ووي واشعادات
اليت يستخدموهنا(.)50
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 -40والحداات الورق ا اششاارتك  2بقلااس أن هارساايت ختااان اإلاث والاازوا اش ااار مااا زالتااا
اادمات نفسا وممااعفات
انتشار مستمر وأن بلق ينعاس عل ا الفت ات ويتسا
أخرى مثل الناسور(.)51

ا س التعل م

()52

 -41الحدت الورق اششرتك  2بقلس أنه ،عل الرغم من اإلاالحات اشتعدو اشدخل علا
النداااج التعل مااي ،مل تااتمان الدولا التشاااوي ماان تااوف تعلا م ج ااد النوع ا لشا اهبا رغاام أن معااد
االلت اق شدارب قد ارتفع مج ع مراحل التعل م بنس سنوي متوسط ترتاو بب  8و12
اشائا  .ومل تُطواس القارارات اشن ثقا عان اااالس العموم ا اشعن ا لتعلا م .وال تازا التغط ا اشدرسا
كل مرحل من مراحل التعل م مع ف وال يازا معاد اإلخفااق االمت ااات هاو ا علا
منطق ا أفريق ااا الوسااط وون اإلقل م ا  .وتتم ااز اشندوم ا التعل م ا أيم ااً باانقل كمااي ونااوعي
اشدرسب ،وعدج كفاي اهل اكل ا ساس واشواو التعل م  ،وعدج التماسق استينال الادروب،
وتس س هذه اشندوما  ،إخل .وقاد ُخ ِّفمات اش زان ا اشخصصا لاوزار التعلا م الاوطد ختف مااً ك ا اً
كثر من  50اشائ خال ا عواج الثالث اشام (.)53
 -4حقوق أشخاص حمددية أو فحلاع حمددة

النساء

()54

 -42أكدت الورق اششرتك  2أن حاالت العنف اجلنساين والتم ز مد اشرأ تراجعات شقارنا
م ااع العق ااوو اشاما ا  .وق ااد ج اااء بل ااق نت ا ا العتم اااو الق ااانون رق اام  001/PR/2017الص اااور 8
أيفر/م ااايو  2017واشتعل ااس لق ااانون اجلن ااائي ،والق ااانون  006/PR/2002اشتعل ااس لصا ا اإلماب ا ا ،
والقااانون  029/PR/2015اشتعلااس مبنااع زوا ا طفااا وأقاااا العنااف القائما علا نااون اجلاانس .و
اشمارس العمل  ،ال تزا هاذه الدااهر منتشار  .ففاي عااج  ،2015تعرمات طال ا يامعا آوج بركاا
أب ش ه الغتصاب مجاعي قاج به  12قا ً عل الساع ا اوي عشر ل الً أثناء معرض لألسا ون
الوطد للمرأ التشاوي وم ُتديد هوي مرتايب هذا االغتصاب لان القم قاد ُحفدات وون اختااب
أي إجراء .و عاج  ،2018س ل مستشاف مقاطعا أب شا ه ثاالث حااالت اغتصااب تعارض هلاا
أحداث ي لغاون مان العمار  8و 9و 10أعاواج ولاان القما اات تساويتها وويفً مان جانا والادي
الطرفب أماج االس ا عل للشؤون اإلسالم أب ش ه(.)55

ا طفا

()56

 -43أخااربت اش اااور العاش ا لومااع حااد جلم ااع أقاااا العقاااب اجلساادي مااد ا طفااا ن
العقوب ا اجلساادي عااس ا طفااا مشااروع تشاااو عل ا الاارغم ماان التوا ا ات اشتااارر درهااا،
اليت توجهت هبا جلن حقوق الطفل والل ن اشعن عقوق اإلنسان وجلن مناهم التعذي وجلن
اخلرباء ا فريق اشعن عقوق الطفل ورفاهه(.)57
 -44والحداات نفااس اشندم ا أن جلن ا اخل ارباء ا فريق ا اشعن ا عقااوق الطفاال ورفاهااه أوااات
تشاو ،عاج  ،2017عدر العقوب اجلسدي مج ع ا وسا  ،مباا بلاق ال ات ،وإلغااء
أي أحااج توفر وفاعاً قانون اً عن استخدامها أو ترخ صاً قانون اً جي زها(.)58
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 وأقار جتمع التشاويب من أجل الدفان عن حقوق اشرأ والطفل إىل تصديس تشاو عل-45
 فأكاد أن هارسا االجتاار طفاا قاائع،الصاو الدول اشتعلق عقوق الطفل واعتماوهاا هلاا
 وهاو سا،  ومل توماع أي س اسا متماسااا شااف ا االجتاار طفاا بشااال فعاا.تشااو
.)59( استمرار تس ل العديد من ا االت اشتعلق هبذه اشمارس
)60(

ا قخاص بوو اإلعاق

 أن تشا اااو مل تنفا ااذ أيفً ما اان التوا ا ا ات التسا ااع اشق ودم ا ا2  الحدا اات الورق ا ا اششا اارتك-46
. ويتخ حل ا قخاص بوو اإلعاق ال اؤب والفقار.  بشأن ا قخاص بوي اإلعاق2013 عاج
 واشتعل ااس عماي ا2007 يون ااه/ حزيران28  الص اااور007/PR/2007 وعل ا ال اارغم م اان الق ااانون
 اشتعلا ا ااس إبعا ا ااالن يا ا ااوج وطا ا ااد136/PR/PM/MASF/1994  واشرسا ا ااوج، ا قا ا ااخاص بوي اإلعاق ا ا ا
 اشتعلس إبعفاء التالم ذ والطل ا اشعااقب377/MEN/DG/1995  واشرسوج، لألقخاص بوي اإلعاق
 مااا زالاات رسااوج التسا ل والرسااوج اشدرسا تشااال، وا ول اااء بوي اإلعاقا ماان الرسااوج اشدرسا
 ومن باب الت اديفت ا خارى جتادر اإلقاار إىل قلا اهل اكال ا ساسا الايت تراعاي خااا.ًُتديف
 والتم ااز،  وقل ا ال اربامش اشتخصص ا تعل ا م ا ق ااخاص بوي اإلعاق ا، ا ق ااخاص بوي اإلعاق ا
.)61()  وهشاق ومع اشرأ اشعاق (االستغال اجلنسي واإلظا، والتهم ا، والوام،جما التشغ ل
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