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  مقدمة  -أوالً  
يندرج هذا التقرير يف إطار اجلولة الثانية لالسـتعراض الـدوري الـشامل بعـد                 -١

  .٢٠٠٩مايو /االستعراض الدوري الشامل األول لتشاد يف أيار
 ٨٦ توصية، قبلت منها     ١١٢عقاب االستعراض الدوري األول،     وتلقت تشاد، يف أ     -٢

  . قيد النظر١٤وال تزال . ١٢ورفضت 
صوب تعزيز حقوق اإلنسان على اً ملحوظاً وأحرزت تشاد، منذ ذلك التاريخ، تقدم   -٣

فاعتمدت العديد من التشريعات الوطنية وال تزال أخرى قيد         . الصعيدين املؤسسي والقانوين  
  . قبلت تشاد التزامات دولية أخرى يف جمال حقوق اإلنسانكما. االعتماد

  منهجية إعداد التقرير  -ثانياً  
ُيعترب إعداد هذا التقرير مثرة عملية تشاركية مجعت بني مؤسسات عديدة تستجيب              -٤

 ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٦وعليه، اجتمعت يف    . إلرادة احلكومة يف إشراك مجيع اجلهات الفاعلة      
ملكلفة مبتابعة االتفاقات الدولية بالتعاون مع شركاء تشاد إلعـداد تقريـر            اللجنة الوزارية ا  

  .االستعراض الدوري الشامل
وأنشأت جلنةُ املتابعة وكوادُر وزارة حقوق اإلنسان وتعزيز احلريـات األساسـية              -٥

املكلفون مبتابعة إعداد هذا التقرير جلنةً مصغرة مكلفة جبمع البيانـات وتنـسيقها لـصياغة               
 ١٥ إىل   ١٣وأُِقّر التقرير الوطين يف حلقة عمل ُعقـدت يف الفتـرة مـن              . وع التقرير مشر

 كلم مشال ْندجامينا، شاركت فيها      ١٠٠ يف دوغية اليت تقع على حنو        ٢٠١٣يونيه  /حزيران
  .مجيع األطراف املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف تشاد

 / آذار ٢٥ املـؤرخ    ١٦/٢١لقـرار   وأخذ هذا التقرير يف االعتبار أحكام مرفـق ا          -٦
 ١٧/١١٩ بشأن استعراض عمل وأداء جملـس حقـوق اإلنـسان واملقـرر          ٢٠١١ مارس
 املتعلـق   ١٦/٢١ بشأن متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان        ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ

ويتناول التقرير تنفيذ التوصيات الصادرة عـن االسـتعراض         . باالستعراض الدوري الشامل  
  .٢٠٠٩ وتطور حالة حقوق اإلنسان منذ عام ٢٠٠٩مايو / بتشاد يف أياراملتعلق
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  ٢٠٠٩تطور اإلطار املعياري واملؤسسي منذ عام   -ثالثاً  

  عمليات التوقيع والتصديق على الصكوك القانونية الدولية  -ألف  
.  على بعض معاهدات حقـوق اإلنـسان       ٢٠٠٩وقّعت تشاد أو صّدقت منذ عام         -٧

  :ي التاليةوهذه املعاهدات ه
اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، تـصديق              •

  ؛٢٧/٧/٢٠٠٩ يف
بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليـه    •

. املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة               
  ؛٢٧/٧/٢٠٠٩ق يف ، تصدي)باالرمو بروتوكول(

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال            •
  ؛٢٦/٨/٢٠١٢واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، تصديق يف 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات            •
  ؛٢٦/٨/٢٠١٢املسلحة، تصديق يف 

، تـصديق   )اتفاقيـة كمبـاال   (يف إفريقيا   اً  فاقية محاية ومساعدة املشردين داخلي    ات •
  ؛١١/٧/٢٠١١ يف

امليثاق األفريقي املتعلق بالدميقراطية واالنتخابـات واحلكـم الرشـيد، تـصديق             •
  ؛ ٢٤/١١/٢٠١٠ يف

  ؛١٠/٨/٢٠٠٩الربوتوكول اإلضايف لالجتار بالبشر، تصديق يف  •
طفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، قيد         اتفاقية الهاي بشأن محاية األ     •

  التصديق يف اجلمعية الوطنية؛
  .٢٤/١٢/٢٠١٢اتفاقية االحتاد األفريقي املتعلقة مبنع الفساد ومكافحته، توقيع يف  •

  التشريعات الوطنية   -باء  
سان، من التشريعات الوطنية هبدف زيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلناً  أَعدت تشاد عدد    -٨

  : وهي
 ١٩٦٣يونيـه   / حزيـران  ١٨ املؤرخ   AFF-soc/100 التعديل اجلاري للمرسوم رقم    •

  املتعلق حبماية األطفال واملراهقني؛
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  املتعلق بتحديد املبادئ األساسية املنطبقة يف جمال العمارة؛  PR/2010/06 القانون رقم •
   املتعلق بتنظيم االنتخابات؛ PR/2010/007القانون رقم  •
   املتعلق باالتصاالت السمعية واملرئية؛ PR/2010/09قم القانون ر •
   املتعلق مبكافحة التدخني؛ PR/2010/10القانون رقم  •
   املتعلق بنظام الصحافة يف تشاد؛ PR/2010/017القانون رقم  •
   املتعلق بصالحيات السلطات التقليدية والعرفية؛PR/2010/013القانون رقم  •
لطفل، اعتمده جملس الوزراء وتنظر اجلمعية الوطنية       مشروع القانون املتعلق حبماية ا     •

  ؛ يف اعتماده حالياً
  ؛٢٠١٢أبريل /قانون احلالة املدنية، اعتمدته اجلمعية الوطنية يف نيسان •
  ؛٢٠١٣يونيه /اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية يف حزيران •
  ت اجلنائية؛ اءاجيري تعديل قانون العقوبات وقانون اإلجر •
 املتعلق باألسرة واحلالة املدنية، قيد االعتماد من جانب احلكومة بعد   مشروع القانون  •

  . ٢٠٠٩إقرار القراءة الثانية يف عام 

  السياسات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان  -جيم  
  : وضعت حكومة تشاد عدة برامج ترمي إىل زيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -٩

وانب عديدة، منها احتكام الـسكان      برنامج دعم إصالح القضاء، الذي يتضمن ج       •
املعدمني إىل القانون وإىل القضاء، وتعدد احملاكم هبدف تقريب اهليئات القضائية من            

  املتقاضني، والتوعية حبقوق اإلنسان والتثقيف هبا؛
خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان املعتمدة عقب عقد احملفـل الـوطين حلقـوق               •

  ؛ ٢٠١٠ارس م/ آذار١١-٩اإلنسان يف الفترة 
خطة العمل املتعلقة باألطفال املرتبطني باجلماعات املسلحة والقوات املسلحة، الـيت         •

، واسُتكملت خبارطة   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٤وقعت عليها تشاد واليونيسيف يف      
، تتضمن تبادل املعلومات وإجناز أعمال مـشتركة        ٢٠١٣مايو  / أيار ١٤طريق يف   

  اعات املسلحة؛ للتصدي إلشراك األطفال يف الرت
              ٢٠١٣أبريـل   /خطة التنميـة الوطنيـة الـيت اعتمـدهتا احلكومـة يف نيـسان              •

، واهلادفة إىل تعزيز أسس النمو االقتـصادي واالجتمـاعي          ٢٠١٥-٢٠١٣ للفترة
  ؛٢٠٢٥حبلول عام 
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 /السياسة الوطنية املتعلقة بنوع اجلـنس، اعتمـدت وأُقـرت يف كـانون األول              •
كّنت من وضع االستراتيجية الوطنية لنوع اجلنس اليت تراعـي          ، وم ٢٠١١ ربديسم

شواغل النساء بشأن قضايا العنف القائم على نوع اجلنس وأشكال التمييـز الـيت              
  تواجهها؛ 

، الراميـة إىل    ٢٠١٥-٢٠٠٩احلملة الوطنية للتصدي للعنف ضد املـرأة للفتـرة           •
   اً؛مكافحة خمتلف أشكال العنف اليت تواجهها املرأة يومي

انعقاد احملفل الوطين املتعلق بفريوس نقص املناعة البـشرية وحقـوق اإلنـسان يف               •
، هبدف إدماج األبعاد ذات الـصلة      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢ - مايو/ أيار ٣١ الفترة

  .اإليدز/حبقوق اإلنسان يف التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية

  املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -دال  

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    
، هبدف إعادة النظر يف     ٢٠١٢مارس  / آذار ٨ إىل   ٦ُعقدت حلقة عمل يف الفترة من         -١٠

 وتنسيقه املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبا يكفـل           PR/1994/031القانون رقم   
فع للجنة وإضفاء   وسيمكّن مشروع القانون من إعطاء د     . اتساق استقالهلا مع مبادئ باريس    

  .املصداقية على أعماهلا

  اجمللس األعلى للقضاء    
 ١  املؤرخPR/2010/003ُعّدل تنظيم اجمللس األعلى للقضاء وأداؤه مبوجب األمر رقم          -١١

 بـشأن تنظـيم وأداء      PR/98/005 املتعلق بتعديل القانون رقم      ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
 القدرات والصالحيات له مبا ميكنه من حتسني مراقبة         اجمللس األعلى للقضاء وإتاحة مزيد من     

  .اجلهاز القضائي وكفالة احترام ومحاية حقوق اإلنسان

  إنشاء مكتب وسيط اجلمهورية    
 مكتب وسيط اجلمهورية الذي حيل حمل مكتـب         PR/2009/031أنشأ القانون رقم      -١٢

 وإدارات الدولة بالـسهر     الوسيط الوطين، الذي ميكّن من تسوية املنازعات بني املستخدمني        
  .على احترام حقوق املواطنني

  اللجنة الوزارية املكلفة مبتابعة الصكوك القانونية الدولية    
 ٣٩١٢أنشأ اللجنةَ الوزارية املكلفة مبتابعة الصكوك القانونية الدولية املرسوُم رقـم              -١٣

 ٢٤ألف اللجنة من    وتت.  الصادر عن رئيس الوزراء    ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخ  
فيها، وإعداد التقـارير الوطنيـة      اً   وُتعىن مبتابعة الصكوك الدولية اليت ُتعّد تشاد طرف        اً،عضو
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املوجهة إىل هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي، والسهر على نـشرها،            
ع التشريعات الوطنيـة    وصياغة التوصيات املتعلقة مبواءمة الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان م        

  .وتعميم التوصيات واالتفاقيات والقوانني املتعلقة حبقوق اإلنسان

  إنشاء املدرسة الوطنية للتأهيل القضائي    
لتأهيل القـضاة   اً   مكسب ٢٠٠٩ميثل إنشاء املدرسة الوطنية للتأهيل القضائي يف عام           -١٤

 ال سـيما يف جمـال حقـوق       ،)أقالم احملاكم واملديرون وحراس السجون    (وموظفي احملاكم   
  . اإلنسان

  ٢٠٠٩تطور حالة حقوق اإلنسان يف تشاد منذ عام   -رابعاً  
. ، جمموعة من التحديات يف جمال حقـوق اإلنـسان         ٢٠٠٩تواجه تشاد، منذ عام       -١٥

وتتعلق هذه التحديات مبمارسة حرية الصحافة، وصعوبة العالقة القائمـة بـني احلكومـة              
ت من العقاب، وقضية األطفال اجلنود، وعمل األطفال، وأشكال         واملعارضة، ومشكلة اإلفال  

  .العنف ضد املرأة، واالضطرابات االجتماعية واستفحال الفقر
ومن أجل التصدي هلذه التحديات، اختذت احلكومة سلسلة من التدابري ترمـي إىل               -١٦

 والثقافية وحقـوق    تعزيز ومحاية احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية       
  .املرأة وحقوق الطفل

  احلقوق املدنية والسياسية  -ألف  

  احلوار السياسي  -١  
 ٤ املـؤرخ    PR/2009/20االعتراف مبكانة املعارضة الدميقراطية مبوجب القانون رقم         •

اء يف أوسـاط الـدوائر       الذي ميكّن من إقامة حوار دائم وبنّ       ٢٠٠٩أغسطس  /آب
  السياسية؛

لالتفاق املـربم   وفقاً  ) اللجنة الوطنية للحوار السياسي   (للحوار  إحداث إطار جديد     •
 الذي يكفل مشاركة الدوائر السياسية واجملتمع املـدين        ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٣يف  

  .يف إعداد االنتخابات القادمة

  إصالح نظام القضاء  -٢  
. رويب يرمي إىل تعزيز العدالة، بدعم من االحتـاد األو         ٢٠١٠ُوضع برنامج يف عام       -١٧

  : ويّسر هذا الربنامج، مبساعدة منظمات حقوق اإلنسان، حتقيق ما يلي
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  تشييد حماكم يف املناطق غري املشمولة بنشاطها؛  •
  إحداث دار احملامني ملساعدة املتقاضني املعدمني؛  •
  ؛)يف دوبة وسارح وموندو وبونغور(إنشاء مراكز احتجاز  •
  ام إىل القضاء والعدالة؛ تنظيم محلة إلعالم السكان وتوعيتهم باالحتك •

  : وقامت احلكومة، عن طريق وزارة العدل، مبا يلي  
تيمان وأبيشي   - كيلو وكوروتورو وأم  : تشييد ستة سجون جديدة يف املدن التالية       •

  وكومرا؛ 
  حتسني ظروف االحتجاز يف أهم مدن البلد؛  •
  ة والبستنة؛بتدريبهم على مهنيت النجاراً تطوير إعادة إدماج احملتجزين اجتماعي •
 خدمة ملـوظفي القـضاء      ٢٠١١تشييد املدرسة الوطنية للتأهيل القضائي يف عام         •

  ومساعديهم؛ 
املبادرة إىل تعديل التشريعات القضائية على نطاق واسع، وخباصة مراجعة قـانون             •

  .العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية، والقانون املدين وقانون اإلجراءات املدنية
 وضعت احلكومة، مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف الفتـرة مـن             وباملثل،  -١٨
  : ما يلي٢٠١٢ إىل عام ٢٠١٠ عام

  .برنامج لتعزيز اخلدمات القضائية وحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص بني اجلنسني •

  إصالح قطاع األمن   -٣  
  :اضطلعت حكومة تشاد بالتدابري التالية  -١٩

ملني للسالح بفضل استحداث وحدات تدريب علـى        تعزيز قدرات املوظفني احلا    •
لـصليب  الدولية ل لجنة  الحقوق اإلنسان وعلى القانون اإلنساين الدويل بدعم من         

  األمحر؛
، توسيع نطاق وزع املفرزة األمنية املتكاملة يف شرق البلـد،           ٢٠١١بداية من عام     •

مـات  ليشمل نشاطها جنوب تشاد هبدف التصدي للعنف ضد النساء ومحايـة خمي         
  الالجئني وتأمني سالمتها؛ 

، مبـساعدة االحتـاد     ٢٠١١اعتماد برنامج دعم قوات األمن الداخلي، منذ عـام           •
الدرك الوطين واحلرس الوطين البدوي،     (األورويب، هبدف تعزيز قدرات قوات األمن       

  . ، وإعادة تأهيل وتشييد املرافق املناسبة وتأمني جتهيزها باملعدات)والشرطة والدرك
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  حرية الصحافة  -٤  
  :اختذت احلكومة التدابري التالية  -٢٠

 ٥ املتعلق بنظام الصحافة الذي ألغى األمر رقـم          PR/2010/17اعتماد القانون رقم     •
  ؛)إىل جانب تقدمي طلب مسبق( املنشئ للرقابة ٢٠٠٨ لعام

  إحداث دار وسائط اإلعالم هتيئ إطار عمل مناسب للصحافيني؛ •
  مساعدة الصحافة؛الزيادة يف اعتمادات صندوق  •
  .تيسري وصول صحافة القطاع اخلاص إىل مصادر املعلومات العامة •

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -باء  

  التدابري املتخذة يف قطاع الصحة  -١  
، بدعم من شركائها، تدابري عديـدة يف قطـاع          ٢٠١٠اختذت احلكومة، منذ عام       -٢١

  :الصحة
  لة الصحة العامة يشرف عليه رئيس الدولة؛عقد اجتماع شهري بشأن حا •
  إعادة تأهيل العديد من املستشفيات واملراكز الصحية وتشييدها وجتهيزها؛ •
  زيادة حصة التوظيف السنوية يف قطاع الصحة؛ •
  توظيف املساعدين الطبيني والقابالت، بدعم من الشركاء؛ •
  تأهيل األخصائيني يف مجيع اجملاالت الصحية؛ •
  يع السكان يف حاالت الطوارئ؛جمانية عالج مج •
  جمانية عالج األم والطفل؛ •
 جمانية العقاقري املضادة لفريوسات النسخ العكسي وعالج السل لعامة السكان، فضالً •

  ؛ة مالياًيعن دعم أساليب الوقا
  التعهد مبجانية عالج األمراض االنتهازية ذات الصلة بفريوس نقص املناعة البشرية؛ •
للتصدي للمالريا اليت تـشكل     اً  عالَجة باملبيدات احلشرية جمان   توزيع الناموسيات امل   •

  .السبب األول للوفيات يف تشاد
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  احلوار االجتماعي  -٢  
وضع إطار وطين للحوار االجتماعي ييسر التشاور بني احلكومة وأصحاب العمـل             •

  والنقابات؛ 
ضراب إلاً   بني احلكومة والنقابات وَضع حد     ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٨إبرام اتفاق يف     •

  .٢٠١١نوفمرب /طال أمده ومكّن من استعادة تطبيق بروتوكول اتفاق تشرين الثاين

  التدابري املتخذة يف قطاع التعليم   -٣  
، عـدة   ٢٠١٥-٢٠١٣طّورت حكومة تشاد، يف إطار خطة التنمية الوطنية للفترة            -٢٢

  :مشاريع، منها
  مشروع دعم إصالح قطاع التعليم يف تشاد؛ •
   سياسة التعليم القطاعية يف تشاد؛مشروع دعم تنفيذ •
  .تقييم املدرسني - مشروع متابعة •
وهتدف هذه املشاريع إىل مواءمة سياسة التعليم يف تشاد مـع األهـداف اإلمنائيـة              -٢٣

  :ومتكّن هذه املشاريع من حتقيق ما يلي. لأللفية، مبا يف ذلك حتقيق هدف التعليم للجميع
  درسني وتوظيفهم؛تعزيز قدرات الوزارة على تدريب امل •
  .إعادة تأهيل مراكز التعليم وتشييدها وجتهيزها •

  مكافحة الفقر   -٤  
  : إجراءات هامة، منها٢٠١٠اختذت احلكومة منذ عام   -٢٤

  إنشاء الصندوق الوطين لدعم الشباب على تنظيم املشاريع؛ •
  لصاحل النساء والشباب؛اً صندوق القروض الصغرية جد •
وميكنتها عن طريق توفري اجلرارات بغية حتقيق االكتفـاء         هتيئة املساحات الزراعية     •

  .الذايت من الغذاء

  حقوق املرأة  -جيم  
  :اختذت حكومات تشاد إجراءات عديدة لتعزيز محاية حقوق املرأة  -٢٥

، قيد االعتماد، تراعي نـوع      ٢٠٠١ديسمرب  /إقرار سياسة وطنية، يف كانون األول      •
  اجلنس؛
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ي للعنف القائم على نوع اجلنس وجيـري اإلعـداد          إقرار استراتيجية وطنية للتصد    •
  خلطة عملها؛

تنظيم محلة وطنية للتصدي جلميـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة وتنفيـذها                 •
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة

  مراجعة التشريعات الوطنية مبا يكفل مراعاة قمع العنف ضد املرأة؛ •
  تزايد متكني املرأة يف مؤسسات اختاذ القرارات؛ •
خرية على تشييد دار املرأة يف ْندجامينا مبا يعزز قدرات املرأة على         وضع اللمسات األ   •

  .التمتع حبقوقها

  حقوق الطفل  -دال  
  :وضعت احلكومة برامج عديدة تتعلق حبقوق الطفل، وهي  -٢٦

 اليت مكنت مـن رعايـة       ٢٠١٠االستراتيجية الوطنية املعنية باألطفال اليتامى لعام        •
  جتماعي والتربوي وإدماجهم يف احلياة االجتماعية؛هؤالء األطفال على املستويني اال

 بشأن مكافحة أسـوأ أشـكال عمـل         ٢٠١٥-٢٠١٢خطة العمل الثانية للفترة      •
  األطفال واملتاجرة هبم واستغالهلم؛ 

 اليت متكّن من تسريع وتـرية       ٢٠١٢-٢٠٠٩اخلطة الوطنية للتنمية الصحية للفترة       •
ستفادة من اخلدمات األساسية ذات     خفض وفيات األطفال واعتالهلم مبا يضمن اال      

  نوعية؛
 اليت أحدثت ٢٠١٦-٢٠١٢اليونيسيف للفترة  - خطة العمل جملموعة التعاون تشاد •

قاعدة بيانات تضم مؤشرات احلماية قصد الوقوف على أشكال العنف اليت يتعرض            
  هلا األطفال وآثارها يف ظروف العيش قبل حتديد سياسات محاية مستهدفة؛

يف ْندجامينا الذي يتيح خدمات ذات نوعية       " األم والطفل "ستشفى املتطور   افتتاح امل  •
  ؛لألطفال واحلوامل من أجل التصدي إىل أمور منها وفيات األطفال واألمهات

 ، الذي يـضع حـداً  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩-٧اعتماد إعالن ندجامينا، يف الفترة   •
حيدد كـذلك خارطـة     لتجنيد واستخدام القوات واجلماعات املسلحة األطفال و      

  طريق؛
تنفيذ تنسيق جهات الوصل التابعة للحكومة والفريق العامل التابع لفرقة عمل األمم             •

  . املتحدة املعنية بتنفيذ خارطة طريق خطة العمل هذه
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  تنفيذ التوصيات الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل األول  -خامساً  
 قبلتها تشاد أثناء االسـتعراض الـدوري         توصية ٨٦ُرتِّبت التوصيات البالغ عددها       -٢٧

  .الشامل األول، حسب املوضوع مع مراعاة أهدافها

  احلقوق املدنية والسياسية  -ألف  

حتسني أوضاع مراكز االحتجـاز والتـصدي لإلفـالت مـن العقـاب             : ١املوضوع      
  )٨٥ و٥٢ إىل ٤٩ ومن ٢٤ التوصيات(

، لتحسني مرافق الـسجون القائمـة      ُخصِّص جزء من الربنامج الوطين لدعم العدالة        -٢٨
            وأُنشئت ستة مراكز احتجـاز تراعـي املتطلبـات الدوليـة           . يتسق مع املعايري الدولية    مبا
وجيري إنشاء ثالثـة مراكـز      )  وكوروتور وكيلو وأبيشاي وكومرة ومونغو     تيمان - أم يف(

 ٤ املتعلق بنظام السجون املـؤرخ       ٠٣٢ويعزز األمر رقم    ). يف صاره ومونغو ودوبا   (أخرى  
  . حقوق احملتجزين يف اجملاالت الصحية واألمنية والغذائية٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

ووضعت احلكومة، عن طريق وزارة املرافق الصحية العامة وتعزيز احلكم الرشـيد،              -٢٩
 مالحقة املدراء غري الشرفاء املورطني يف أعمال فساد أو           هبدف ٢٠١١عملية كوبرا يف عام     

وفيما يتعلق باألعمال اليت ارتكبها األشخاص املسلحون، أُنـشئت         . اختالس األموال العامة  
  . دائرة قضاء عسكري٢٠١١هلذا الغرض يف عام 

 ٢٠٠٨فربايـر   /تنفيذ توصـيات جلنـة التحقيـق يف أحـداث شـباط           : ٢املوضوع      
 ٥٣التوصيات من    (٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٣لالتفاق املربم يف    وفقاً  ي  السياس واحلوار

  )٦١ و٥٧إىل 
 واحلـوار   ٢٠٠٨فربايـر   /من أجل تنفيذ توصيات جلنة التحقيق يف أحداث شباط          -٣٠

، أنشأت حكومـة تـشاد منـذ        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٣لالتفاق املربم يف    وفقاً  السياسي  
 أعـضائها ومراجعـة صـالحيتها يف         جلنة لتقصي احلقائق جرى احلد من عدد       ٢٠٠٨ عام
  .وُعيِّن قاضي حتقيق، والتحقيق جار. ٢٠١١ عام
أدخلت احلكومة حتسينات كبرية على ظروف عمل القضاة ووفرت موارد ماديـة              -٣١

بيد أهنا ال تزال تواجه صعوبات تتعلق باستقالل القضاة يف ممارسة           . ومالية هامة لوزارة العدل   
  .مهامهم

 بني احلكومة واألحزاب السياسية     ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٣ املربم يف    ومكّن االتفاق   -٣٢
وحيث إن االتفاق حقق أهدافه، ُوضع إطـار        . من تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية     

  .، ميثل مجيع احلساسيات السياسية واجملتمع املدين٢٠١٣أبريل /جديد للحوار يف نيسان
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  )٨٦ و٦٠ و٥٩ات التوصي(تعزيز حرية الصحافة : ٣املوضوع     
 املتعلـق بنظـام     ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣١املؤرخ   PR/2010/17عزز القانون رقم      -٣٣

الصحافة حرية الصحافة عن طريق إلغاء الرقابة ونظام إيداع الطلب املسبق مبوجب املرسـوم     
وأُحدثت دار وسائط اإلعالم، وخصـصت هلـا        . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٦ املؤرخ   ٥رقم  

  .اليون اعتمادات مالية لبناء مقرهااحلكومة والشركاء امل

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -باء  

تعزيز اإلجراءات الكفيلة بتيسري إعمال احلق يف التعليم ويف تعلّم القـراءة            : ٤املوضوع      
  )٦٨ إىل ٦٢التوصيات من (والكتابة 

مـن الـشركاء، تـستثمر      وبدعم  . ميثل التعليم الوطين بالنسبة إىل احلكومة أولوية        -٣٤
احلكومة موارد هامة لتعليم األطفال يف املناطق الريفية بصورة خاصة وتعزز سياسـة تعلـيم               

 من  ٤٢ ٠٠٠، استفاد   ٢٠١٠/٢٠١١ويف الفترة   . البالغني القراءة والكتابة، وال سيما النساء     
 تزيد مـن عـدد      وتزمع احلكومة اختاذ تدابري   . البالغني، مبا يشمل نساء، من القراءة والكتابة      

  .املتعلمني واملدرسني وشراء الكتب
وكمثل على ذلك، بلغ معدل االلتحاق اإلمجايل مبدارس التعليم االبتدائي للفتيات يف              -٣٥

 ٢٨ يف املائة، بينما بلغ معدل إمتام الدراسة يف املرحلة االبتدائية            ٨٠،  ٢٠١٠/٢٠١١الفترة  
  .يف املائة

لية املعنية بالتعليم واإلملام بـالقراءة والكتابـة، تعقـد          ويف إطار االستراتيجية املرح     -٣٦
، هبدف متكني كـل  ٢٠١٥حبلول عام اً  قاعة درس سنوي١ ٥٠٠احلكومة العزم على تشييد     

  .طفل تشادي من التعلم
ـ            -٣٧ ذا اً وترمي سياسية احلكومة هذه إىل توظيف املدرسني وتدريبهم مبا يكفـل تعليم
تراتيجية أيضاً يف تقليص الفجوة القائمة بني ضعف معـدل          ويتمثل أحد أهداف االس   . نوعية

وكـان معـدل االلتحـاق باملـدارس يف         . التحاق اإلناث باملدارس مقارنـة بالـذكور      
وهتدف االستراتيجية إىل زيـادة معـدل     .  أنثى ٧٥ ذكر لكل    ١٠٠،  ٢٠١٠/٢٠١١ الفترة

  .  تلميذا٥٥ً لكل  واحداًاملدرسني ليكون مدرساً
مة سياسة حافزة تشجع الفتيات على االلتحاق باملدارس والبقاء فيها         ووضعت احلكو   -٣٨

وتتعلق هذه السياسة يف أغلبها بالتعليم األساسي الذي يشمل مرحلة ما قبـل             . لفترة طويلة 
  .الدراسة إىل املرحلة األوىل من التعليم الثانوي

 ٣قيق معدل   وسيمكن شراء الكتب واألدلة العملية وتوزيعها بكميات كافية من حت           -٣٩
  .٢٠١٥كتب لكل تلميذ حبلول عام 
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  )١٦التوصية (مقاومة الفقر : ٥املوضوع     
من أجل النهوض بأوضاع النـساء      اً  أحدثت احلكومة وزارة القروض الصغرية جد       -٤٠

والشباب هبدف زيادة حصول النساء والشباب على القروض الكفيلة بتطوير أنشطة مـدرة             
  .للدخل
لوطين لألمن الغذائي الذي وضعته احلكومة إىل تعزيـز قـدرات           ويهدف الربنامج ا    -٤١

واهلـدف  . الفالحني واملزارعني على زيادة اإلنتاج الزراعي وحتسني مستوى معيشة الفالحني  
اإلسهام يف التغلب على اجلوع والتصدي النعدام األمن الغذائي على الـصعيد            "من ذلك هو    

ومستوى اإلنتاج على حنـو مـستدام مقرونـة          بزيادة اإلنتاجية    ٢٠١٥الوطين حبلول عام    
على املواد الغذائية إىل جانب احلفـاظ       اً  ونوعاً  بإجراءات تكفل ضمان حصول السكان كم     

  ".٢٠١٥على املوارد الطبيعية األساسية وحتقيق األهداف إلمنائية لأللفية حبلول عام 

  حقوق فئات معينة  -جيم  

نساء من أشكال التمييز والعنف وتشويه األعضاء       تعزيز احلماية القانونية لل   : ٦املوضوع      
  )٣٦ إىل ٢٥التوصيات من (التناسلية األنثوية 

يف انتظار اعتماد قانون األسرة واألحوال الشخصية الذي يكفل حقوق املرأة، أدرج              -٤٢
مشروع تنقيح قانون العقوبات اجلزاءات املتعلقة بأشكال العنف القائمة على نوع اجلنس من             

كما وضـعت احلكومـة     ).  واملواد التالية  ٢٧٣املادة  (ية النساء من هذه األعمال      أجل محا 
  .استراتيجية وطنية تعىن بنوع اجلنس للتصدي هلذه األشكال من العنف

 ١٨املـؤرخ    PR/2002/06 والقانون رقم    ١٩٩٦ من دستور عام     ١٨وحتظر املادة     -٤٣
ي شكل من أشكال العنف ضد البـشر         املتعلق بتعزيز الصحة اإلجنابية أ     ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

 ٢٧٣املادة  (ويتضمن مشروع قانون العقوبات     . مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية األنثوية      
جزاءات تقمع بشدة اجلناةَ وشركاءهم يف ارتكاب أعمال العنف هذه منـها            ) واملواد التالية 

عضاء التناسلية األنثوية حمظور    وجدير بالذكر أن تشويه األ    . تشويه األعضاء التناسلية األنثوية   
. يف تشاد على غرار الزواج املبكر والزواج القسري والعنف املـرتيل واالعتـداء اجلنـسي              

وروعيت مجيعها يف إطار احلملة الوطنية للتصدي جلميـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة                 
ـ    اً  وتنظم وزارة العمل االجتماعي سنوي    . ٢٠١٥-٢٠٠٩ للفترة م بالتعاون مع صندوق األم

محلة لتوعية الـسكان باآلثـار     ) اليونيسيف(املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       
  .الضارة هلذه املمارسات والعقوبات املفروضة هبدف ردعهم

احلد من الفقر، ومحلة التعجيل خبفـض      (ويف إطار تنفيذ االلتزامات الوطنية الرئيسية         -٤٤
) ريوس نقص املناعة البـشرية مـن األم إىل الطفـل    وفيات األمهات يف أفريقيا، ومنع نقل ف      

 من أجل خفض وفيات األمهات والرضـع الـيت          ٢٠١٥-٢٠٠٩وخباصة خارطة الطريق    
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وزارة الصحة العامة، أعدت احلكومة خطة للقضاء       /وضعتها ونفذهتا مديرية الصحة اإلجنابية    
وتعتـرب  . ٢٠١٥-٢٠١٢على نقل فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل للفتـرة             

اخلطة ترمجة عملية لالجتاهات الدولية واالجتاهات الواردة يف االستراتيجية الوطنية للتـصدي            
وهتدف اخلطة إىل اإلسهام يف حتسني بقاء األمهات والرضع         . ٢٠١٥-٢٠١٢يدز للفترة   لإل

إىل بالقضاء على اإلصابات اجلديدة بني األطفال النامجة عن فريوس نقص املناعـة البـشرية               
  . جانب صون حياة األمهات

ويّسرت السياسة احلكومية لفائدة املرأة زيادة متكينها على خمتلف املستويات هبدف             -٤٥
وشـددت بقـوة    . التأثري يف القرارات والتصدي بالتايل ألشكال التمييز اليت تتعـرض هلـا           

 أوجه التفاوت بني الذكور     االستراتيجية املرحلية املعنية بالتعليم واإلملام بالقراءة والكتابة على       
  .واإلناث يف قطاع التعليم

اختاذ تدابري ملقاومة إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وأشكال العنـف           : ٧املوضوع      
 ٤٨ إىل ٣٧ ومـن  ٢١ و١٥ و١٠ و٩التوصـيات  (اليت يتعرضون هلا ومحاية حقوقهم     

  )٨٤ و٨٣ و٧٨و
بع واخلامس، وهي التقارير اليت تقـّيم       اختتمت تشاد تقريرها الدوري الثالث والرا       -٤٦

وصدقت تشاد على اتفاقيتني من اتفاقيات األمم املتحدة املعنيـة          . تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل   
). انظر الفقرة املخصصة لإلطار املعيـاري     (باجلرمية واالجتار باألشخاص مبا يشمل األطفال       

األطفال هبدف زيادة تعزيز محايـة      وتعكف اجلمعية الوطنية على اعتماد قانون يتعلق حبماية         
  .حقوقهم

ويتضمن مشروع تعديل قانون العقوبات جزاءات حبق مرتكيب أعمال العنف ضـد              -٤٧
وُعزِّزت صالحيات ووسائل مديرية الطفولة التابعة لوزارة العمل االجتماعي هبدف          . األطفال

  .التصدي للصعوبات اليت يواجهها األطفال يف تشاد
مة بالتعاون مع اليونيسيف عدة إجراءات منها التوعيـة والـدعوة           وطّورت احلكو   -٤٨

. وتعزيز اجلزاءات القانونية يف قانون العقوبات للتصّدي لتجنيد األطفال يف القوات املـسلحة           
 / حزيـران  ١٤وتشكل خطة العمل اليت وقّعت عليها تشاد وفريـق األمـم املتحـدة يف               

بـدعم مـن    اً  زارة العمل االجتماعي سنوي   وتنظم و .  إحدى أولويات احلكومة   ٢٠١٢ يونيه
اليونيسيف وغريها من الشركاء على الصعيدين الوطين والدويل محالت للتوعيـة يف مجيـع              

وتعكف مديرية  . املناطق اليت تشهد نزاعات يف البلد هبدف التصدي لتجنيد األطفال وتبعاته          
ماجهم بدعم مـايل مـن      شؤون الطفل على تنفيذ برنامج لتسريح األطفال اجلنود وإعادة إد         

  .منظمة اليونيسيف
مـن    طفـالً  ١ ٠٣١وفيما يتعلق باجلنود األطفال، وبدعم من اليونيسيف، ُسرِّح           -٤٩

بيد أن تسوية مسألة    . ٢٠١٣-٢٠٠٩صفوف قوات الدفاع واجلماعات املسلحة يف الفترة        
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سُتـسوَّى  جتنيد األطفال اجلنود واستخدامهم من جانب اجلماعات املسلحة غري احلكوميـة            
  .باعتماد القانون املتعلق حبماية األطفال

  )٧٠ و٦٩التوصيتان (محاية الالجئني واملشردين : ٨املوضوع     
 سنوات ملوجات من الالجئني الوافدين من       ١٠بالرغم من أن البلد تعرض منذ حنو          -٥٠

ية الالجئني  السودان وليبيا ومجهورية إفريقيا الوسطى، فقد متكن من احتواء هذا التدفق ومحا           
  . لالتفاقيات الدولية بدعم من مفوضية شؤون الالجئني واملنظمات اإلنسانيةوفقاً
وتواصل املفرزة األمنية املتكاملة كفالة أمن املخيمات واملناطق احمليطة هبا، فضالً عن              -٥١

عمـال  وحتمي املفرزة أيضاً النساء ضد أ     . محاية قوافل الالجئني العائدين إىل بلداهنم األصلية      
العنف اجلنسي واجلنساين يف املخيمات ويف املناطق احمليطة هبا وتتصدى لتجنيد اجلماعـات             

  .املسلحة األطفال

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيذها  -دال  

التصديق على الصكوك القانونية الدولية ذات الـصلة حبقـوق اإلنـسان            : ٩املوضوع      
  )٧ إىل ١التوصيات من (

يف منظمة األمم املتحدة ويف االحتاد األفريقـي،        اً  بصفتها عضو اً  تعهدت تشاد دوم    -٥٢
، وقّعـت   ٢٠٠٩ومنذ عام   . بالتصديق أو التوقيع على اتفاقيات ومعاهدات حقوق اإلنسان       

تشاد وصّدقت على عدد هام من النصوص القانونية الدولية مراعية احتياجات البلد احلقيقية             
طفل، وبصورة خاصة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب           مثل محاية حقوق ال   

 واتفاقية االحتاد األفريقي املتعلقة مبنع الفـساد        ٢٧/٧/٢٠٠٩الوطنية اليت صدقت عليها يف      
انظر الفقرة اخلاصـة بتحـسني اإلطـار         (٢٤/١٢/٢٠١٢ومكافحته اليت وقعت عليها يف      

  ).املعياري
 مبواصلة التوقيع أو التصديق على الصكوك الدولية إىل جانب          وتتعهد حكومة تشاد    -٥٣

وشـكّلت جلنـة    . كفالة إدراج الصكوك اليت صدقت عليها من قبل يف التشريعات الوطنية          
 كـانون   ١٢ املـؤرخ    ٣٩١٢وزارية ملتابعة تنفيذ الصكوك الدولية مبوجب املرسوم رقـم          

  . الصادر عن رئيس الوزراء٢٠١١ديسمرب /األول

 ١١ ومن   ٨التوصيات  (تعزيز السياسات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان        : ١٠وع  املوض    
  )٨٢ و١٤إىل 
قدرات وزارة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بدعم مايل        اً  تعزز احلكومة تدرجيي    -٥٤

وينطبق ذلك على تأهيل املندوبني اإلقليميني علـى أسـاليب صـياغة            . وتقين من الشركاء  



A/HRC/WG.6/17/TCD/1 

17 GE.13-15642 

جنة الوزارية املعنية بعملية إعداد التقرير الوطين لالستعراض الدوري الشامل التقارير، وعلى الل
  .٢٠١٥-٢٠١٣ووضع خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف تشاد للفترة 

للتدريب على حقوق اإلنسان وتعميمهـا وسـتنفّذه   اً وأعدت احلكومة أيضاً برناجم     -٥٥
  . ن على مستوى احلكومات احمللية ويف املدارسبدعم من الشركاء يف أقرب وقت ممك

تكثيف التعاون مع اجملتمع الدويل والتماس املساعدة التقنية من وكـاالت      : ١١املوضوع      
التوصيات من  (األمم املتحدة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وإقامة دولة القانون والسالم            

  )٨١ إىل ٧٩ ومن ٧٧ إىل ٧١
أو املالية من اجملتمع الدويل من أجل    /تماس املساعدة التقنية و   على ال اً  دأبت تشاد دوم    -٥٦

  .تنفيذ براجمها
ويف إطار النهوض حبقوق اإلنسان، استفادت احلكومة من الدعم الـتقين لربنـامج               -٥٧

األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، من أجل إعداد خطة             
  .وتأهيل املوظفني احلكوميني العاملني يف األقاليم) ٢٠١٥-٢٠١٢(العمل الوطنية 

 وُنظِّمـت دورة تدريبيـة أخـرى يف         ٢٠١١وُدرِّب املندوبون اإلقليميون يف عام        -٥٨
  .٢٠١٣يونيه /حزيران

ويف جمال التوعية حبقوق اإلنسان وبالصكوك الدولية، تستمر احلملة اليت انطلقت يف              -٥٩
  . يف بعض األقاليم٢٠١١عام 
 ٢٠١٢ويف إطار التعاون بني تشاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ُوضع يف عـام                -٦٠

  .برنامج لتعزيز اخلدمات القضائية وحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص بني اجلنسني
ويدعم صندوق األمم املتحدة للسكان كذلك تشاد يف سياسـتها املتعلقـة بنـوع       -٦١

ال محاية األطفال ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون  اجلنس، وتدعمها منظمة اليونيسيف يف جم   
  .الالجئني يف جمال محاية الالجئني واملشردين

ومكّن دعم الشركاء الدوليني من تنفيذ برامج من قبيل برنامج دعم إصالح القضاء               -٦٢
  .يف تشاد

التوصـيات  (التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة          : ١٢املوضوع      
  )٢٠ إىل ١٧ من
  : بالرغم من تسجيل تشاد بعض التأخري يف تقدمي تقاريرها، فقد بادرت إىل ما يلي  -٦٣

وهو تقريـر جممـع    (تقرير مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          •
  ؛ ٢٠١٢يوليه /يف متوز) ٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩يشمل تقارير أعوام 



A/HRC/WG.6/17/TCD/1 

GE.13-15642 18 

ق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       تقرير مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقو      •
  ؛٢٠١٢ديسمرب /يف كانون األول) التقريران الرابع واخلامس(

التقارير (تقرير مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري            •
قُـدمت إىل خمتلـف اللجـان يف        ) السادس عشر والسابع عشر والثـامن عـشر       

  ؛ ٢٠١٢سبتمرب /أيلول
  .صيغة النهائية للتقرير املقدم مبوجب اتفاقية حقوق الطفلوضع ال •
وفيما يتعلق باملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وبالرغم من عدم قيامهم              -٦٤

بزيارات، ترّحب تشاد بقبول هذه الزيارات إذا أعرب املكلفون بواليات عـن رغبتـهم يف               
  .القيام بذلك

 / حزيـران  ١٢ فقد وّجهت حكومة تشاد من قبـل يف          ،١٩وبالنسبة إىل التوصية      -٦٥
  . دعوة عامة ودائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة٢٠١٢ يونيه

مواءمــة التــشريعات الوطنيــة مــع أحكــام الــصكوك الدوليــة : ١٣املوضــوع     
  )٥٨و ٢٣ التوصيتان(

اد العديد من التعديالت على     يف إطار احلرص على احترام املعايري الدولية، ُتدِخل تش          -٦٦
قـانون  (التشريعات القانونية القائمة هبدف مواءمتها مع الصكوك الدولية اليت انضمت إليها            

  ).العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون محاية الطفل
وفقـاً  ، تعريف التعـذيب     ٣٧٦وأدمج مشروع تعديل قانون العقوبات، يف املادة          -٦٧

يقصد بالتعذيب، أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب         ": ملتحدة ملناهضة التعذيب  التفاقية األمم ا  
شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو               
من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف                

يفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عنـدما           أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو ختو       
يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو                 
حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي أو أي سلطة تقليدية أو شخص آخر                 

شئ فقط عن عقوبات قانونيـة   يتصرف بصفته الرمسية، وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب النا         
  ."أو املالزم هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا

  . قانون األحوال املدنية٢٠١٢وفيما يتعلق باإلدارة اإلقليمية، اعُتمد يف عام   -٦٨

  الصعوبات والعقبات   -سادساً  
  الصعوبات امليدانية النامجة عن التقاليد واألعراف؛ •
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  ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ضعف قدرات الوزارة وا •
  .عدم كفاية تعميم توصيات االستعراض الدوري الشامل وخطة عمل تنفيذها •

  أولويات احلكومة  -سابعاً  
  : حددت حكومة تشاد األولويات التالية  -٦٩

  التصدي ألوجه التفاوت والفقر واالستبعاد االجتماعي؛  •
  حتسني احلوكمة؛ •
  ناخ؛محاية البيئة والتصدي لتغري امل •
  تطوير القطاع الريفي وضمان األمن الغذائي؛  •
  .تطوير اهلياكل االقتصادية األساسية •

توقعات حكومة تشاد من أجل تعزيز مؤسـساهتا الوطنيـة يف جمـال               -ثامناً  
  اإلنسان حقوق

تلتمس حكومة تشاد الدعم التقين واملايل من اجملتمع الدويل من أجل تعزيز مؤسساهتا       -٧٠
ما اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملكاتـب اإلقليميـة حلقـوق اإلنـسان،             الوطنية ال سي  

واملديريات التقنية يف وزارة حقوق اإلنسان، والسلطات التقليدية والعرفية، واللجنة الوزارية           
  .ملتابعة االتفاقات الدولية، وإدارات السجون، ومنظمات اجملتمع املدين واحلكومات احمللية

تشاد من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان جتسيد قرارهـا بفـتح           وتتوقع حكومة     -٧١
  .مكتب هلا يف تشاد

  اخلامتة  -تاسعاً  
تشكر حكومة تشاد جمللس حقوق اإلنسان انفتاحه على احلوار التفاعلي وعمليـات         -٧٢

  .تبادل وجهات النظر مبا ميكّنها من حتسني نظامها الوطين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
يكفل حتسني إطارها املعياري واملؤسسي منذ    اً  ملحوظاً  زت حكومة تشاد تقدم   وأحر  -٧٣
  .  من أجل إحداث تغيريات يف حالة حقوق اإلنسان يف تشاد٢٠٠٩عام 
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وبالرغم من هذه اجلهود واإلرادة، تشكّل وطأة العوامل االجتماعية والثقافية، فضالً             -٧٤
حتول دون تنفيذ توصيات االستعراض الدوري      عن التحديات املشار إليها يف التقرير، عوائق        

  .الشامل والسياسة الوطنية الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
ورغم ذلك، تظل حكومة تشاد مستعدة لتلقي دعم شركائها ومنفتحة عليـه مبـا                -٧٥

  .يساعدها على حتديد استراتيجيات أخرى تضمن تنفيذ إجراءات يف جمال حقوق اإلنسان
كر حكومة تشاد وكاالت منظومة األمم املتحدة يف تشاد على تعاوهنا الـدائم             وتش  -٧٦

وتعرب عن رغبتها يف أن تستمر يف السري على هذا الدرب من أجل تعزيز ومحاية حقـوق                 
  . اإلنسان

        


