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 جملس حقوق اإلنسان
 املعين ابالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل 

 احلادية والثالثونالدورة 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 5-16

مووو و ورتوواع املعلومووواع املقدمووة موووة املصوواع شووواح ة امل وول ة  شووو ن   
  *تشاد

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

االستعراض الدوري الشامل. وهو موجز لثالث عشر  ورق  معلومات مقدم  من جهاات اااح   
إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل، وهااو مقاادج   قااال مااوجز تق ااداً   ااد ا قصاا   (1)مصاال  

 لعدو الالمات.

 املعلوماع املقدمة مة املصاع شاح ة امل ل ة -اثنياا  
والتعوووواون موووو  اهلليوووواع واةيحلوووواع الدوليووووة حلقوووووق  (2)االلتواموووواع الدوليووووة نطوووواق -ألف 

 (3)اإلنسان
تشااااااو  الحااااا  منااااارب اشندماااااات التشااااااوي  للااااادفان عااااان حقاااااوق اإلنساااااان )اشنااااارب( أن -2
تصااااااوق علااااا  أي ااااااق وون يتعلاااااس عقاااااوق اإلنساااااان مناااااذ االساااااتعراض الااااادوري الشاااااامل  مل

 .(4)هبذا الشأن رغم أهنا ق لت توا ات مقدم  2013 لعاج

__________ 

 مل ُُترر هذه الوث ق  ق ل إرساهلا إىل ووائر الرتمج  الت ريري    مم اشت د . *
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وأكد االُتاو الدون اشس  ي للعمل عل  إلغاء التعاذي  )االُتااو الادون اشسا  ي( أن  -3
تشاو مل تصد ِّق بعد عل  االتفاق   الدول    ماي  مج ع ا قخاص من االختفاء القساري، خالفااً 

 .(5)لللتوا ات اليت ق لت هبا أثناء اجلول  الثان   من االستعراض الدوري الشام
إىل التواا ات الايت ق لات هباا تشااو واشن ثقا  عان االساتعراض  4وأقارت الورق  اششارتك   -4

 .(6)ذ بعد أي  توا ات تنف ذاً كامالً فقالت إن ا اوم  مل تنف 2013الدوري الشامل   عاج 
حاوم  تشاو بتوج ه وعوات رمس ا  إىل اشالفاب باواليفت    4وأوات الورق  اششرتك   -5
ت الرمس ا  الايت يقاوج هباا كال ا ولوي  للازيفرا وإعطاء طار اإلجراءات اخلاا  التابع  لألمم اشت د إ

( اشقااارر اخلااااص اشعاااد 2) ( اشقااارر اخلااااص اشعاااد عالااا  اشااادافعب عااان حقاااوق اإلنساااان 1مااان  )
يااا  الت ماااع ( اشقااارر اخلااااص اشعاااد   اااس   حر 3  ا اااس   حريااا  الااارأي والتع ااا   )بتعزياااز و ايااا

 اشقاارر( 5)( اشقاارر اخلاااص اشعااد  سااتقال  القمااا  وا ااامب  4)الساالمي وتاااوين اجلمع ااات  
اخلااص اشقارر  (6)  تعسافاً إبجاراءات ماوجز  أو  أو القمااءاخلاص اشعد عااالت اإلعاداج خاار  

 .(7)العامل اشعد  الحت از التعسفي( الفريس 7)اشعد   س   اخلصوا    

 (8)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
قالااات مندمااا  العفاااو الدول اااا ، مشااا   إىل التواااا ات بات الصاااال  الااايت حد ااات بتأي ااااد  -6

تشاااو، إن هااذه ا خاا   مل تااوائم تشااريعانا مااع القااانون الاادون واشعاااي  الدول اا . فااالقوانب الوطن اا  
 تُعااادو  ومل تُاااواءاج ماااع التزاماااات تشااااو الااايت تاااندم ا اااس   حريااا  الت ماااع و  تااااوين اجلمع اااات مل

مرسوماً أكدت ف ها  13أادرت تشاو ما ال يقل عن  2016مبوج  القانون الدون. و  عاج 
 .(9)قراراً وزاريفً يقمي برفض اإلبن  الحت ا 

أناااه، علااا  إثااار الااادور  الساااابع  عشااار  لالساااتعراض الااادوري  1وجااااء   الورقااا  اششااارتك   -7
، أاااااادرت تشااااااو قاااااانواً جنائ ااااااً جدياااااداً وقاااااانواً ل جاااااراءات اجلنائ ااااا    2013الشاااااامل لعااااااج 

إبلغااااااء عقوبااااا   2013و إلقاااااار  إىل تعهاااااد ا اومااااا  أثنااااااء اساااااتعراض عااااااج  .2017أيفر/ماااااايو 
تاازا  عقوباا  اإلعااداج  اإلعااداج، يالحاا  اشناارب أن هااذا التعهااد مل يااتم الوفاااء بااه إال جزئ اااً. وفعااالً، ال

 .(10)رائم بات الصل   إلرهاب رغم أهنا أُلغ ت   القانون اجلنائي اجلديدُتط س عل  اجل
وأكااد االُتاااو الاادون اشساا  ي للعماال علاا  إلغاااء التعااذي  أن القااانون اجلنااائي اجلديااد  -8

. وهاااو يلغاااي عقوبااا  اإلعاااداج  لنسااا   جلااارائم ا اااس العااااج ولاناااه 2017أيفر/ماااايو  8اااادر   
 2015آب/أغساااطس  5الصااااور    PR/2015/034حياااتف    أحااماااه النهائ ااا   لقاااانون رقااام 

أعماااااا  اإلرهااااااب. وهااااااذا فاااااون تشااااااو مل تلااااا  بعاااااد عقوبااااا  اإلعاااااداج  واشتعلاااااس  شعاق ااااا  علااااا 
بااد ماان اإلقااار  إىل أنااه مل حُيااام  إلعااداج إطالقاااً    يتعلااس يم ااع اجلاارائم. ورغاام بلااق ال ف مااا

اااات  2017و 2016 عااااامي ولااااو أن عااااد  مناماااالب مزعااااومب   مجاعاااا  بوكااااو حااااراج قااااد ُوجه ِّ
 .(11)انتدار حماكمتهم   إل هم ُنم ونُقلوا إىل س ن كوروتور

أن تشااااو ق لااات  لعدياااد مااان التواااا ات إلنشااااء وتفع ااال  1والحدااات الورقااا  اششااارتك   -9
الل ن  الوطن    قوق اإلنسان، ولانها مل تصدر القانون اشتعلس  لل ن  الوطن ا   قاوق اإلنساان 

 .(12)ومل تنشئ حىت اآلن أي  ه اكل هلذا الغرض 2017إال   عاج 
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  الصااااور   كاااانون الثااااين/ PR/2017/08بقلاااس أن اشرساااوج  1الورقااا  اششااارتك  والحدااات  -10
واشتعلس إبعاو  ه ال  وكال  ا من الوطد يعزز سالطات الوكالا  ويانل علا  اتعهاا  2017يناير 

 غراض الت ق س عندما  اششت ه ف هم  لسلطات القانون   اليت ختوهلا توق ف واحت از ا قخاص
 قخاص خطراً حق ق اً أو حمتماًل، ط قاً لقوانب اجلمهوري . غ  أناه ال يوجاد أي يشال هؤالء ا

إطاار قاانوين حماادو بشاال واماع ياانل علا  أهادال هارساا  مثال هاذه الساالطات والدارول الاايت 
 .(13)جيوز ف ها الل وء إل ها

شاااا ، ط قااااً 2017أيفر/ماااايو  8أاااادرت    وأفااااو االُتااااو الااادون اشسااا  ي  ن تشااااو -11
تعهااادت باااه مااان التزاماااات أثنااااء االساااتعراض الااادوري الشاااامل ا خااا  اخلااااص هباااا، قاااانواً جنائ ااااً 

  أحاامه جرمي  التعذي . وقد جاء التعريف اشتفاس عل اه مطابقااً للتعرياف الاوارو  تممن جديداً 
 30 إىل 20  اتفاق اا  مناهماا  التعااذي . ويعاقاا  هااذا القااانون اجلنااائي اجلديااد  لساا ن شااد  

عاماااً علاا  أفعااا  التعااذي  الاايت تنااتش عنهااا وفااا  قااخل وون ن اا  القتاال. وتاارتاو  عقوباا  الساا ن 
عامااً عنادما يتسا   التعاذي    حرماان وائام مان اساتخداج جزئاي أو كلاي  20أعواج و 10بب 

لألعمااااء أو لعماااو مااان ا عمااااء أو حاسااا  مااان ا اااواب. وعنااادما يسااافر التعاااذي  عااان مااارض 
أعاااواج وغرامااا   10إىل  5يومااااً، تااااون العقوبااا   لسااا ن شاااد   30يت ااااوز ع اااز عااان العمااال  أو

و  ا ااااالت  مل اااون فرناااق مااان فرنااااات االُتااااو اشاااان ا فريقاااي.و  300 000 قااادرها ماااا باااب
 100 000 ا خرى تاون العقوب   لس ن شاد  تارتاو  باب عاامب وأسا  أعاواج وغراما  قادرها

ُتااااو اشاااان ا فريقاااي. وحيااادو هاااذا القاااانون بوماااو  أناااه فرناااق مااان فرنااااات اال 500 000إىل 
 .(14)ميان االستناو إىل أي ظرل استثنائي لتربير التعذي  ال

والحداات نفااس اشندماا  أن هااذا القااانون اجلديااد يعتاارب تقاادماً مل وظاااً، لانااه ال ياانل  -12
ز الشااارط  والااادر  علاا  عااادج تقااااوج أفعاااا  التعاااذي  ومل يُعمااام ومل يُنشااار مباااا ف اااه الافايااا    مراكااا

ح ااي ُيساا ول العديااد ماان حاااالت التعااذي . وإىل يومنااا هااذا، مل يصاادر أي حااام إواناا  بساا   
 .(15)أفعا  التعذي   الستناو إىل القانون اجلنائي اجلديد

تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن مووو  مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري

 ملسائل املشرتكة  ني القطا اعا -١ 

 (16)اشساوا  وعدج التم  ز  
أوااات مندماا  العفااو الدول اا   ال تفمااي تااداب  التقشااف إىل أي نااون ماان أنااوان التم  ااز  -13
مج ااع التااداب  الالزماا   وتتخااذ تشاااو ا ولوياا   كثاار الفيااات نم شاااً لاادى توزيااع اشااوارو تعطااي و ن

 .(17)شعاجل  أي آاثر غ  متناس   ومرتاكم  قد ترتت  عن هذه التداب   لنس   هلذه الفيات

 (18)التنم   وال  ي  وا عما  الت اري  وحقوق اإلنسان  
( أن عد  ُتاديفت 2الح  جتمع مندمات الدفان عن حقوق اإلنسان )الورق  اششرتك   -14
اشتعلاس بندااج الغاا ت واشاوارو ا  وان ا  واشاوارو  14/2008تزا  قائم  رغم وجوو القانون رقم  ال

اشتعلااس بتنداا م وراسااات ا ثاار علاا  ال  ياا ،  PR/PM/MEERH/2010/630السااما  ، واشرسااوج رقاام 
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اشتعلاااس بتنداا م أناااوان التلااوث والماارر  ل  يااا ، واشرسااوج رقااام  PR/MEHR/2009/904وج رقاام واشرساا
378/PR/PM/MAE/2014  اشتعلاااس  لنهاااوض  لتثق اااف ال  ياااي   تشااااو، والعدياااد مااان اتفاق اااات

ا ماام اشت ااد  اإلطارياا  اشتعلقاا  عماياا  ال  ياا . وتتمثاال هااذه الت ااديفت ف مااا يلااي  التلااوث الناااتش 
سااتغال  اشااوارو الط  ع اا ، وقطااع ا قاا ار اشفاار ، وغ اااب رفااع ومعاجلاا  الفمااالت اشنزل اا  عاان ا

 .(19)واش اه اشستعمل 

 حقوق اإلنسان ومااف   اإلرهاب  
قالااات مؤسسااا  اخلاااحل ا ماااامي  مايااا  اشااادافعب عااان حقاااوق اإلنساااان إن تشااااو تواجاااه  -15

لعااام  التشااوي  مام ناا، وأيمااً   جازر ه مات متارر  تشنها مجاع  بوكو حراج اشسال     ا
عاا   تشاااو. وعمل ااات مااف اا  اإلرهاااب الاايت قاماات هبااا ا اوماا  كااان هلااا  ثاا  علاا  حقااوق 

تشاارين  9اإلنسااان، مبااا   بلااق فاارض ق ااوو علاا  حرياا  التنقاال واعتماااو تشااريعات تق  دياا . و  
  عاا   تشاااو وأاطاات وان ، أعلناات حاوماا  تشاااو حالاا  طااوار    منطقاا2015الثاااين/نوفمرب 

اشنطق  بسلط  حدار تنقال ا قاخاص والسا ارات وتفتا ا اشنااز  واساتعاو  ا سال  . و  وقات 
اوز/يول ه، اعتمدت اجلمع   الوطن   قانواً شااف   اإلرهاب مثا اً  30سابس من بلق العاج،   

 .(20)هابلل د  يشمل حاماً ينل عل  عقوب  اإلعداج  لنس   جلرائم اإلر 
وأكااااد االُتاااااو الاااادون اشساااا  ي أن القااااانون اشتعلااااس مبعاق اااا  أفعااااا  اإلرهاااااب يعاقااااا   -16

 إلعااداج كاال قااخل يرتااا  فعاااًل إرهاب اااً أو ميولااه أو يعمااد إىل جتن ااد و/أو تاادري  أقااخاص 
انون بغ   إقراكهم   أفعا  إرهاب   أيفً كان ماان ارتااهبا. و إلماف  إىل بلق، مل حيدو هذا الق

اشق  ِّد لل ريفت بشال وامع مفهوج اإلرهاب، فاُتاً باذلق اااا  أمااج عمل اات انتقام ا  حمتملا  
 .(21)مد اشعارمب و/أو الناقطب   جما  حقوق اإلنسان

 2015 باب بقلس أنه،   إطار مااف   اإلرهااب،   الفارت  ماا 1والحدت الورق  اششرتك   -17
فااارو مشااات ه   انتماااائهم إىل  200قااا  عااا   تشااااو، علااا  أكثااار مااان ، ألقاااي القااا ض،   منط2016و

مجاع  بوكو حراج ونُقلوا إىل س ن ا من اششدو باوروتورو وون مثوهلم أمااج قاماي ُتق اس، و  بلاق 
 .(22)انتها   قهم   إجراءات منصف . ومنذ بلق ا ب وهم حمت زون بدون حماكم 

، ا ااااااام  إلعاااااااداج 2015،   آب/أغساااااااطس أنااااااه م 1وأكاااااادت الورقاااااا  اششااااااارتك   -18
مان أعمااء مجاعا  بوكاو حاراج   حماكما  ماوجز . وقاد اعادموا   ال اوج التاان لصادور  10 علا 

ساا ما ا ااس   الطعاان  لاانقض  ا ااام وون أن تُتااا  هلاام إماان اا  هارساا  ُساا ل االنتصااال، وال
 .(23)أو طل  العفو الرائسي

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (24)حس الفرو   ا  ا  وا ري  وا مان عل  قخصه  
  ن عناااار قااوات الندااااج وا ماان يسااتخدمون  نتداااج القااو  غااا  1أفاااوت الورقاا  اششاارتك   -19

 ،2015آبار/ماارب  9اشتناس   واشفرط  ماد اشتدااهرين غا  اشسال ب. وهااذا قمعات الشارط ،   
 تشاااارين الثاااااين/ 14 ون ماااا    رم اااااً  لرااااااص. و مداااااهر  التالم ااااذ والطل اااا  هااااا أساااافر عاااان وقاااا

ااااال.2016 ناااااوفمرب  ، أفمااااا  خاااااالل عقااااااري إىل مواجهاااااات باااااب سااااااان م انااااادوج والرعاااااا  الرحو
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قااوات ا مان الاايت أُرسالت إىل وو  وب   ت ااا  لراااص ا ااي السااان ا ااال ب    عنااار وقمعات
ديناا  ب   ت ااا ماان أجاال إمسااان اااونم. وتاادخ ل م اناادوج الااذين خرجااوا   مداااهر  ساالم     اجتاااه م

آخااارين  17الااادر  والشااارط  الوطن ااا  هاااذا أسااافر علااا  ماااا ي ااادو   مقتااال سااا ع  أقاااخاص وإاااااب  
 .(25)يرا . ومل تسفر هذه القم   عن أي  متابع  قمائ  ، ا مر الذي يش ع اإلفالت من العقاب

 تشاااارين الثاااااين/ 27لقاااات،   بقلااااس أن قااااوات ا ماااان أط 1والحداااات الورقاااا  اششاااارتك   -20
، النار عل  مساف  قري   عل  ق ان من بونت كارو  كاانوا يتدااهرون سالم اً ماد 2017نوفمرب 

أسااافر عااان مقتااال سااات  أقاااخاص  هااااب اااع قطعااا  أرض خصصاااها العماااد  اشؤقااات لساااوق ال لاااد ، 
 .(26)وإااب  أقخاص عديدين آخرين يرا . ومل يُفتع أي ُتق س قمائي إىل يومنا هذا

مرقااا ب  لصااااحااااوتوا والحااا  االُتااااو الااادون اشسااا  ي أن بعاااض العسااااريب الاااذين  -21
ل أقاااخاص 2016ن ساااان/أبريل  9للمعارمااا  أثنااااء االنتخاااا ت الرائسااا   أوقفاااوا     ف ماااا ُسااا  ِّ

آخرون   عداو اشختفب ومل تعثر أسرهم حىت اآلن عل  آاثرهم. وكانت حمام  مام نا االبتدائ   
حال  أخارى هاي حالا  الصا في ناو ووج  وهنا قد فت ت ُتق قاً قمائ اً انته  برفض الدعوى. 

باادواال   الاااام ون وهااو   طريقااه   بعثاا  إىل  2014آبار/مااارب  4سااوت نا الااذي اختفاا    
الاونغو برازاف ل. ورغم استنفار أسرته وزمالئه، ظلات ا اومتاان التشااوي  والاام ون ا  عااجزتب 

 .(27)عن تقدمي أي معلومات عن اختفائه
زالاات ُتساا ول وأن ماان أهاام ماا ايفها  والحداات نفااس اشندماا  أن حاااالت تعااذي  مااا -22

 ف ون. وُتساا ول حاااالت أفااراو ماان مندمااات ااتمااع اشاادين وماادافعون عاان حقااوق اإلنسااان وااا
التعااااذي    أماااااكن ا اااا س االحت اااااطي ح ااااي ُيسااااتدع  الماااا ايف أثناااااء عطلاااا  هناياااا  ا ساااا ون 

علااا هم ماااغو  تشااامل أعماااا  التعاااذي   ملهااام علااا  االعااارتال أو وفاااع ماااا علااا هم أن  لُتماااارب
 يدفعوه خلصومهم. فم ماد أ كاار حسان، علا  سا  ل اشثاا ، الاذي أوون   ا ا س االحت ااطي

يومااً، تعارض للتعاذي  بسا   مساأل  وفاع  27مبخفر الشارط  اشركازي بن ام ناا خاال  أكثار مان 
جاراء أفعاا  التعاذي . وقاد  2016تشارين ا و /أكتاوبر  8فاتور  هلا ال  ب  ع مرك  . وتاو    

باارفض الاادعوى. وهااذا اشلااف، الااذي  رُفعاات قاااوى مااد مسااؤون الشاارط  ولااان القامااي حااام
 .(28)الدون اشس  ي، يوجد حال اً   مرحل  االستينال يتابعه االُتاو

وأوااات مندماا  العفاااو الدول اا  ا اومااا   ن تصاادر فاااوراً وعلناااً أوامااار للشاارط  واجلااا ا  -23
ووكال  ا من الوطد والادر  لوماع حاد لعمل اات التوق اف واالحت ااز غا  اششاروع  وا  از ماع 

ا يانل اً شاساع  وفقا 48وون نم  لفرت  تت اوز منع االتصا  واالمتنان عن احت از ا قخاص 
 .(29)عل ه القانون اجلنائي

 وف ماااا يتعلاااس  لوماااع   ساااا ون تشااااو، الحااا  االُتاااااو الااادون اشسااا  ي أن ظاااارول -24
 45 س ما التغذي  واشرافس الص    والندافا ، تدال مان اششااغل الرئ سا     الس ناء، وال مع ش 

ل س هلم ا س إال   وج   واحد  من نوع   مشاو  ف هاا   ال اوج  س ناً. وهاذا فون ا ت زين
ول س هنا  س ن واحاد ميتثال للقواعاد الدول ا . واالكتداال   السا ون ي عاي هاو اآلخار علا  

، كانااات السااا ون التشااااوي  تمااام  2016إحصااااءات العدالااا  لعااااج  حول ااا  لااا  القلاااس. ف سااا  
أقاااخاص  1 909و متهماااب 2 903و مااادااً  2 872 حمت ااازاً مااان ب ااانهم 7 719 جمموعاااه ماااا

قخصااااً ُوماااعوا ُتااات اإلكاااراه ال ااادين. وهاااذا العااادو قاااد يااااون ارتفاااع  35ُوجهااات إلااا هم نااام و
 لتأك د خال  ا قهر ا خ   بس   اإلمرا ت اليت قلت العدال . و  مواجه  بلاق، أجارى 



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

GE.18-13961 6 

نااااا وأماااار  إلفاااارا  عاااان ، إىل ساااا ن مام 2017مفاجياااا ،   أيفر/مااااايو  رئاااا س اجلمهورياااا  زيفر 
 .(30)القاارين والنساء ا وامل وون حماكم 

 (31)إقام  العد ، مبا   بلق مسأل  اإلفالت من العقاب، وس او  القانون  
الحاا  االُتاااو الاادون اشساا  ي أن عااد  وو  كاناات قااد تقاادمت بتوااا ات ف مااا يتعلااس  -25

الااايت باااذهلا الشاااركاء التقن اااون واشاااال ون . ورغااام اجلهاااوو 2013إبااااال  العدالااا    تشااااو   عااااج 
قصااد مساااند  هااذا اإلاااال ، مل يالحاا  أي تغاا . والنداااج القمااائي التشاااوي يعاااين ماان عااد  
علل، مبا ف ها ت ع   السلط  القمائ   جتاه السلط  التنف ذيا ، وقلا  التادري  اجل اد للقماا  وكتااب 

جااااادير هباااااذا االسااااام، وانعاااااداج أمااااان  ا ااااااكم، وا اااااا  ، والفسااااااو، وعااااادج وجاااااوو قصااااار عدالااااا 
 .(32)إخل القما ،

والحداات مندماا  ه ااومن رايااتس ووتااا بقلااس عاادج تقاادمي ا اوماا  تعويمااات لماا ايف  -26
انتهاكات حق   حسب حاربي علا  الارغم مان االلتزاماات القانون ا  الايت تعهادت هباا وعلا  الارغم 

 7 000 عويمات  كثر مندمي تعن حمام  تشاوي  أمرها بتق 2015من ادور حام   عاج 
 .(33)م   
، بعد حماكم  وامت ثالثا  2015آبار/مارب  25وقدوت نفس اشندم  عل  أنه،    -27

عااااواً أمن اااااً ماااان حق اااا  حسااااب حااااربي بااااتهم  20أقااااهر، أواناااات حماماااا  االسااااتينال   مام نااااا 
دانب بادفع االغت ا  والتعذي  واالختطاال واالحت ااز التعسافي. وأمارت ا اما  ا قاخاص اشا

مل اار فرناق مان  75   اشائا  مان م لا  50طارل مادن   اس اشادين تعااو   7 000تعويمات إلاا  
مل اون ووالر مان ووالرات الاواليفت اشت اد (، ماع ُتمال  125فرنااات االُتااو اشاان ا فريقاي )قرابا  

  التشااوي  مساؤول  عان أفعاا    اشائا  اشت ق ا . وار ت ا اما  أن ا اوما 50الدول  التشااوي  لنسا   
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 

 .(34)من سابقاً إىل مت فبلق أمرت ا ام  بت ويل مقر مديري  التوث س وا 

 (35)ا ريفت ا ساس   وا س   اششارك    ا  ا  العام  و  ا  ا  الس اس    
أن عمل اات التوق اف واالحت ااز التعساف ب قاد تمااعفت    1أكدت الورق  اششارتك   -28

وكالا  ا مان الاوطد بواافها اجلها  الفاعلا   ُأقا  إىل ا عواج ا خ   و  أغل  ا  ا ااالت اشوثقا ،
الرئ سا   اشساؤول  عان هاذه االنتهاكااات  قاوق اإلنساان. وقاد انتهااق أعاوان وكالا  ا مان الااوطد 
حقاااوق اإلنساااان  ساااتمرار   ظااال إفاااالت كامااال مااان العقااااب  ختطاااافهم ا فاااراو واحت اااازهم 

زالوا يتعرمون للتهديدات  نسان ماوتعذي هم إيفهم، مبن ف هم ا ف ون ومدافعون عن حقوق اإل
 .(36)ان   واشه ن    هارس  وظائفهموأعما  التخويف واالعتقاالت ومروب اشعامل  الالإنس

شاااا يتعااارض لاااه نشاااطاء  بشاااال فعاااا   لتصااادي وأواااات مندمااا  العفاااو الدول ااا  تشااااو -29
منها الت ق اس حقوق اإلنسان والص ف ب من نديدات واعتداءات وممايقات وختويف، بس ل 

بشااال مسااتف ض وسااريع ومسااتقل   االنتهاكااات والت اااوزات اشتعلقاا  عقااوق اإلنسااان وتقاادمي 
منصااف  وون الل ااوء إىل عقوباا  اإلعااداج، وتااوف   اشارتاا ب اششاات ه فاا هم إىل العدالاا    حماكمااات

 .(37)س ل انتصال فعال  وتعويمات كاف  
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ل  للمااغحل علاا  الحت اااز التعساافي أااا ع وساا والحاا  االُتاااو الاادون اشساا  ي أن ا -30
 .(38)اشعارمب والنشطاء

والحدااات اخلدمااا  الدول ااا   قاااوق اإلنساااان أناااه، علااا  إثااار تغ ااا    الواليااا    كاااانون  -31
، أاااااا ع اآلن إبمااااااان أعاااااوان وكالااااا  PR/2017/008مبوجااااا  اشرساااااوج رقااااام  2017الثاين/يناااااير 

نسااان  ساا اب تتصاال   ماان الااوطد  غااراض ا ماان الااوطد توق ااف اشاادافعب عاان حقااوق اإل
"كشاااف أيااا  أنشاااط  ختري  ااا  أو أنشاااط  ترماااي إىل زعزعااا  االساااتقرار تساااتهدل اشصااااح ا  ويااا  

ماان اشرسااوج(. وغال اااً مااا يتعاارض  6للدولاا  وا ماا ، ومنااع هااذه ا فعااا  والت ساا  هلااا" )اشاااو  
تعاااريض أمااان الدولااا  للخطااار" اشااادافعون عااان حقاااوق اإلنساااان للمقاماااا  بسااا   "اإلرهااااب" و"

بشاااأن قماااع أفعاااا  اإلرهااااب، الاااذي يدااال  PR/2015/34 السااتناو،   مجلااا  أماااور، إىل القاااانون 
 .(39)حمتواه غاممًا ومربِّاًا نس  اً 

قالات  اإلنرتنات، إبقفاا ا مار  إىل القاار    ا اوماتو إلقار  إىل نزع  متنام   لدى  -32
جناوب،  -لواو  إىل اإلنرتنت اآلن، ومندما  اشثال ا  لاا  مندم  إنرتنت بال حدوو، ومندم  ا

وق ا  اشدافعب عن حقوق اإلنسان   أفريق اا الوساط ، إن ا اوما    تشااو ل سات اساتثناء. 
مج اااااع قااااا اات التوااااااال االجتمااااااعي ومج اااااع  2016فقاااااد عطلااااات ا اومااااا    قااااا ا /فرباير 

      ن ساااااان/ 10 الماااااخم  كماااااا عطلتهاااااا   تط  قاااااات اإلرساااااال ات اإللارتون ااااا  أثنااااااء اشدااااااهرات
، وهااو ال ااوج التااان لالنتخااا ت الرائساا  ، مبااا   بلااق الواااو  إىل قاا ا  اإلنرتناات 2016أبرياال 

 .(40)وخدمات الرسائل القص  /خدمات الرتاسل
، وهو يوج اإلعالن عن 2016ن سان/أبريل  21والحدت الورق  اششرتك  بقلس أنه،    -33

اشؤقتاااا  لالنتخااااا ت، أعاااااوت الساااالطات خاااادمات الرسااااائل القصاااا  /خدمات الرتاساااال، النتاااائش 
كاااانون ا و /ويسااامرب. و    3ولاااان الاااربحل بشااا اات التوااااال االجتمااااعي مل تعاااد كل ااااً إال   

نفس الوقات، عطلات ا اوما  الوااو  إىل خادمات ب ااات الت اوا  وول ااً، مباا   بلاق خدما  
غل أمن اا  مفاوهااا أن جماارمب وإرهاااب ب ماان بلاادان أخاارى يسااتخدمون بالك اا ي، مشاا   إىل قااوا

اإلنرتناات. وقالاات السااالطات أيماااً إن االماااطرا ت هلااا ااال  أيمااااً مبشاااكل تقن ااا ، وهااي أقاااوا  
 .(41)قوبلت بقدر ك   من التشا ق

 احلقوق االتت ادية واال تما ية والثقافية -3 

 (42)  ا س   العمل و  ظرول عمل عاول  ومؤات  
إىل أن التشاااااريع التشااااااوي يمااااامن الوااااااو  إىل الوظاااااائف  2أقاااااارت الورقااااا  اششااااارتك   -34

العموم اا  ويااار ِّب أيماااً اشساااوا    ا جااور بااب الرجاال واشاارأ . وأعااوان الدولاا  حيامهاام القااانون 
اشتعلاااس  لوماااع العااااج للوظ فااا  العموم ااا  ف ماااا خلماااع أعاااوان القطاااان اخلااااص  PR/2001/17 رقااام
اشتعلااس بقااانون العماال   مجهورياا  تشاااو. غاا  أن حاااملي الشااهاوات  PR/1996/038انون رقاام للقاا

ماان بعااض اشاادارب اشهن اا ، الااذين يُفاارتض أن يساااظوا  ااربنم، ال يوظفااون   الوظ فاا  العموم اا  
رغاام االحت اجااات الصااارخ . وال يااتم االلت اااق  لوظ فاا  العموم اا  علاا  أساااب الافاااءات. وهااو 

 .(43)نذ بعض الوقت بس   ا زم  االقتصاوي جممد م
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 (44)ا س   مستوى مع شي الئس  
أن تشاو جعلت من مااف   الفقر قطاعااً با أولويا    كامال  2أكدت الورق  اششرتك   -35

. ويتعلااس 2017اساارتات   تها الوطن اا  لل ااد ماان الفقاار واعتماااو الااربامش الااوطد للتنم اا    عاااج 
  ا صاو  علا  اش ااه الصاا   للشارب، وا اس   التعلا م، وا اس   الغاذاء، ا مر خاا    س 

 .(45)وا س   الص  ، وا س   سان الئس، وا س   العمل، وا س   ب ي  سل م 
م ااااه الشااارب يدااال ُتاااديفً   تشااااو.  بقلاااس أن ا صاااو  علااا  الت ماااع وأكااادت نفاااس -36

  أن معااد  ا صاااو  علاا  م ااااه الشاارب مااان فالحااا 2015واستشااهد بتقرياار ال ون سااا ف لعاااج 
  اشائااا ( وأن اجلهاااوو الااايت ت اااذهلا ا اومااا  بااادعم مااان الشاااركاء  12أوىن اشعااادالت   العاااامل )
 .(46)الدول ب تدل غ  كاف  

وأقاااارت مندمااا  العفاااو الدول ااا  إىل التواااا ات بات الصااال  الااايت حد ااات بتأي اااد تشااااو  -37
، إبعطاااااااء ا ولوياااااا    االنفاااااااق ا اااااااومي 2013فقالاااااات إن تشاااااااو قااااااد تعهاااااادت،   عاااااااج 

للقطاعاات االجتماع ا  مان ق  ال الصا   والتعلاا م وبتاث اف اجلهاوو لمامان  ماب فارص أفماال 
للتمتااع  اادمات ااا    وتعل م اا  ماان نوع اا  ج ااد . لااان منااذ أن أُعلناات ا زماا  االقتصاااوي    

تااااوى ا ساسااااي ا وىن عااااد  تااااداب  تقشااااف   ال تتفااااس مااااع ا  ا اوماااا ، اختااااذت 2015عاااااج 
لل قااوق االقتصاااوي  واالجتماع اا  والثقاف اا ، مبااا   بلااق ف مااا يتصاال  لرعاياا  الصاا    والتعلاا م 

 .(47)وا س   مستوى مع شي الئس

 (48)ا س   الص    
أن ا اومااا  أحااارزت تقاادماً   بنااااء وإعاااو  تنشااا حل اهل اكااال  2أكاادت الورقااا  اششاارتك   -38

دري  وإعاو  تدري  أعوان الص  . واخنفض معد  انتشاار فا وب نقال الص    ا ساس  ، وت
   2.5إىل  4.8اشناع اا  ال شااري /متالزم  نقاال اشناعاا  ال شااري  اشاتساا  اخنفاماااً مل وظاااً ماان 

باد أيمااً  اشائ . وعل  خالل بلق، ال الق تشاو س اس  عموم   مالئم    جما  الصا  . وال
(. مث إن جمان   العال  تدل أمن   ال غ . نسم  400ط اء )ط    لال من اإلقار  إىل نُدر  ا 

ا خاا     جمااا  الصاا   اإلماب اا  وهلااا معااد  مرتفااع ماان  الصااف وتشاااو ماان ال لاادان الاايت ُتتاال
 .(49)اخلصوب . وهذا راجع إىل عدج كفاي  التوع   وقل  استخداج موانع ا مل العصري 

ن س اساا  الرعاياا  الصاا    الطارئاا  ااان اا  قااد نُق اات   وقالاات مندماا  العفااو الدول اا  إ -39
وُخفمااات قائمااا  ا ااااالت الطارئااا  الااايت تغط هاااا إىل أاااس حااااالت، مااان  2017آب/أغساااطس 

اشعقااد  واشاالريف  لنسا   للنساااء ا وامال وا طفاا  وون ساان اخلامسا ، والناسااور،  الاوالوات ب نهاا
ولسااع العقااارب والثعااابب. ويُطالااا  اشرماا  حال اااً باادفع تاااال ف خاادمات رعاياا  ااا    طارئاا  
أخااارى كانااات   الساااابس تاااوفور جماااااً. وأفااااوت عاااد  مستشاااف ات ومراكاااز للصااا   العموم ااا  أهناااا 

أي  خمصصات لألووي  واشعدات ااان   من ا اوم . ونت    لذلق فون  2015 تتلس منذ عاج مل
مثن ا ووي  واشعادات  وفعهذه اللوازج إما أهنا غ  متاح  أو أن مراكز الص   تطل  من اشرم  

 .(50)اليت يستخدموهنا
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التااا   ز  بقلااس أن هارساايت ختااان اإلاث والاازوا  اش ااار مااا 2والحداات الورقاا  اششاارتك   -40
بلق ينعاس عل  ا   الفت ات ويتسا     اادمات نفسا   وممااعفات  انتشار مستمر وأن
 .(51)أخرى مثل الناسور

 (52)ا س   التعل م  
بقلس أنه، عل  الرغم من اإلاالحات اشتعدو  اشدخل  علا   2الحدت الورق  اششرتك   -41

تعلاا م ج ااد النوع اا  لشاا اهبا رغاام أن معااد   النداااج التعل مااي، مل تااتمان الدولاا  التشاااوي  ماان تااوف 
   12و 8 االلت اق  شدارب قد ارتفع   مج ع مراحل التعل م بنس   سنوي  متوسط  ترتاو  بب

اشائا . ومل ُتط واس القارارات اشن ثقا  عان اااالس العموم ا  اشعن ا   لتعلا م. وال تازا  التغط ا  اشدرسا   
م مع ف  وال يازا  معاد  اإلخفااق   االمت ااات هاو ا علا      كل مرحل  من مراحل التعل 

كمااي ونااوعي     . وتتم ااز اشندوماا  التعل م اا  أيماااً باانقلأفريق ااا الوسااط  وون اإلقل م اا  منطقاا 
اشدرسب، وعدج كفاي  اهل اكل ا ساس   واشواو التعل م  ، وعدج التماسق   استينال الادروب، 

وقاد ُخف ِّمات اش زان ا  اشخصصا  لاوزار  التعلا م الاوطد ختف مااً ك ا اً  وتس  س هذه اشندوما ، إخل.
 .(53)  اشائ  خال  ا عواج الثالث  اشام   50 كثر من 

 حقوق أشخاص حمددية أو فحلاع حمددة  -4 

 (54)النساء  
أن حاالت العنف اجلنساين والتم  ز مد اشرأ  تراجعات  شقارنا   2أكدت الورق  اششرتك   -42

 8 الصاااااور   PR/2017/001مااااع العقااااوو اشاماااا  . وقااااد جاااااء بلااااق نت  اااا  العتماااااو القااااانون رقاااام 
اشتعلاااس  لصااا   اإلماب ااا ،  PR/2002/006واشتعلاااس  لقاااانون اجلناااائي، والقاااانون  2017أيفر/ماااايو 

اشتعلااس مبنااع زوا  ا طفااا  وأقاااا  العنااف القائماا  علاا  نااون اجلاانس. و   PR/2015/029قااانون وال
، تعرمات طال ا  يامعا  آوج بركاا 2015تزا  هاذه الدااهر  منتشار . ففاي عااج  اشمارس  العمل  ، ال

سا ون قا ً عل  الساع  ا اوي  عشر  ل الً أثناء معرض لأل 12  أب ش ه الغتصاب مجاعي قاج به 
الوطد للمرأ  التشاوي  وم ُتديد هوي  مرتايب هذا االغتصاب لان القم   قاد ُحفدات وون اختااب 

، س ل مستشاف  مقاطعا  أب شا ه ثاالث حااالت اغتصااب تعارض هلاا 2018أي إجراء. و  عاج 
أعاواج ولاان القما   اات تساويتها وويفً مان جانا  والادي  10و 9و 8أحداث ي لغاون مان العمار 

 .(55) أماج االس ا عل  للشؤون اإلسالم     أب ش هالطرفب

 (56) اطفا   

أخااربت اش اااور  العاش اا  لومااع حااد جلم ااع أقاااا  العقاااب اجلساادي مااد ا طفااا   ن  -43
عاااس ا طفاااا  مشاااروع    تشااااو علااا  الااارغم مااان التواااا ات اشتاااارر   درهاااا،  اجلسااادي العقوبااا  

والل ن  اشعن   عقوق اإلنسان وجلن  مناهم  التعذي  وجلن  توجهت هبا جلن  حقوق الطفل  اليت
 .(57)اخلرباء ا فريق   اشعن   عقوق الطفل ورفاهه

والحداات نفااس اشندماا  أن جلناا  اخلاارباء ا فريق اا  اشعن اا  عقااوق الطفاال ورفاهااه أوااات  -44
 ال  ات، وإلغااء ، عدر العقوب  اجلسدي    مج ع ا وسا ، مباا   بلاق  2017تشاو،   عاج 

 .(58)أي  أحااج توفر وفاعاً قانون اً عن استخدامها أو ترخ صاً قانون اً جي زها
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وأقار جتمع التشاويب من أجل الدفان عن حقوق اشرأ  والطفل إىل تصديس تشاو عل   -45
ئع  الصاو  الدول   اشتعلق  عقوق الطفل واعتماوهاا هلاا، فأكاد أن هارسا  االجتاار   طفاا  قاا

   تشااو. ومل توماع أي س اسا  متماسااا  شااف ا  االجتاار   طفاا  بشااال فعاا ، وهاو ساا  
 .(59)استمرار تس  ل العديد من ا االت اشتعلق  هبذه اشمارس 

 (60)ا قخاص بوو اإلعاق   
اشقدومااااا     تشااااااو مل تنفاااااذ أيفً مااااان التواااااا ات التساااااع أن 2الحدااااات الورقااااا  اششااااارتك   -46
بشأن ا قخاص بوي اإلعاق . ويتخ حل ا قخاص بوو اإلعاق    ال اؤب والفقار.  2013 عاج

واشتعلاااس عمايااا   2007حزيران/يون اااه  28الصااااور    PR/2007/007وعلااا  الااارغم مااان القاااانون 
اشتعلااااااس إبعااااااالن يااااااوج وطااااااد  PR/PM/MASF/1994/136ا قااااااخاص بوي اإلعاقاااااا ، واشرسااااااوج 

اشتعلس إبعفاء التالم ذ والطل ا  اشعااقب  MEN/DG/1995/377لألقخاص بوي اإلعاق ، واشرسوج 
وا ول اااء بوي اإلعاقاا  ماان الرسااوج اشدرساا  ، مااا زالاات رسااوج التساا  ل والرسااوج اشدرساا   تشااال 
ُتديفً. ومن باب الت اديفت ا خارى جتادر اإلقاار  إىل قلا  اهل اكال ا ساسا   الايت تراعاي خااا   

ربامش اشتخصصااا    تعلااا م ا قاااخاص بوي اإلعاقااا ، والتم  اااز   ا قاااخاص بوي اإلعاقااا ، وقلااا  الااا
 .(61)جما  التشغ ل، والوام، والتهم ا، وهشاق  ومع اشرأ  اشعاق  )االستغال  اجلنسي واإلظا (

 

Notes 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 

   Civil society 

   Individual submissions: 

AI Amnesty International, London (United Kingdom); 

FIACAT Fédération internationale de l’action des chrétiens pour 

l’abolition de la torture, Paris, France ; 

FLD Front Line Defenders, Brussels, Belgium; 

ISHR International service for human rights, Geneva, Switzerland; 

The Global Initiative to end all corporal punishment of 

children. 

  Joint submissions: 

JS1 Joint Submission 1 submitted by: La plateforme des 

organisations Tchadiennes de défense des droits de l’homme, 

N’Djamena, Tchad; 

JS2 Joint Submission 2 submitted by: Le collectif des 

associations de défense des droits de l’homme, N’Djamena, 

Tchad; 

JS3 Joint Submission 3 submitted by: Internet without borders, 

Access Now, Utopie Nord-Sud and Réseau des défenseurs des 

droits humain en Afrique centrale; 

JS4 Joint Submission 4 submitted by: Word alliance for citizen 

participation (CIVICUS) and Réseau des défenseurs des droits 

de l’homme en Afrique Centrale, Geneva, Switzerland; 

JS5 Joint Submission 5 submitted by: Le collectif Tchadien pour 

la défense des droits des femmes et des enfants, Ndjamena, 

Tchad. 

 2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination; 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights; 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 
 

http://www.ohchr.org/


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

11 GE.18-13961 

 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of 

the death penalty; 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women; 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment; 

OP-CAT Optional Protocol to CAT; 

CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict; 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography; 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure; 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families; 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance 
 3 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras 110.1-30. 

 4 Plateforme des organisations de défense des droits de l’homme (JS1 p 3. 

 5 FIACAT para 10. 

 6 CIVICUS, Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, para 4.1. 

 7 IBID. para 4.1. 

 8 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras 110.31-97. 

 9 Amnesty International, p 2. 

 10 JS1. P. 3. 

 11 FIACAT, para 5. 

 12 JS1, p 3. 

 13 Ibid. p 4. 

 14 FIACAT, para 11. 

 15 FIACAT, para 12. 

 16 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras 110.9-92. 

 17 Amnesty international, P 7. 

 18 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras 110.149-174. 

 19 Collectif des associations de défense des droits de l’homme para 27. 

 20 Front Line Defenders, para 4. 

 21 FIACAT para 3. 

 22 JS1 p 8 et 9. 

 23 JS2 p 10. 

 24 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras 110.93-95 and 110.136-114. 

 25 JS1 p 9. 

 26 IBID. p 9. 

 27 FIACAT para 8 et 9. 

 28 IBID. para 13 et 17. 

 29 Amnesty International, P6. 

 30 FIACAT, para 24. 

 31 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras. 110.99-101 and 127-132. 

 32 FIACAT, para 28. 

 33 HRW, p 1. 

 34 IBID. p 3. 

 35 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras. 110.98-145, 148. 

 36 JS1 p 6 et 7. 

 37 Amnesty International, p 6. 

 38 FIACAT, para 23. 

 39 ISHR, p2. 

 40 JS3, para 31, 32 and 33. 

 41 IBID. para 34. 

 42 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras 110.149-153. 

 43 JS2, para 26. 
 



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

GE.18-13961 12 

 

 44 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras 110.156-158. 

 45 JS2, para 20. 

 46 IBID. para 21. 

 47 Amnesty international, p 2. 

 48 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras 110.155. 

 49 JS2, para 24. 

 50 Amnesty international, p 5. 

 51 JS2, para 24. 

 52 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras 110.160-172. 

 53 JS2, para 22. 

 54 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras 110.102-119. 

 55 JS2 para 32. 

 56 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras 110.120-126. 

 57 Global Initiative to end all corporal punishment of children, Briefing for UPR 31, P 1. 

 58 IBID. P 3. 

 59 JS2, p 5. 

 60 For relevant recommendations see A/HRC/25/14, paras 110.173. 

 61 JS2 para 35. 

    


