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   منهجية إعداد التقرير- أوالً 
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١هذا التقرير تطبيقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة         أُعّد    - ١

لتوجيهية العامـة إلعـداد   ، ووفقاً للمبادئ ا٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     
 وهيوقد قامت الوزارة املكلفة حبقوق اإلنسان وتعزيز احلريات، . املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل

 فنية مـشتركة بـني      االتفاقيات الدولية، بإنشاء جلنة   تتصرف بالنيابة عن حكومة مجهورية تشاد يف سياق تنفيذ          
 وتتوىل هذه اللجنة إعداد وصياغة التقارير األولية واملرحلية املتعلقـة حبقـوق   .الوزارات ملتابعة الصكوك الدولية   

 .اإلنسان إلحالتها إىل املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان

وقد عقدت اللجنة، بتوجيه من الوزارة،      . ويندرج هذا التقرير يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل          - ٢
املعلومات خاصةً من الوزارات واللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان            مشاورات واسعة النطاق عن طريق مجع       

ويستعرض التقرير حالة حقوق اإلنسان يف تـشاد        .  اإلقليمية حلقوق اإلنسان ورابطات اجملتمع املدين      واملندوبيات
. لـوطين استناداً إىل األحكام اليت ينّص عليها اإلطار املعياري حلقوق اإلنسان على الصعد الدويل واإلقليمـي وا               

ويسلط التقرير الضوء على السياق التارخيي واالجتماعي والبيئي الذي ُتمارس فيه حقوق اإلنسان يف تشاد، مشدداً 
على الصعوبات واملعوقات ذات الصلة، ومشرياً إىل اإلجراءات اليت تعتزم احلكومة التشادية اختاذها يف املـستقبل                

  .لضمان إعمال هذه احلقوق إعماالً كامالً

وبالنظر إىل القيود املفروضة على حجم هذا التقرير، فقد كان من الصعب اختيار املواضيع الواجب تناوهلا   - ٣
وكان احلل هو اختيار املواضيع ذات األولوية، ال سيما املسائل املتعلقة باحلقوق املدنية والسياسية والوصول               . فيه

 .إىل القضاء والتعليم والصحة والعمل والثقافة

   اخللفية واإلطار املعياري واملؤسسي- ثانياً 
   اخللفية- ألف 

 كيلومتر ١ ٢٨٤ ٠٠٠وتغطي مساحة تشاد . تشاد بلد من بلدان منطقة الساحل يقع يف قلب القارة األفريقية  - ٤
مربع وحتدها من الشمال ليبيا ومن الشرق السودان ومن اجلنوب مجهورية أفريقيا الوسطى ومن الغـرب الكـامريون                  

  .خاص جنامينا اليت حتظى مبركزاوتنقسم تشاد إىل اثنتني وعشرين منطقة تشمل العاصمة .  والنيجرونيجرييا

 إثنية تتميز من جهٍة بتنوع لغاهتا وتباين ممارساهتا وعاداهتا، ومن جهٍة             مجاعة وتضّم تشاد أكثر من مئيت      - ٥
. اإلسالم واملسيحية واحلياتية:  الوطنية، هيوهناك ثالث ديانات تتقاسم الساحة. أخرى مبمارساهتا الدينية املتأصلة

  .أما اللغتان الرمسيتان فهما العربية والفرنسية

، ١٩٩٣أبريـل   /وُيقّدر عدد سكان تشاد، وفقاً للتعداد العام للسكان واملساكن الذي أُجري يف نيسان              - ٦
ة غري متساوية على مـساحة      ويتوزع السكان بصور  .  يف املائة  ٥٢بسبعة ماليني نسمة، تشكل منها النساء نسبة        

ففي .  نسمة لكل كيلومتر مربع، بيد أنه يتفاوت من منطقة إىل أخرى٤,١ويبلغ متوسط الكثافة السكانية . الوطن
  ، يف حني يـصل   نسمة لكل كيلومتر مربع   ٠,١كانية  تيبيسيت يبلغ متوسط الكثافة الس     -  إيندي -  منطقة بوركو 
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 دوالراً من   ٢٣٤وُيقّدر الناتج احمللي اإلمجايل للفرد مببلغ       . لوغون الغربية  نسمة لكل كيلومتر مربع يف       ٥٢,٤إىل  
ويبلغ متوسط عـدد    .  يف املائة  ٣٢ويبلغ معدل الفتيات امللتحقات بالتعليم االبتدائي       . دوالرات الواليات املتحدة  

  . يف املائة٢١,١ أطفال، فيما يبلغ معدل التحضر ٦املواليد للمرأة 

، وشهدت منذ ذلك احلني  ١٩٦٠أغسطس  / آب ١١ على سيادهتا الوطنية والدولية يف       وقد حصلت تشاد    - ٧
 اتسمت حبركات التمرد املسلحة والرتاعات الطائفية، ممـا أّدى إىل حـدوث            من انعدام االستقرار السياسي   فترة  

  .انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، بدالً من إرساء أسس الدميقراطية

  بيد أهنا لألسف سريعاً    ) ١٩٦٣ إىل   ١٩٦٠(ألوىل على أساس التعددية احلزبية      وقد أنشئت اجلمهورية ا     - ٨
ما وضعت حداً هلذا النوع من التعبري السياسي وفرضت نظام احلزب الواحد الذي قمع بعنف االنتفاضة اليت قام                  

  ذلـك  وقد بدأت حركات التمرد األوىل يف تلك الفترة وترسخت بعـد          . ١٩٦٥هبا سكان وسط البلد يف عام       
  .كشكل من أشكال التعبري السياسي

 وأفضى إىل وصول جبهة التحرير ١٩٧٩وقد أّدى ذلك الوضع لألسف إىل اندالع احلرب األهلية يف عام   - ٩
وأنشأت هذه احلكومـة    . إىل السلطة حيث أنشأت حكومة وحدة وطنية انتقالية       ) FROLINAT(الوطين لتشاد   

  . هبدف وقف أعمال اللصوصية اليت كانت متفشية آنذاكحمكمة عسكرية نفذت عمليات إعدام علنية

، بانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان بلغت ١٩٨٢يونيه / حزيران٧ تسلم حسني حربي السلطة يف واقترن  - ١٠
فقد ارتكبت هذه الوحدة أفعال تعذيب ومعاملة       ". DDS"ذروهتا بإنشائه وحدة الشرطة السياسية املرعبة املسماة        

وقد أحصت جلنة التقصي اليت أنشئت بعد       . إعدام عديدة بإجراءات موجزة   هينة ونفذت عمليات     إنسانية وم  غري
  . يف تلك احلقبة وفاة٤٠ ٠٠٠م حسني حربي أكثر من سقوط نظا

ورغم هذه األزمة املؤسسية والسياسية اليت ترزح تشاد حتت وطأهتا منذ أكثر من ثالثة عقود، فإن الشعب   - ١١
  . بالكرامة واحلرية والسالم والرخاءدولة تنعمزمه على تشييد التشادي مل يتخل عن ع

اخلـالص  حركة ثورية مسلحة، هي حركـة        وصول   ١٩٩٠ديسمرب  /وقد شهد األول من كانون األول       - ١٢
وقد أسفر ذلك عن تأسيس إطار قضائي وسياسـي         .  إىل السلطة، منهيةً بذلك دكتاتورية حسني حربي       ،الوطنية

لة قانون ودميقراطية تعددية تكفل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وكرامة اإلنسان           ومؤسسي صاحل إلنشاء دو   
  .والعدالة وحتميها وتعززها

 عربت خالله  الذي١٩٩٣السيادي الوطين يف عام  عقد املؤمتر ١٩٩٠ الدميقراطية يف عام إرساءوقد أتاح   - ١٣
يه قرارات كربى كان أمهها إنشاء اجمللس األعلـى         خمتلف األطياف السياسية واالجتماعية عن آرائها واُتخذت ف       

االنتقايل كهيئة تشريعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تترجم التوصيات الصادرة عن هذا احملفل علـى                
  .أرض الواقع
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، ١٩٩٦ ، واعُتمد دستور جديد للبلد يف عـام       ١٩٩٤وهكذا أنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام           - ١٤
 .١٩٩٧عية حـرة ودميقراطيـة يف عـام      وانتخابات تشري  ١٩٩٦ انتخابات رئاسية حرة ودميقراطية يف عام        وأجريت

وأنشئت بعد ذلك املؤسسات األخرى تدرجيياً، كاحملكمة العليا واجمللس الدستوري وحمكمة العدل العليا واجمللس األعلى 
  .لالتصاالت ومكتب الوسيط

 اجلهات الفاعلة السياسية واجملتمع املدين، بغيـة ترمجـة          إىل جانب  ،مةورغم اجلهود اليت بذلتها احلكو      - ١٥
 ٢٠٠٣االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان على أرض الواقع، فقد تأثرت تشاد بأزمة دارفور اليت اندلعت عـام                  

ت املسلحة  ويد واجملموعا والغارات اليت شنها اجلنج   بسبب التدفق اهلائل للمشردين والالجئني والرتاعات الطائفية        
  .٢٠٠٨فرباير / ويف شباط٢٠٠٦أبريل /مينا يف نيساناجن على اواليت أسفرت عن شن هجمات

حقوق اإلنسان متثلـت يف أفعـال       ة اجملال من جديد أمام انتهاكات       وقد أفسحت هذه األزمات املختلف      - ١٦
وأّدى . سلحة واغتصاب نساء  اختطاف واعتداء على السالمة البدنية وتشريد قسري وجتنيد أطفال يف الرتاعات امل           

هذا الوضع إىل إعالن احلكومة حالة الطوارئ بغية التصدي لالنتهاكات اجلسيمة للنظام العام وما أسفرت عنه من 
  .اميناجننية باالضطرابات فضالً عن مدينة االست املعحالة انعدام األمن اليت عمت املناطق 

. يات، فإنه قد مسح بإعادة فرض النظام العام والدستوري        ورغم ما جنم عن هذا اإلجراء من تقييد للحر          - ١٧
 أساساً من ممثلي اجملتمع املدين ومراقبني أجانب، من أجل تسليط الـضوء             قد شكلت احلكومة جلنة تقصٍ تتألف     و

وقد سلّمت اللجنة استنتاجاهتا ولكن     . على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت ارُتكبت خالل تلك الفترة         
ولذلك أنشئت جلنة فنيـة     . مثة أوجه غموض بشأن املسؤولية عن ارتكاب انتهاكات معينة حلقوق اإلنسان          ظلت  

  . اللجنة األوىلقدمتهاللمتابعة بغية ضمان متابعة التوصيات اليت 

   اإلطار املعياري واملؤسسي- باء 

ركيزة لسياستها على الصعيدين انطلقت تشاد من منظور تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، فجعلت من هذا املبدأ   - ١٨
   التزامها مببادئ حقـوق اإلنـسان       ١٩٩٦مارس  / آذار ٣١ يف ديباجة دستورها املؤرخ      كرَّرتوقد  . الوطين والدويل 

وقد أثبتت تشاد التزامها بالدميقراطية وحقوق      . ددة يف الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية       كما هي حم  
  .الدولية  أي إعالنات تفسريية لدى انضمامها إىل هذه الصكوكتصدر أي حتفظ ومل اإلنسان إذ مل تبد

   على الصعيد الدويل- ١

  ة يـد صّدقت تشاد، بوصفها بلداً عضواً يف األمم املتحدة ووفقاً اللتزاماهتا الدولية، على اتفاقيـات عد                - ١٩
  :التالية منها

 ؛١٩٦٠مل اجلربي، اليت صّدقت عليها عام  بشأن الع٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )أ(

 الـيت صـّدقت    بشأن إلغاء العمل اجلربي،١٩٥٧م  لعا ١٠٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ب(
  ؛١٩٦١عليها عام 
  ؛١٩٧٢ اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين، اليت صّدقت عليها عام  )ج(
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  ؛١٩٧٤ية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها، اليت صّدقت عليها عام االتفاقية الدول  )د(
  ؛١٩٧٧، اليت صّدقت عليها عام االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  )ه(
  ؛١٩٨١االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، اليت صّدقت عليها عام   )و(
  ؛ ١٩٨١، الذي صّدقت عليه عام الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني  )ز(
  ؛١٩٩٠اتفاقية حقوق الطفل، اليت صّدقت عليها عام   )ح(
  ؛١٩٩٠اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت صّدقت عليها عام   )ط(
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،               )ي(

  ؛١٩٩٥اليت صّدقت عليها عام 
  ؛١٩٩٥العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي صّدقت عليه عام   )ك(
  ؛١٩٩٩االتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية، اليت صّدقت عليها عام   )ل(
  األطفال، اليت صّدقت عليهـا      بشأن أسوأ أشكال عمل      ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )م(

  ؛٢٠٠٠ عام
 بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، اليت صّدقت عليهـا          ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ن(

  ؛٢٠٠٠عام 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل               )س(

ربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعـات      األطفال يف املواد اإلباحية، وال    
  .٢٠٠٢املسلحة، اللذان صّدقت عليهما عام 

 على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي - ٢

ق متثل تشاد يف أفريقيا طرفاً يف الصكوك الرئيسية اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية إىل تعزيز ومحاية حقو                 - ٢٠
  :اإلنسان، وال سيما الصكوك التالية

املنظمة املشتركة ألفريقيا وموريشيوس،     بني الدول األعضاء يف      القضائيلتعاون  لاالتفاقية العامة     )أ(
  ؛١٩٧١اليت صّدقت عليها عام 

اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني يف أفريقيا، والـيت        )ب(
  ؛١٩٦٩سبتمرب / أيلول١٠ أديس أبابا يف يها يفعت علوقّ

  ؛١٩٨٦امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، الذي صّدقت عليه عام   )ج(
  ؛٢٠٠٠امليثاق األفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه، الذي صّدقت عليه عام   )د(  
عضاء يف اجلماعـة االقتـصادية      اتفاق عدم االعتداء والتضامن واملساعدة املتباَدلة بني الدول األ          )ه(  

  ؛٢٠٠٤والنقدية لوسط أفريقيا، الذي صّدقت عليه عام 
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اتفاق التعاون القضائي بني الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، الذي               )و(  
  ؛٢٠٠٦صّدقت عليه عام 

ية والنقدية لوسط أفريقيا، الـذي      اتفاق تسليم اجملرمني بني الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصاد          )ز(  
  ؛٢٠٠٦صّدقت عليه عام 

الذي وقّعـت   اتفاق التعاون اإلقليمي ملكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما النساء والفتيات،             )ح(  
  . وهي بصدد التصديق عليه حاليا٢٠٠٦ًعليه عام 

 على الصعيد الوطين - ٣

 التزام مجهورية ١٩٩٦مارس / آذار٣١تاء يف واسطة استفيعلن القانون األساسي للجمهورية الذي اعُتمد ب  - ٢١
، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ١٩٤٥ يف ميثاق األمم املتحدة لعام كما هي معرَّفة مببادئ حقوق اإلنسان تشاد

، فضالً عن ١٩٨١، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام ١٩٤٨ديسمرب / كانون األول١٠الصادر يف 
  . النصوص التشريعية والتنظيميةد عدي

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان- ثالثاً 
   احلقوق املدنية والسياسية- ألف 

   حق املواطنني يف اختيار قادهتم- ١

مجهورية ذات سيادة، ومستقلة، وعلمانية، واجتماعيـة،       "تنّص املادة األوىل من الدستور على أن تشاد           - ٢٢
 من الدستور على حنو ٣وتؤكد املادة ". ادئ الدميقراطية وسيادة القانون والعدالةوهي كلٌ ال يتجزأ وتقوم على مب

 الشعب الذي ميارسها إما بصورة مباشرة عن طريق االستفتاء، أو بصورة غـري  هي ملُكالسيادة "ال لبس فيه أن   
  منظمـة نقابيـة    وال حيق ألي طائفة أو شركة أو حزب سياسي أو رابطـة أو              . مباشرة بواسطة ممثلني منتخبني   

  ".ادةأو جمموعة أفراد أن تعزو لنفسها ممارسة هذه السي

وقد أدجمت تشاد أحكام الصكوك القانونية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف تشريعاهتا الوطنية، وال سيما   - ٢٣
غلبةَ علـى    واالتفاقيات ال  يندوعالوة على ذلك، فإن للعه    . ١٩٩٦ مارس/ آذار ٣١يف ديباجة دستورها املؤرخ     

املَُصدَّق للمعاهدات أو االتفاقات    " اليت تنّص على أن      ٢٢١التشريعات الوطنية، مبوجب حكم الدستور يف مادته        
 الطرف يلتزمعليها حسب األصول سلطة أعلى من سلطة القوانني الوطنية، وذلك منذ تاريخ إصدارها، شريطة أن 

  ".بتطبيق االتفاق أو املعاهدة

  تمييز احلق يف عدم ال- ٢

 احلقوق  متساوون يف التشاديون من اجلنسني    و. يؤكد الدستور التشادي على مساواة اجلميع أمام القانون         - ٢٤
والدولـة  . والواجبات، دون متييز على أساس األصل أو العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو املركز االجتماعي               

رأة وضمان محاية حقوقها يف مجيع مناحي احلياة العامة  مجيع أشكال التمييز ضد املالقضاء علىملزمة بالعمل على 
  ).١٤ و١٣ و١٢املواد (واخلاصة 
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 احلكومة، يف إطار سياستها اهلادفة إىل محاية حقوق الضعفاء، قانونني يتعلقـان باألشـخاص               مرَّرتوقد    - ٢٥
 بشأن مكافحة فريوس    PR/2007/0019فالقانون رقم   . يدز وبذوي اإلعاقة  اإل/ة بفريوس نقص املناعة البشري    املصابني

حقـوق األشـخاص    " ينّص على ضمان      بالفريوس يدز ومحاية حقوق األشخاص املصابني    اإل/ة البشري نقص املناعة 
يدز، وهي احلق يف    لذين أصبحوا يف حالة ضعف بسبب اإل       واألطفال واأليتام ا   ةصابني بفريوس نقص املناعة البشري    امل

). ١٩املادة  " (ئة واحلق يف املساواة أمام القانون، على قدم املساواة مع اآلخرين          عدم التمييز واحلق يف احلماية املتكاف     
األشـخاص ذوي اإلعاقـة     " بشأن محاية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن         PR/2007/007كما ينّص القانون رقم     

  ).٤املادة " (يتمتعون بنفس احلقوق اليت يكفلها القانون جلميع املواطنني يف تشاد

مؤكداً عزم الشعب التـشادي     ) ١٤املادة  ( التمييز جبميع أشكاله     ١٩٩٦الدستور املعتمد يف عام     ويدين    - ٢٦
وقد اُتخذت هلذا الغرض تدابري قـضائية       . على العيش يف ظل احترام التنوع اإلثين والديين واالجتماعي والثقايف         

نشاء وزارة العمل االجتماعي والتـضامن  إمن بني هذه التدابري   و. وإدارية وقانونية هتدف إىل القضاء على التمييز      
وتنطبق تدابري عدم . وتبين سياسة خاصة بنوع اجلنس" إدماج املرأة يف التنمية" واألسري، واعتماد مشروع الوطين

  . األجانب الذين يعيشون يف تشادالتمييز املذكورة على

   املساواة بني الرجل واملرأة- ٣

بل إن لكليهما احلقوق نفـسها ومهـا   . قوق الرجل وحقوق املرأة  ليس هناك نٌص يف تشاد يفّرق بني ح         - ٢٧
  ). من الدستور١٣املادة (القانون متساويان أمام 

بيد أن مثة تدابري متييز إجيايب لصاحل       .  التعليم، هناك تكافؤ يف الفرص التعليمية للفتيات واألوالد        ويف جمال   
فاض نسبة الفتيات امللتحقات بالدراسة قياساً باألوالد       أما اخن . الفتيات حيث تسقط عنهن بعض الرسوم الدراسية      

  .فهو ناجم عن معوقات اجتماعية ثقافية أساساً

الوصول إىل الوظائف العامة مكفول جلميع التـشاديني دون أي          " من الدستور على أن      ٣١وتنّص املادة     - ٢٨
  ".متييز، شريطة الوفاء مبتطلبات كل وظيفة

ال ميكن " من املادة نفسها على أن ٣كما تشدد الفقرة .  العمل جلميع املواطنني احلق يف٣٢وتكفل املادة   - ٢٩
  ".املساس بوظيفة أي شخص ألسباب تتعلق بأصله أو آرائه أو معتقداته أو جنسه أو حالته االجتماعية

   احترام شخص اإلنسان- ٤

 ١٧فاملادة  .  والواجبات للحريات واحلقوق األساسية  عديدة   مواد   ١٩٩٦مارس  / آذار ٣١يكّرس دستور     - ٣٠
وتضمن هذه األحكام محاية السالمة اجلسدية     ". الذات اإلنسانية مقدسة ال مساس هبا     "من الدستور تنّص على أن      

  .حمددة يف الصكوك الدولية ذات الصلةكما هي واملعنوية لإلنسان واحلريات األساسية 

وقـد  . حلرية ومحاية خصوصيته وممتلكاتـه    ولكل شخص احلق يف احلياة والسالمة الشخصية واألمان وا          - ٣١
  .إىل مجيع االتفاقيات واملعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسانتقريباً انضمت تشاد 
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  تعريض أي شخص لضروب اإلساءة أو املعاملـة املهينـة          " من الدستور على عدم جواز       ١٨وتنّص املادة     - ٣٢
". إخضاع أي شخص لالسترقاق أو السخرة    "ى عدم جواز     من الدستور عل   ٢٠تنّص املادة   و". أو املذلّة أو للتعذيب   

  ويكرس قانون العقوبات التشادي فصله اخلامس لالعتداءات البدنية على األشخاص ويعاقب عليها بوصفها جرائم              
 بشأن تعزيز الصحة اإلجنابية، على ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥ املؤرخ PR/02/006وبدوره ينّص القانون رقم . أو جنح

أو أية ممارسات من هذا القبيل  املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أوع احلق يف عدم التعرض للتعذيب للجمي"أن 
ومجيع أشكال العنف حمظورة، مبا يف ذلك ختان        . التناسلية خاصة شكل اعتداًء على جسدهم عامة وعلى أعضائهم        ت

 بشأن ١٩٩٥أبريل / نيسان٤ املؤرخ ٢٦٩وينّص املرسوم ". اإلناث والزواج املبكر والعنف املرتيل واالعتداء اجلنسي
أي شخص يلقى القبض عليه واحتجازه ألي شكل من "قواعد سلوك الشرطة الوطنية على عدم جواز تعريض مدوَّنة 

  ).١٠ املادة" ( غريهم املهينة على يد أفراد الشرطة أوأشكال العنف أو املعاملة الالإنسانية أو

  لدين حرية الضمري وا- ٥

حرية الرأي والتعبري واالتصال والضمري والدين والصحافة  " من الدستور    ٢٧على صعيد احلريات، تكفل املادة        - ٣٣
 ولإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ١٩٤٥للجميع، وفقاً مليثاق األمم املتحدة لعام       "  وإقامة املظاهرات واملسريات   والتنقل

حريات وحقـوق   "وال حيّد هذه احلريات إال      . ١٩٨١نسان والشعوب لعام     وللميثاق األفريقي حلقوق اإل    ١٩٤٨لعام  
  .احلريات وحيدد القانون شروط ممارسة هذه". اآلخرين ودواعي حفظ النظام العام واألخالق احلميدة

بيد أن تعدد املذاهب الدينية وتصاعد التطرف وما    . وينّص الدستور يف تشاد على فصل الدين عن الدولة          - ٣٤
إغـالق بعـض   منع املواعظ الدينية العلنية، و: ليه من عواقب قد دفعا احلكومة إىل اختاذ تدابري من بينها    يترتب ع 

  . ومطاردة الزعماء الدينيني الذين تؤدي مواعظهم إىل زعزعة النظام العاممراكز التعليم القرآين

   حرية تكوين اجلمعيات والتجمع- ٦

 مـن   ٢٧وهي حرية تكفلها وتؤكدها املـادة       . دأ دستورياً تشكل حرية تكوين اجلمعيات والتجمع مب       - ٣٥
 الذي ينظم اجلمعيات، واملرسوم املتعلق بتنفيذه ١٩٦٢يوليه / متوز١٢ املؤرخ INT/SUR/27 رقم واألمرالدستور، 

 الذي ينظم ١٩٦٢أكتوبر / تشرين األول٢٧ املؤرخ ٤٥ رقم واألمر، ١٩٦٢أغسطس / آب٢٣ املؤرخ ١٦٥رقم 
 املتعلقـة   ٤٥/٦٢ رقـم    األمـر فاملادة األوىل من    .  أن ممارسة هذه احلرية ختضع لترخيص مسبق       بيد. التجمعات

  ".جتمعات عامة دون ترخيص مسبق"د بالتجمعات العامة تنّص على عدم جواز عق

 خاصةً، طفرةً ١٩٩٣وتشهد تشاد، منذ حترير احلياة السياسية، ومنذ عقد املؤمتر السيادي الوطين يف عام   - ٣٦
  .والنقاباتجلمعيات املتنوعة يف ا

لعمـال التـشاديني،    النقابات احلرة ل   كاحتاد نقابات تشاد، واحتاد       املركزية، فهناك اليوم العديد من النقابات      
 ٣ ٠٠٠وهناك اليوم ما يقارب     . ونقابة املعلمني يف تشاد اليت متارس حرياهتا ليس حبرية فحسب وإمنا بدعمٍ من الدولة             

  . جماالت خمتلفةمجعية تشمل أنشطتها
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 يف تعـبري النـاخبني عـن    األحزاب والتجمعات السياسية تساهم   " من الدستور على أن      ٤وتنّص املادة     - ٣٧
ن هلا احلق يف حرية تشكيلها وممارسة أنشطتها بالشروط اليت ينّص عليها القانون ويف ظل احترام مبادئ وإ. آرائهم

وقد ُوضع ميثاق لألحزاب الـسياسية    ". نية والدميقراطية التعددية  السيادة الوطنية وسالمة األراضي والوحدة الوط     
 ٨٠أكثر من (وأنشئت أحزاب سياسية عديدة . ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥مبوجب القانون رقم 

  .متارس أنشطتها حبرية يف مجيع أحناء البلد) حزباً

فالقـانون  .  وسائل االتصال مكفولة لكل مواطن     ن حرية التعبري عن األفكار واآلراء بكل وسيلة من        مث إ   - ٣٨
وهناك يف تـشاد    ).  من القانون املتعلق بنظام الصحافة يف تشاد       ٢ و ١املادتان  (ينّص على حرية الصحافة والنشر      

والقانون الذي ينظم هذه احلرية     . حالياً العديد من الصحف وحمطات اإلذاعة املستقلة اليت تساهم يف حرية التعبري           
 األمـر  واملتعلق بنظام الصحافة يف تشاد، واملعّدل مبوجب         ١٩٩٤أغسطس  / آب ١٢ املؤرخ   ٢٩ون رقم   هو القان 

 HCC/P/SG/99/7أما حمطات اإلذاعة اخلاصة يف تشاد فتخضع لنّص حمدد هو القرار رقـم              . ٢٠٠٨ لعام   ٥رقم  
اظرات السياسية عـرب    وُتبث املن .  والذي ينّص على شروط عمل هذه احملطات       ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١٠املؤرخ  

  .القنوات اإلعالمية العامة واخلاصة على السواء

   حظر االسترقاق والعمل اجلربي- ٧

، على مراعاة أحكام اتفاقيـات      ٣٨ و ٣٥ و ٣٢ و ٢٠، يف مواده    ١٩٩٦مارس  / آذار ٣١حرص دستور     - ٣٩
  .ل الطفلعمإلغاء لمرأة ووالعمل الليلي لمنظمة العمل الدولية املتعلقة حبظر العمل اجلربي 

تنّص و".  أي شخص لالسترقاق أو السخرةال جيوز إخضاع : "ما يلي  من الدستور تنّص على      ٢٠فاملادة    - ٤٠
العمـل  حظر  " بشأن قانون العمل، على      ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١١ املؤرخ   ٣٨ من القانون رقم     ٥املادة  

يفية واحلضرية تعترب مبثابة أشكال عصرية لالسترقاق بيد أن مثة ممارسات معينة يف املناطق الر       ". اجلربي أو اإللزامي  
بسبب ما تنطوي عليه من استغالل مفرط للعاملني فيها، كحالة أطفال القبائل املستقرة الذين ُيستخدمون لرعي                

  . أو خدم املنازل) طلبة املدارس القرآنية املستجدون" (املهاجرين"أو ) األطفال الرعاة(قطعان البدو 

أو إلغـاء   /ول األراضي التشادية و   على الصعيد العملي، اختاذ إجراءات عدة ال سيما رفض دخ         وُيزمع،    - ٤١
تأشريات الدخول لألشخاص املطلوبني جلرائم تتعلق باالجتار بالبشر، والتعاون القضائي الذي ميكن أن يفضي إىل               

  .تسليم اجلناة

تمعات احمللية، يف السبل والوسائل الكفيلة بالقضاء على        وتنظر احلكومة، مع شركائها اإلمنائيني وبالتشاور مع اجمل         -٤٢
ويف هـذا   . ظاهرة األطفال الرعاة اليت ما برح نطاقها يتسع بالرغم من انعكاساهتا الضارة على حياة وصحة ضـحاياها                

عـام  الصدد، ُوضعت خطة إعالمية شاملة بشأن عمل األطفال الرعاة تضّم مجيع اجلهات الفاعلة، وجيري تنفيذها منـذ                  
وقد أّدت األنشطة املضطلع هبا يف إطار هذه االستراتيجية         ). اليونيسيف(، بدعم من منظمة األمم املتحدة للطفولة        ٢٠٠٢

د، مما أسفر عن نتائج إجيابية ال سيما على صعيد احلّد من اتساع هـذه   هذا اجلهعن اخنراط السلطات اإلدارية والدينية يف 
 ٢٦٤موعه  وقد استعيد ما جم   .  ذاته استعادة األطفال الرعاة وإعادة إدماجهم يف أسرهم        الظاهرة يف مناطق معينة ويف اآلن     

  .٢٠٠٥و ٢٠٠٤ أسرهم خالل عامي طفالً وأعيد إدماجهم يف
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ولضمان مواصلة هذه اجلهود، أنشئت شبكة ملكافحة ظاهرة األطفال الرعاة بدعمٍ من اليونيـسيف يف                 - ٤٣
  .ة احلد من الفقر اهتماماً كبرياً هلذه الظاهرةكما تويل استراتيجي. ٢٠٠٦مارس /آذار

   احلق يف االعتراف بالشخصية القانونية للطفل وتوفري محاية خاصة له- ٨

 / نيسان٦ املؤرخ PR/99/7وهو مبدأ يكفله القانون رقم . احلق يف احلياة مبدأ يتمتع به كل طفل تشادي  - ٤٤
اة مرتكيب اجلرائم من األحداث الذين تتراوح أعمارهم بني  بشأن اإلجراءات اخلاصة مبالحقة ومقاض١٩٩٩أبريل 
وحيظر هذا القانون   . خمالفات عاماً، وهو قانون حيمي كرامتهم وشخصهم حىت يف حالة ارتكاهبم            ١٨ عاماً و  ١٣

ينّص هذا القانون على تدابري     و. إصدار عقوبة اإلعدام حبق األحداث وجيعل عقوبة السجن حالً أخرياً يف حالتهم           
، حيث ال ميكن إصدار عقوبة اإلعدام على احلـَدث        تناول حمكمة األحداث قضية جنائية    يف حالة   ال سيما   يلة،  بد

  . أعوام١٠ أعوام و٥اجلاين وإمنا ُيستعاض عنها بعقوبة السجن ملدة تتراوح بني 

تفاق ال توقيع ا  وقد بادرت تشاد، حرصاً منها على محاية النساء واألطفال من ضحايا االجتار بالبشر، إىل               - ٤٥
قليمية ملكافحة االجتار بالبـشر، وال سـيما النـساء          اإلعمل  التعدد األطراف للتعاون اإلقليمي واعتماد خطة       امل

ويهدف هذا االتفاق إىل منع االجتار ومالحقـة اجلنـاة          .  يف أبوجا بنيجرييا   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٧واألطفال، يف   
لهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وتنسيق عمليات التحقيق وتوقيف ومساعدة الضحايا ومحايتهم وضمان إعادة تأهي

  .املتجرين واملتواطئني معهم وإدانتهم

بيد . اجليشصفوف  عاماً يف ١٨وحتظر النصوص التشريعية رمسياً جتنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عن            - ٤٦
وقـد  .  لألسف إحصاءات هبذا الـشأن     وال تتوفر . املسلحةيف صفوف اجلماعات    أن مثة أطفاالً يف املعسكرات و     

. نظمت وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية محالت توعية للحد من هذه الظـاهرة              
. كما أنشئ برملان لألطفال وفقاً لتوصيات األمم املتحدة بغية إتاحة منرب لألطفال يعربون من خالله عن آرائهـم           

بروتوكوالً مع اليونيسيف يتيح إعادة إدماج األطفال املسرحني من اجليش يف احليـاة             ووقعت احلكومة التشادية    
كما اختذت تشاد على عاتقها التزامات لتنفيذ توصيات مبادئ باريس املتعلقة بعدم إشراك األطفال يف               . الطبيعية
 يف معاهد الدرك والـشرطة      ويتعني كذلك اإلشارة إىل إدماج تعليم القانون اإلنساين الدويل        .  املسلحة الرتاعات

  .هبدف حتييد األطفال أثناء الرتاعات

، هـدفها أن    ٢٠٠٥وقد أعّدت حكومة تشاد وأقّرت سياسة شاملة للنهوض باألطفال الصغار يف عام               - ٤٧
، منذ مولدهم حىت بلوغهم الثامنة من العمر، بتسجيل والدهتم ومحايتهم           ٢٠١٥حيظى مجيع األطفال، حبلول عام      

واالستغالل والتمييز والتمتع بصحة جيدة ومنو منسجم على الصعد البدين واملعريف واالجتماعي العاطفي من العنف 
وجيري يف هذا الصدد تنفيذ مشروع تثقيف أسري يف إطار برنامج للتعاون بني تشاد واليونيسيف يشمل . والنفسي

  .٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٦الفترة من عام 

قائع السجل املدين، جيري تنفيذ مشروع حتديث للسجل املدين يف تـشاد            وللمسامهة يف زيادة تسجيل و      - ٤٨
  .ومشروع لتعزيزه بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واالحتاد األورويب واليونيسيف



A/HRC/WG.6/5/TCD/1 
Page 11 

   أمن الفرد على شخصه- ٩

ة معترف احلريات واحلقوق األساسي: " من دستور تشاد محاية األشخاص وحريتهم وأمنهم١٢تكفل املادة   - ٤٩
 ١٩ و ١٧وتكرس املواد   ". هبا وممارستها مكفولة للمواطنني يف الظروف وباألشكال املنصوص عليها يف الدستور          

  . على التوايل أيضاً مبادئ حرية الفرد وأمنه على شخصه ومنائه احلر وحتظر التوقيف واالحتجاز التعسفيني٢١و

 من قانون العقوبات على توقيع عقوبات جنائية على من يوقف أي شخص أو حيتجزه         ١٤٩وتنص املادة     - ٥٠
  .أو حيبسه دون أمر من السلطات املختصة وخارج احلاالت اليت يأمر فيها القانون باحتجاز متهمني

خالفـة   من قانون العقوبات على وجـوب التبليـغ عـن حـاالت االحتجـاز امل               ١٤٣وتنص املادة     - ٥١
يعاقب بالسجن من شهر إىل سنة وبتعويض األضرار املخلفة املوظفون احلكوميون التـابعون للـشرطة               :"للقانون

اإلدارية أو القضائية الذين يرفضون أو يهملون االنصياع لطلب قانوين يرمي إىل التحقق من وجود حاالت احتجاز 
ها من األماكن، والذين ال يربرون عدم تبليغ السلطة         غري قانونية وتعسفية، إما يف مؤسسات االحتجاز أو يف غري         

غري أن جلنة التحقيق اليت شكلتها احلكومة للكشف عن حقيقة ما حـدث، يف أعقـاب                ". العليا بتلك احلاالت  
، كشفت عن وجود أماكن احتجاز سرية اختفـت        ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٣ و ٢اليت شهدها البلد يومي     األحداث  

  .القتالال أعمبعد ذلك لدى انتهاء 

أي اتفاق ميس حرية األشخاص، مثل التسليم والسخرة وعبودية الدين، " على أن ١٥٢كذلك تنص املادة   - ٥٢
وينطبق قانون العقوبات أيـضاً علـى       ...".  ُيعرض أصحابه للعقوبات املنصوص عليها يف حالة احلبس التعسفي        

 حكوميون يزاولون وظائفهم أو يتعـاملون مـع         أعمال العنف غري املشروعة اليت ميارسها موظفون أو مسؤولون        
  وهكذا متكنت جمموعة من النساء اعتدت عليهن الـشرطة يف          ). ١٥٨املادة  (أشخاص يف إطار مزاولة وظائفهم      

  .يف الشرطة التشاديةسامٍ  من رفع دعوى على مسؤول ٢٠٠١عام 

ال جيوز " من ذلك القانون على أنه ٢٢١وتنص املادة . وينظم االحتجاز املؤقت قانون اإلجراءات اجلزائية  - ٥٣
ولدى انقضاء هذه املهلة    .  ساعة ٤٨لضابط شرطة أن يبقي شخصاً على ذمته ألغراض التحقيق األويل أكثر من             

متديد مهلة االحتجاز املؤقت    للقاضي ممثل النيابة العامة     وجيوز  . جيب إطالق سراح الشخص أو تسليمه إىل النيابة       
وُيعطى هذا اإلذن كتابياً بعـد أن يتأكـد         . فية إذا اعترب ذلك ضرورياً إلجناز التحقيق       ساعة إضا  ٤٨مبا يساوي   

ومع ذلك، حدث أن بقي مواطنون ". القاضي بنفسه إن لزم األمر من أن الشخص مل يتعرض ألية إساءة يف املعاملة
. ل العمل املتاحة هلما ونقصها حمتجزين يف خمافر الشرطة والدرك لفترات أطول من املهلة القانونية حبجة قدم وسائ            

كذلك يشكل جهل املواطنني بكيفية ممارسة حقوقهم والفساد املستشري يف إدارة الشرطة والدرك عائقاً أمـام                
  .احترام مهلة االحتجاز املؤقت

   احلق يف حماكمة عادلة- ١٠

 ١وتنص املادة   . ١٩٩٨مايو  / أيار ٢٨ املؤرخ   PR/98/004خيضع التنظيم القضائي يف تشاد للقانون رقم          - ٥٤
احملكمـة العليـا   : من هذا القانون على أن إقامة العدل يف مجهورية تشاد جتري يف إطار نظام قضائي واحد يضم            

  .وحماكم االستئناف واحملاكم اجلنائية وحماكم الدرجة األوىل وحماكم العمل واحملاكم التجارية وحماكم الصلح
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 القضائي على أنه ال جيوز، ال يف الشؤون املدنيـة وال يف الـشؤون               وينص ذلك القانون املتعلق بالتنظيم      - ٥٥
وجيوز للفرد أن يدافع عن نفسه بنفسه أو أن         . اجلنائية، مقاضاة شخص دون أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه          

 منتدب من احملكمة يف حالـة األشـخاص         يستعني مبحام خاص على حنو ما تقتضيه اإلجراءات اجلنائية أو مبحامٍ          
 على جواز تقدمي    ٣٨وتنص املادة   .  من قانون اإلجراءات املدنية    ٣٩ و ٣٨املعوزين، وذلك وفقاً ألحكام املادتني      

املساعدة القضائية يف مجيع األحوال إىل أي متقاضٍ يتعذر عليه، بسبب موارده احملدودة، أن ميارس حقوقه القضائية 
  . الوالئيالقضاء  القضائية على مجيع املنازعات ومجيع أفعال وتنطبق املساعدة. إما بصفة مدعٍ أو بصفة مدعى عليه

وصيغ برنامج إصـالح قـضائي      . غري أن اختالل اجلهاز القضائي أدى إىل انعقاد اجمللس القضائي العام            - ٥٦
 PR/PM/MJ/2005/065ذلك اجمللس، واعتمد الربنامج مبوجب املرسوم رقم املوجز التوليفي ألعمال باالستناد إىل 

  :وتقرر االحتفاظ مبحاور العمل الرئيسية الستة التالية. ٢٠٠٥فرباير / شباط١٨ؤرخ امل

  إصالح النصوص والوثائق ومراجعتها؛  )أ(  
  تدعيم اهليئات القضائية باملوارد البشرية؛  )ب(  
  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛  )ج(  
  اإلعالم والتعليم واالتصال؛  )د(  
  ت؛البىن األساسية والتجهيزا  )ه(  
  .مكافحة الفساد واإلفالت من العقاب  )و(  

 مليون دوالر من    ٣٤ مليار فرنك أفريقي، أي ما يعادل        ١٧وتقدر تكلفة هذا اإلصالح اإلمجالية بنحو         
  . وأعربت جهات ماحنة كثرية عن استعدادها لدعم عملية اإلصالح. دوالرات الواليات املتحدة

وتتخذ احلكومة أيضاً تدابري عديدة لتقريب  . نفيذ عدد من األنشطة   ومكن هذا الدعم املايل احلكومة من ت        - ٥٧
وحتولـت الـدوائر    أبيشه وموندو،   داخل البالد يف كل من      فقد أنشئت حمكمتا استئناف     :  املتقاضني العدالة من 

  .نجامينا ودوائرهااحملافظات الفرعية بوأنشئت حماكم صلح يف القضائية السابقة إىل حماكم ابتدائية، 

  حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة - ١١

اتسمت خمتلف األنظمة اليت تعاقبت على حكم تشاد، ال سيما أيام حسني حـربي، بقمـع احلريـات،            - ٥٨
لكن منذ إرساء الدميقراطية واحلريات . وأفرزت سلوكاً خمالفاً حلق كل مواطن يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة

 ُتبِني تشاد عن إرادة سياسية يف بناء دولة قائمة على سيادة القانون حتترم فيها               ،١٩٩٠ديسمرب  /يف كانون األول  
وجتسدت تلك اإلرادة يف عقد املؤمتر الوطين السيادي واعتماد الدستور باستفتاء           . حقوق اإلنسان وتكفل وحتمى   

اول مـسؤولوها   وأفضى حترير الفضاء السياسي إىل إنشاء األحزاب السياسية الـيت يـز           . ١٩٩٦أجري يف عام    
  .أنشطتهم السياسية حبرية
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التشاديني إناثاً وذكوراً الترشح لتقلد وظـائف رئاسـة   " من الدستور على أن من حق    ٦٢وتنص املادة     - ٥٩
  احملددة  باستيفاء شروط اجلنسية التشادية والصحة اجلسدية والنفسية وحسن السرية والسن الدنيا             اجلمهورية رهناً 

أما خبصوص الترشح ملناصب اجلمعية الوطنية، فتنص املادة        ". ميع احلقوق املدنية والسياسية    عاماً والتمتع جب   ٣٥ب 
اجلمعية الوطنية رهناً باستيفاء الشروط ملقاعد التشاديني إناثاً وذكوراً الترشح " من الدستور على أن من حق ١٠٨

 أن التشاديني من اجلنسني، البالغني مخـسة   وجه التحديد على   من القانون االنتخايب     ١٥٢وتبني املادة   ". القانونية
وعشرين سنة فما فوق، واملسجلني على القائمة االنتخابية، واملقيمني منذ ما ال يقل عن سنة يف إقليم مجهوريـة                   

  .اجلمعية الوطنيةملقاعد تشاد، من الذين يقرؤون ويكتبون بالفرنسية أو بالعربية، مؤهلون للترشح 

 PR/2000/003 من القانون ١٤ إىل ١٠يف املواد من وتعارض الوظائف األهلية عدم  شروط األهلية ووترد  - ٦٠
 ١٠وتـنص املـادة    .  واملتعلق بالنظام االنتخايب للجماعات اإلقليمية الالمركزية      ٢٠٠٠فرباير  / شباط ١٦املؤرخ  

قاطعة أو اجمللس اإلقليمي    اجمللس البلدي أو جملس امل    ملقاعد  يتمتَع بأهلية الترشح    "املتعلقة بشروط األهلية على أن      
املواطنون التشاديون من اجلنسني البالغون من العمر مخسة وعشرين سنة فما فوق واملـسجلون علـى القائمـة                  
االنتخابية واملتمتعون حبقوقهم املدنية والسياسية واملقيمون منذ ما ال يقل عن سنة يف اإلقليم الوطين أو تـربطهم                  

  ".قاطعة أو اإلقليمصالت معروفة باحملافظة أو امل

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- باء 

   احلق يف الصحة ويف األمن ويف اخلدمات االجتماعية- ١

إن ضرورة توفري محاية مناسبة يف جماالت معينة أو لفئات معينة من األشخاص الـضعفاء قـد حـدت                     - ٦١
  :باحلكومة إىل بلورة تدابري خاصة للحماية

السكان من الوصول على حنو أفضل إىل خدمات الرعاية األساسية اجليدة، نسقت وزارة الصحة فلتمكني   - ٦٢
  .املستوى املركزي واملستوى املتوسط واملستوى اجلانيب: العامة نظام الصحة يف تشاد على مستويات ثالثة هي

ارسات التقليدية الـضارة    وحرصاً على ضمان محاية خاصة يف جمال الصحة اإلجنابية ولوضع حد باألخص للمم              -٦٣
 واملتعلق بالنهوض بالصحة    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٥ املؤرخ   PR/02/006يف هذا القطاع، أصدرت احلكومة القانون رقم        

وُيقر هذا القانون باملساواة بني مجيع األفراد يف القانون ويف الكرامة مما خيوهلم حق التمتع بالصحة اإلجنابية دون                  . اإلجنابية
  ).٣املادة (أو أي أساس آخر أو اجلنس أو الدين أو االنتماء اإلثين أو احلالة االجتماعية لى أساس السن أي متييز ع

 من القانون ذاته على أن من حق أي فرد وأي زوج احلصول على أفضل نوعية ممكنة من                  ٧وتنص املادة     - ٦٤
ومن حق كل فرد أو زوج احلصول على . ةالرعاية الصحية والعيش يف مأمن من املمارسات املضرة بالصحة اإلجنابي
  .اخلدمات الصحية اجملتمعية املأمونة والفعالة ومتيسرة التكلفة واملقبولة

ويؤكـد  .  املتعلق حبماية املعوقني   PR/2007/007وبغية ضمان محاية املعوقني، أصدرت حكومة تشاد القانون           - ٦٥
ومتثل محاية املعوقني أحـد     . ا الدستور جلميع املواطنني التشاديني    هذا القانون متتع املعوقني باحلقوق ذاهتا اليت يعترف هب        

وتعمل هذه الوزارة، عن طريق إدارة      . مصادر القلق الرئيسية بالنسبة إىل وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن واألسرة         
  .ناس جبميع احلقوقشؤون املعوقني، على هتيئة الظروف املالئمة، من الناحية القانونية، لتمتع تلك الفئة من ال
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  اإليدز وأفراد أسرهم، اعُتمد القانون    /ةوسعياً إىل محاية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري          - ٦٦
019/PR/2007      األمراض املنقولة جنـسياً ومحايـة حقـوق        /اإليدز/ة املتعلق مبكافحة فريوس نقص املناعة البشري

مور من بينها توفري مضادات فريوسات النسخ العكسي جماناً وكذلك          واختذت تدابري تتعلق بأ   . األشخاص املصابني 
  .الفحوصات االستعجالية وفحوصات ما قبل الوالدة

  الربنـامج املوسَّـع    : واعُتمدت أيضاً برامج عديدة ترمي إىل ضمان صحة النـساء واألطفـال منـها               - ٦٧
لسكان، والربنامج الوطين ملكافحة املالريا،     وصندوق دعم األنشطة اخلاصة با    للتطعيم، وبرنامج الصحة والتغذية،     

  .وبرامج أخرى

   احلق يف التعليم- ٢

 من الدستور على حق     ٣٥من املادة    ١وتنص الفقرة   . ميثِّل التعليم أحد القطاعات ذات األولوية يف تشاد         - ٦٨
وبناء اهلياكل األساسية كل مواطن يف التعلُّم وتتكفَّل الدولة على أفضل حنو ويف حدود مواردها برواتب املدرسني 

املدرسية وتوفري التدريب املستمر للمدرسني على مستويات شىت ووضع املواد التعليميـة وتـوفري التجهيـزات                
   مـن القـانون     ٤وتـنص املـادة     . فالدستور يكفل بالفعل جمانية التعليم وينص على طابعه اإللزامي        . واللوازم

احلق يف التعليم "ملتعلق بتوجيه النظام التعليمي التشادي على أن  وا٢٠٠٦مارس / آذار٣٠ املؤرخ PR/06/16رقم 
  والتدريب معترف به للجميع دون متييز على أساس السن أو اجلنس أو األصل احمللي أو االجتمـاعي أو اإلثـين                    

 التعلـيم  ويقدَّم جماناً على غـرار    . الوطيناإلقليم  والتعليم الثانوي عمومي ومفتوح للجميع يف كامل        ". أو الديين 
وعالوة . وُتبذل اجلهود الالزمة جلعل التعليم العايل مفتوحاً جلميع حاملي شهادة ختم التعليم الثانوي            . االبتدائي

بونغور وموندو وبول ومونغو    (، أُنشئت معاهد جامعية كثرية      )جنامينا وأبيشه (على اجلامعتني الرئيسيتني يف تشاد      
  دت احلكومة، سعياً إىل مكافحة األمية اليت ال تزال مرتفعة، املرسـوم            وهكذا فقد اعتم  ). وأبيشه وبيلتني وسرح  

 واملتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على األمية        ١٩٩٠يناير  / كانون الثاين  ١٥ املؤرخ   PR/MEN/90/006رقم  
. اإلمنائية لأللفية السياسة القطاعية للتعليم املندرجة يف إطار حتقيق األهداف ٢٠٠٢وصيغت أيضاً يف عام . يف تشاد

  .وبوشر مشروع لدعم إصالح النظام التعليمي التشادي

   احلق يف تغذية كافية- ٣

الزراعة مبادرات كثرية عن طريق وزارة ، نفَّذت وزارة التخطيط واملنتجات الغذائيةسعياً إىل تدارك نقص   - ٦٩
وسـاهم  . راتيجية الوطنية للحد من الفقر    الديوان الوطين لألمن الغذائي واملشروع الوطين لألمن الغذائي واالست        

لذلك تقرر منح زيادة عامة صـغرية يف أجـور املـوظفني            . اكتشاف النفط يف حتّسن طفيف يف مستوى املعيشة       
   زيادة األجـور    ٢٠٠٧وتقررت منذ عام    .  يف املائة  ٣٠احلكوميني وزيادات خمتلفة يف األجور بنسب وصلت إىل         

ورغم اختاذ . ة إىل مجيع املوظفني احلكوميني الذين مل تبلغ أجورهم هذا املستوى فرنك أفريقي بالنسب٦٠ ٠٠٠إىل 
بوضع استراتيجيات جديدة متكِّن املواطنني من التمتع ملتزمة ومهتمة اهتماماً شديداً احلكومة ال تزال هذه التدابري، 

  .بالكامل حبقهم يف تغذية كافية بالنظر إىل غالء املعيشة احلايل



A/HRC/WG.6/5/TCD/1 
Page 15 

   السكن الالئق احلق يف- ٤

يكفل الدستور احلق يف السكن وينص على حق كل مواطن تشادي يف حرية حتديد مقر سكنه أو إقامته                    - ٧٠
 يف املائة من سكان     ٩٠ورغم هذا احلكم الدستوري، يتعرض قرابة       ). ٤٣املادة  (يف أي مكان يف اإلقليم الوطين       

ويف هذا الصدد، باشرت احلكومة التـشادية،       . الئقتشاد لألحداث اجلوية القصوى بسبب االفتقار إىل مسكن         
بدعم من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي وموئل األمم املتحدة برنامج إسكان يهـدف إىل النـهوض باملـساكن                

 تنفيذ مشروع لبناء عـشرة      ٢٠٠٦وقد بدأت احلكومة منذ عام      . وبظروف املعيشة يف املناطق احلضرية احملرومة     
 PR/MATUH/236حصول مجيع املواطنني على أراض أيضاً، اعتمدت احلكومة املرسـوم       ولتيسري  . آالف مسكن 

  . واملتعلق بإنشاء جلنة التخطيط احلضري احمللية وباختصاصاهتا وتشغيلها٢٠٠٤مايو / أيار٣١املؤرخ 

   أن سند امللكية العقارية ميـنح صـاحبه حقـاً          ١٩٦٧يوليه  / متوز ٢٢ املؤرخ   ٢٥- ٦٥ويؤكد القانون     - ٧١
  / متـوز  ٢٢ املـؤرخ    ٢٥- ٦٥القانون  ( رجعة فيه خيوِّله يف حال املصادرة احلصول على تعويض بقيمة العقار             ال

ويف الواقع جيب أن تكون كل مصاَدرة مسبوقة بتحقيق تتراوح مدته بني شهر على أقل تقـدير                 ). ١٩٦٧يوليه  
ه مبعلومات وافية متكنه من تـسجيل       وأربعة أشهر على أقصى تقدير، فضالً عن تزويد الشخص املصاَدرة ممتلكات          

واستناداً إىل نتائج التحقيق، ُيعلن مرسوم صادر عن جملس الوزراء أن العملية املقرَّرة ذاُت منفعة عامة             . مالحظاته
ومع ذلك تشّن بلدية جنامينا اليوم، على صعيد التطبيق، محلـة           . وحيدد املساحات املزمع مصادرهتا ويأمر بالتنفيذ     

وأثـارت هـذه   . يل واسعة هبدف استعادة حمميات الدولة املشغولة بصفة غري قانونية وهتيئة املدينة        مصادرة وترح 
ومتثَّلت الرغبة العامة اليت أُعرب عنها يف       . احلملة انتقادات كثرية سواء فيما يتعلق بأسباهبا املوضوعية أو بتوقيتها         

  .ن واجب الدولة توفري سكن الئق لكل مواطنهذا الصدد يف إعادة إسكان الضحايا يف مواقع أخرى مبا أن م

   احلق يف الثقافة- ٥

ومن واجب الدولة محاية القـيم      . " من الدستور على حق كل مواطن تشادي يف الثقافة         ٣٣تنص املادة     - ٧٢
وهكذا فقد باشرت الدولة، بدعم من شركائها، مشروعاً لبناء دور ثقافة يف مجيع             ". احلضارية الوطنية وتروجيها  

وتوجـد وزارة   . وتسهر الدولة أيضاً على تعزيز ومحاية التراث الثقايف الوطين واإلنتاج الفين والثقايف           . ء البلد أحنا
  .اختصاصاهتانطاق يف اليت تدخل بالثقافة والشباب والرياضة وُتعىن جبميع تلك املسائل خّصيصاً مكلَّفة 

   التقدم وااللتزامات الطوعية- رابعاً 
، حتصَّنت مجهورية تشاد بترسـانة مؤسـسية        ١٩٩٣ر الوطين السيادي املعقود يف عام       يف أعقاب املؤمت    - ٧٣

  :وُيذكر من املؤسسات املنشأة ما يلي. وقانونية تيسِّر محاية حقوق اإلنسان واحترامها

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛  )أ(  
  احملكمة العليا؛  )ب(  
  اجمللس الدستوري؛  )ج(  
  ؛حمكمة العدل العليا  )د(  
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  اجمللس األعلى لإلعالم؛  )ه(  
  هيئة الوساطة الوطنية؛  )و(  
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي والثقايف؛  )ز(  
  .اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة  )ح(  

  :وأُصدرت أيضاً قوانني عديدة

  ؛١٩٩٦مارس /دستور آذار  )أ(  
  ميثاق األحزاب السياسية؛  )ب(  
  النتخابية؛القانون املتعلق باملدونة ا  )ج(  
  القانون املتعلق بنظام الصحافة؛  )د(  
  القانون املتعلق باإلعالم السمعي البصري؛  )ه(  
  األمر املتعلق باحلريات النقابية؛  )و(  
  .القانون املتعلق بإلغاء احملكمة العسكرية  )ز(  

ـ               - ٧٤   ة تـشاد يف    وسعياً إىل جتسيد بواعث القلق املذكورة يف القانون األساسي، أنشأت حكومـة مجهوري
 بـدمج تعزيـز     ٢٠٠٨هذه الوزارة يف عام     اختصاصات   وزارة معنية حبقوق اإلنسان، وُوسع نطاق        ٢٠٠٥عام  

وبغية تنفيذ التدابري احلكومية املتعلقة حبماية احلقوق واحلريات األساسية وتعزيزها، أُنـشئت يف مجيـع         . احلريات
  . مندوبية إقليمية٢٢مناطق البلد 

  اية اخلاصة تدابري احلم- ألف 

 يف دارفور ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، تواجه تشاد مداً من ٢٠٠٣نتيجة للرتاعات اليت نشبت يف عام     - ٧٥
ديـسمرب  / كانون األول  ٣١وشكلت اللجنة الوطنية املعنية باستقبال الالجئني، املنشأة مبوجب مرسوم          . الالجئني
 صفة الالجئ على أساس فردي وفقاً للمادتني األولـيني مـن            ، جلنة فرعية معنية باألهلية كُلِّفَت بإسناد      ١٩٩٦

  . الوحدة األفريقية خبصوص وضع الالجئنيةاتفاقيات جنيف ومنظم

 يف املائـة منـهم مـن    ٦٠ الجئ سوداين يف شرق البلد، ٢٢٠ ٠٠٠، أحصت اللجنة    ٢٠٠٥ويف عام     
 الجئ يف املراكز احلضرية ٥٥٠ ٠٠٠  الجئ من مجهورية أفريقيا الوسطى يف اجلنوب، وحنو ٤٠ ٠٠٠األطفال، و 

  .يتحدرون من مجهورية الكونغو الدميقراطية وليبرييا وسرياليون ورواندا

وتتكفل احلكومة التشادية هبؤالء الالجئني مدعومة بوكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدوليـة املعنيـة                - ٧٦
دولية للصليب األمحر ومفوضية شؤون الالجئني       بروتوكول تفاهم بني اللجنة ال     ٢٠٠٥وُوقع يف عام    . بالالجئني

واليونيسيف فيما يتعلق مبتابعة أوضاع األطفال السودانيني غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم واملوجودين يف              
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 أطفال سودانيني غري مصحوبني وتكفَّلت ١٠٤ طفالً سودانياً منفصلني عن ذويهم و٤٣٧وُعثر إمجاالً على . تشاد
ويتمتع هؤالء األطفال باحلماية واملساعدة اإلنسانية املنصوص عليهما يف الـصكوك القانونيـة             . مرهماحلكومة بأ 

  .الدولية اليت صدَّقت عليها تشاد

، أقرت وكاالت األمم املتحدة، ال سيما اليونيسيف ومفوضية شـؤون    ٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠٤ومن عام     - ٧٧
. ومية، نظاماً تعليمياً خاصاً بالالجئني يف شرق البلد ويف جنوبه         الالجئني، يف إطار شراكة مع املنظمات غري احلك       

.  طفل يف املستويني االبتدائي والتحضريي يف شـرق البلـد          ٧٥ ٠٠٠ قاعة درس يستعملها     ٤٩٥وُشّيدت حنو   
  . ويستفيد من هذا النظام التعليمي أيضاً أطفال السكان األصليني املتأثرين بالرتاعات املسلحة

املرشدون االجتماعيون والعاملون يف احلقل اإلنساين تدريباً على تقنيات االستماع واملـشورة            وقد تلقى     - ٧٨
  .والقانون اإلنساين وأنشطة الترفيه وحقوق األطفال بصفة عامة لتمكينهم من جتاوز الصدمة اليت تعرضوا هلا

   التدابري السياسية واألمنية- باء 

ستقرار واملصاحلة الوطنية بغية النهوض بالعملية الدميقراطيـة، اختـذت          يف سياق السعي إىل حتقيق السلم واال        - ٧٩
وعلى الصعيد السياسي، يتعلق اإلجراء الرئيـسي بتوقيـع         . حكومة مجهورية تشاد عدداً من التدابري السياسية واألمنية       

ا االتفـاق إضـفاء   ويتوخى هذ .  بني األغلبية الرئاسية واملعارضة الدميقراطية     ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٣اتفاق سالم يف    
أما على الصعيد األمين، فقد وقِّعت اتفاقات       . االستقرار على احلياة السياسية بتنظيم انتخابات حرة وشفافة ودميقراطية        

كما استفاد بعـض التـشاديني،      ). السنغال(وداكار  ) ليبيا(، مث يف سريت     )اململكة العربية السعودية  (عديدة يف مكة    
 جلنة وطنية لرتع الـسالح      ٢٠٠٨وأنشئت يف عام    . همة التمرد العسكري، من تدابري العفو     احملكوم عليهم باإلعدام بت   

وإىل جانب نشر القـوات     . ُتعىن باستعادة األسلحة املوجودة بصورة غري قانونية يف حوزة املواطنني يف مجيع أحناء البلد             
اد، أنشئت فرقة أمن متكاملة تضم أعضاًء مـن         الدولية األوروبية وبعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتش         

  .وترمي مجيع هذه اإلجراءات إىل إعادة السلم واألمن للبلد. الدرك والشرطة التشاديني هبدف تأمني خميمات الالجئني

   تدابري مكافحة الفساد- جيم 

وفساد أعـوان    ومواد الحقة من قانون العقوبات اختالس األموال العامة          ٣٢٢ و ٢٢٩تناولت املادتان     - ٨٠
غري أن احلكومة كانت دائمة االستعداد الختاذ تدابري حمددة هبدف وضع           . املعاقبة عليهما اإلدارة كما نصت على     

  املتعلق بقمع اختالس األموال العامة والفساد      PR/00/004وينظم هذه املسألة حالياً القانون رقم       . حد هلذه اآلفة  
  .لشبيهة بذلكوالتحايل واستغالل النفوذ واملخالفات ا

 وزارة أخالقيات الدولة ومراقبتـها      ٢٠٠٤وباإلضافة إىل هذا اإلطار القانوين، أنشأت احلكومة يف عام            - ٨١
  .العامة هبدف إضفاء طابع أخالقي على احلياة العامة ومراقبة إدارة األموال العامة

 إحالة شكاوى عديدة خبصوص أسفرت عناملراقبة اليت بعثات املئات من ويف هذا السياق، أجرت الوزارة   
  .االختالس أو الفساد إىل العدالة
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   نشر اتفاقيات حقوق اإلنسان- دال 

يف إطار تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، كانت منظمات اجملتمع املدين سباقة إىل الدفاع عن حقوق اإلنسان                   - ٨٢
جَّهة إىل النشطني ومـوظفي اإلدارات      وقد نظمت هلذا الغرض حلقات تدريب متعلقة حبقوق اإلنسان ومو         . وتعزيزها

  ).القضاة وقوات األمن وأعوان اخلدمات االجتماعية والصحية(الوزارية املعنيني مباشرة مبسألة حقوق اإلنسان 

وعمالً بتوصيات املؤمتر الوطين السيادي، قامت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بإضفاء طابع مركزي على   - ٨٣
وبطلب من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ورابطـة        . ية وعززهتا بربامج إذاعية تلفزيونية    إجراءات الترويج والتوع  

تعزيز احلريات األساسية يف تشاد، ُخصصت لتلك األنشطة مساحات زمنية هتدف إىل التثقيف يف جمـال قـانون         
الدرك والشرطة ويف   العقوبات العام وقانون العقوبات اخلاص واإلجراءات القضائية وحقوق اإلنسان يف مدارس            

  . برامج الديوان الوطين لإلذاعة والتلفزيون يف تشاد

وبغية تكييف حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين مع سياق بعثات الدفاع الوطين وعمليات حفظ                - ٨٤
ـ  MDNR/EMP/02/059النظام العام واألمن، أنشأت وزارة الدفاع الوطين، مبوجب القرار رقم            اً ، مركزاً مرجعي

  .خمتصاً يف القانون الدويل اإلنساين

، ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٦ املؤرخ   MDNACVG/ENP/05/24وأنشئت أيضاً، مبوجب القرار رقم        - ٨٥
وأُدجمت هذه الوثيقة يف . ومبراجعة مدونة أخالقيات أعوان الدرك" دليل املدرب"جلنة مكلفة بصياغة وثيقة عنواهنا 

؛ وأصبح تعلـيم القـانون   MDN/ENP/05/85لحة وقوات األمن مبوجب القرار رقم       برنامج تدريب القوات املس   
  .الدويل اإلنساين يف مؤسسات تدريب القوات املسلحة وقوات األمن إجبارياً مبوجب ذلك القرار

وسالح الطريان والدرك   املشتركة  وشارك يف صياغة هذا الدليل اجليش الوطين وجتمع املدارس العسكرية             - ٨٦
  . وقوات محاية البادية والشرطة الوطنية بالتعاون مع الرابطة التشادية حلقوق اإلنسانالوطين

  :وتتضمن الوثيقة بابني  - ٨٧

  :ُيقسَّم الباب األول املخصص للقانون اإلنساين إىل ثالثة مستويات يقترن كل منها هبدف كما يلي  )أ(  

ي الرتب الدنيا يف الدرك واجليش وقوات التدريب املشترك األساسي املقدم إىل موظف: ١املستوى   ‘١‘
  احلماية والشرطة الوطنية؛

  التدريب املقدم إىل ضباط الصف األول؛: ٢املستوى   ‘٢‘
  التدريب املقدم إىل الضباط التالميذ يف الصف الثاين مبن فيهم صغار الضباط؛: ٣املستوى   ‘٣‘

ويتناول مسألة  . ك جلميع املستويات  يشكل الباب الثاين املخصص حلقوق اإلنسان اجلذع املشتر         )ب(  
دليل املدرب الذي جيب إتاحته     تدريباً على استعمال     مدرباً قد تلقوا بالفعل      ٢٥وجتدر اإلشارة إىل أن     . التعذيب

وسيوحَّد من هنا فصاعداً حمتوى التعليم املتعلق بالقانون اإلنساين وحقـوق  . يف مجيع املدارس العسكرية التدريبية 
كما ينبغي اإلشارة إىل أن تعليم حقوق اإلنسان سُيدمج قريباً يف مؤسسات . يع املدارس العسكرية اإلنسان بني مج  

  .التعليم االبتدائي والثانوي واملهين
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   القيود والصعوبات- خامساً 
تواجه احلكومة التشادية، يف إطار تنفيذ سياستها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، بعض القيود     - ٨٨
  :لصعوبات الكبرية، ومنها ما يليوا

  استمرار حالة الرتاعات املسلحة؛  )أ(  
  جهل معظم السلطات اإلدارية والعسكرية مبفاهيم حقوق اإلنسان؛  )ب(  
  أمية السكان وجهلهم؛  )ج(  
  التأثريات االجتماعية الثقافية؛  )د(  
  النقص اهليكلي ملنظمات اجملتمع املدين؛  )ه(  
  القضائي؛سوء تشغيل النظام   )و(  
  نقص موارد الشرطة القضائية وتدريبها؛  )ز(  
  . التشريعات احملليةعدم دمج االتفاقيات الدولية مبا يكفي يف   )ح(  

  تطلعات تشاد إىل تعزيز قدراهتا -  سادساً
مـوارد كـبرية، ويف ضـوء    طول الـنفس و نظرا إىل أن محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها عملية تقتضي      - ٨٩

. د املشار إليها آنفا، فإن تشاد ال يسعها أن تواجه التحديات املاثلة أمامها يف هذا اجملال مبفردها           الصعوبات والقيو 
  :وال بد هلا إذن من تلقي مساعدة متعددة األشكال من شركائها لتحقيق األهداف التالية

لكافية العمل ا بوسائل  تعزيز قدرات وزارة حقوق اإلنسان وتعزيز احلريات من خالل تزويدها             )أ(  
  ها؛فيواملناسبة وتدريب موظ

  إنعاش اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛  )ب(  
  تدعيم هياكل منظمات اجملتمع املدين العاملة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛  )ج(  
  تعزيز القدرات املؤسسية والتشغيلية لإلدارة القضائية؛  )د(  
  والتجهيزات الالزمة لعملها؛بالوسائل ا توفري التدريب للشرطة القضائية وتزويده  )ه(  
  .مع أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانالتشريعات الوطنية مواءمة   )و(  

  اآلفاق املستقبلية -  سابعاً
إن تشاد إذ تعلن متسكها باملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وامليثـاق                   - ٩٠

اإلنسان والشعوب ومجيع الصكوك القانونية الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان واملتعلقة هبا، فقد التزمت             األفريقي حلقوق   
ويف هذا الصدد، ينبغـي     . التزاما قاطعا بضمان كرامة اإلنسان وحريته ومنائه واملساواة بني مجيع الناس وحتقيق رفاههم            

  : قد اقترن ببذل جهود محيدة يف جماالت كثرية١٩٩٠رب ديسم/اإلشارة إىل أن إحالل الدميقراطية يف كانون األول
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  التصديق على الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان وإنفاذها؛  )أ(  
  متابعة وصياغة تقارير أولية ودورية خمتلفة؛  )ب(  
  .االلتزام الصارم بالعملية الدميقراطية؛ اخل  )ج(  

 أقوى من خالل رسوخ مفهوم حقوق اإلنسان رسوخاًبيد أن مجيع هذه اجلهود املبذولة حتتاج إىل التعزيز   - ٩١
ويف هذا اإلطار أدجمت وزارة حقوق اإلنسان وتعزيز احلريات يف برنامج عملها تنظيم             . يف حياة التشاديني اليومية   

ويف سياق اجتماعات هذا املنتدى، سيوضع تشخيص كامل حلالة حقوق          . منتدى بشأن حقوق اإلنسان يف تشاد     
وجيري أو سيجري تنفيذ تـدابري      . احللول الكفيلة بالنهوض مبستقبل حقوق اإلنسان يف بلدنا       اإلنسان وسُتبحث   

  :وُيذكر منها ما يلي. أخرى ال تقل أمهية عما تقّدم

  صالح القضاء؛إ  )أ(  
  إصالح اإلدارة اإلقليمية؛  )ب(  
  إصالح نظام األحوال املدنية؛  )ج(  
  قانون األحوال الشخصية واألسرة؛  )د(  
  / آب ١٣ية تدعيم العملية الدميقراطية وتنظيم انتخابات حرة وشفافة، تقـرر يف إطـار اتفاقـات                بغ  )ه(  
الدميقراطية، ومراجعة ميثاق األحزاب الـسياسية واملدونـة        النظام األساسي للمعارضة    صياغة  :  ما يلي  ٢٠٠٧أغسطس  

  .خايب جديد، والتزام احلكومة باإلدارة الرشيدةاالنتخابية، وإنشاء جلنة انتخابية وطنية مستقلة جديدة، وتنظيم تعداد انت

  .وال سبيل إىل رفع هذه التحديات إال مبساعدة اجملتمع الدويل  

 -  -  -  -  -  


