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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة عشرة 
  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ١ -  أكتوبر/ تشرين األول٢٧ ،جنيف

 مـن   ٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة              
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *تشاد    

 من سبع جهات معنية إىل عملية االسـتعراض         )١(هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة      
ا جملس حقوق اإلنسان يف     وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمده       . الدوري الشامل 

اقتراحات من جانب مفوضـية      وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو        . ١٧/١١٩قراره  
وقـد  . األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة             

 التقرير، كما مت قـدر      ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف          
، ُيخـصص،   ١٦/٢١ بقرار اجمللـس     وعمالً. اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري      

حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة             
املوقع الشبكي  وتتاح على   . موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس        

وقـد  . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة           
  .روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

  .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  
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  معلومات مقدمة من اجلهات املعنية    

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  لتزامات الدولية نطاق اال  -١  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن تشاد مل تصدق على أي مـن الـصكوك الدوليـة           -١

وقد . الثمانية حلقوق اإلنسان اليت قبلت بالتصديق عليها خالل االستعراض األول اخلاص هبا           
 الربوتوكـول   ، مبـا يف ذلـك     ٢٠١٢وقعت تشاد على بعض هذه الصكوك يف هناية عام          

ية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية      االختياري التفاق 
  .  )٢(؛ لكنها مل تصدق عليها بعدالالإنسانية أو املهينة أو
لعمل املـسيحي    وا حتاد الدويل للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب       االورأى كل من      -٢

يت ينبغي أن حتظى باألولويـة      ، أن التوصية ال   )١الورقة املشتركة   (من أجل القضاء على التعذيب      
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     بني مجيع التوصيات املقدمة إىل تشاد، هي التصديق على           من

 لكي يتسىن   مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            
 اعتربت توقيع الدولة    ١املشتركة  لكن الورقة   . حتسني ظروف احتجاز األشخاص مسلويب احلرية     

  . )٣( خطوةً أوىل جديرة بالثناء٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٦على الربوتوكول االختياري يف 
الربوتوكول االختيـاري الثـاين      بأن تصدق تشاد على      ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣

 . )٤(قوبة اإلعدامامللحق بالعهد الدويل اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء ع

 االتفاقية الدولية حلمايـة      كذلك بأن تصدق تشاد على     ١وأوصت الورقة املشتركة      -٤
 . )٥(مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  

، بأن الربملان التشادي أقر     ٢٠١٣يناير  /أفادت منظمة العفو الدولية يف كانون الثاين        -٥
ومبوجب هذا القانون، جيوز للرئيس نقل قضاة احملكمة العليـا  . تعديل الدستور يقضي ب  قانوناً

دون احلصول على موافقة مسبقة منهم، وجيوز للرئيس أن جيمع بني مهام منـصبه ومهـام                
 . )٦(قيادية أخرى وهو ما ينتفي معه مبدأ الفصل بني السلطات

ة إدراج األحكـام املنـصوص       إىل إنشاء جلنة تقنية بغي     ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦
  .)٧(عليها يف االتفاقيات واملعاهدات اليت صدقت عليها تشاد يف قوانني البلد

 أنه على الرغم من انضمام تشاد إىل اتفاقيـة مناهـضة          ١وذكرت الورقة املشتركة      -٧
ال جيوز إخـضاع    " من الدستور التشادي ينص على أنه        ١٨التعذيب وورود حكم يف املادة      

، فـإن القـانون اجلنـائي    " أو للتعـذيب احلاطة بالكرامة اءة أو املعاملة املهينة أو      إلسأحد ل 
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 أن عبارة التعـذيب     ١وأكدت الورقة املشتركة    . يتضمن حىت اآلن، أي تعريف للتعذيب      ال
يرد ذكرها إال يف مادة واحدة من مواد القانون، حيث يشار إليه يف سياق الظروف املشددة                 مل

 إىل تعهد   ١وأشارت الورقة املشتركة    . أما التعذيب يف حد ذاته فهو غري جمرَّم       للعقوبة ليس إال،    
 من اتفاقية مناهضة التعذيب يف تـشريعاهتا،        ١، بإدراج املادة    ٢٠٠٩احلكومة التشادية يف عام     

 . )٨(مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يتيح منع أعمال التعذيب وسوء املعاملة ومعاقبة مرتكبيها فعلياً

 للتعذيب يتماشى    بأن تضمن تشاد قانوهنا الوطين تعريفاً      ١ت الورقة املشتركة    وأوص  -٨
 من االتفاقية وأن تفرض عقوبات يف القانون اجلنائي تتناسب مع جسامة تلـك              ١مع املادة   
وأوصت الورقة املشتركة كذلك، بأن تدرج تشاد مبدأ احلظر املطلق للتعـذيب يف         . األعمال

كمـربر   التذرع بأيـة ظـروف اسـتثنائية     مبدأ يقضي بعدم جواز     وهو  . تشريعاهتا اجلنائية 
 باحلرب أو عدم استقرار سياسي      للتعذيب، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو هتديداً        

 . )٩(داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى

الزمـة   بأن تتخذ تشاد التـدابري ال      ١وباإلضافة إىل ذلك، أوصت الورقة املشتركة         -٩
العتماد القانون اجلنائي املنقح وقانون اإلجراءات اجلنائية كي تكفل، على وجه اخلـصوص،         

 .)١٠(حصول األشخاص مسلويب احلرية على احلقوق اإلجرائية األساسية منذ حلظة اعتقاهلم

 إىل ضرورة أن تعتمد تشاد      املنظمة الدولية املعنية بقضايا األطفال اجملندين     وأشارت    -١٠
 الذي صـدقت عليـه يف       نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية      بشأن تطبيق    اًقانون

واسـتخدامهم  ، ينص، يف مجلة أمور، على جترمي جتنيد األطفال          ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
  . )١١( يف األعمال احلربيةعليةللمشاركة الف

 بأن احلكومـة وقعـت، يف       املنظمة الدولية املعنية بقضايا األطفال اجملندين     وذكَّرت    -١١
ـ   ، على خطة عمل وضعتها األمم املتحدة بشأن         ٢٠١١ عام  بـالقوات   نياألطفـال امللحق

 يف تشاد، وتعهدت يف مجلة أمور، بوضع حد لتجنيد واستخدام األطفال         واجملموعات املسلحة 
دون سن الثامنة عشرة يف صفوف اجليش الوطين والقوات املسلحة؛ وتسهيل تسريح األطفال             

 يف اجملتمع، وبتجرمي جتنيـد      جملندين وتوفري الرعاية املؤقتة هلم وسبل التعايف واالندماج جمدداً        ا
 .)١٢(واستخدام األطفال مبوجب القانون الوطين

 أن القانون اخلاص بإعـادة      املنظمة الدولية املعنية بقضايا األطفال اجملندين     والحظت    -١٢
، الذي حيـدد الـسن الـدنيا لاللتحـاق     ٢٠٠٦تنظيم القوات املسلحة وقوات األمن لعام   

يف العشرين، مل ينفـذ     ) اإللزامي(باجليش يف الثامنة عشرة، والسن الدنيا للتجنيد        ) الطوعي(
وأضافت أن مشروع قانون محاية الطفل الذي أعدته وزارة العدل، بـدعم            . )١٣( كامالً تنفيذاً

ض عقوبات جنائية على جتنيـد     يقضي بفر  من منظمة األمم املتحدة للطفولة، وتضمن حكماً      
، على الربملان ملناقشته، لكنه تعرض      األطفال واستخدامهم يف األعمال القتالية، مطروح حالياً      

وأوصت املنظمة الدولية بأن جترِّم تشاد . ٢٠٠٧ وواجه صعوبات شىت منذ عام  للتأجيل مراراً 
 .)١٤(يف األعمال القتاليةجتنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة واستخدامهم 
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 أن القـوانني  املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفـال        والحظت    -١٣
إذ خيضع عدد من مشاريع القوانني . الوطنية جيري استعراضها بغية مواءمتها مع املعايري الدولية 

انون لألسرة، ومشروع   للمناقشة منذ االستعراض الدوري الشامل األول، ال سيما مشروع ق         
قانون حلماية الطفل ومشروع تعديالت للقانون اجلنائي، لكن املناقشة تأجلت نتيجة الضغوط  

  . )١٥(اليت متارسها اجلماعات الدينية

    وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -٣  

لجنة الوطنية التـشادية حلقـوق اإلنـسان        أفادت منظمة العفو الدولية بأن والية ال        -١٤
يكتنفها الغموض فيما يتعلق بدورها ودور وزارة حقوق اإلنسان، وهي بالتـايل، ال تفـي               

 . )١٦(مببادئ باريس

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

 التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

 بأن تعمل تشاد دون إبطـاء       املنظمة الدولية املعنية بقضايا األطفال اجملندين     أوصت    -١٥
وبالتشاور مع الوزارات واملنظمات غري احلكومية املعنية، على صياغة تقريرها األويل الـذي             

 الربوتوكول االختياري املتعلق بإشـراك األطفـال يف         يقدم إىل جلنة حقوق الطفل مبوجب     
  .)١٧(الرتاعات املسلحة

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 ال يوجد

 عاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسانالت  -٣  

 إىل أن جلنة معنيـة بإعـداد        املنظمة الدولية املعنية بقضايا األطفال اجملندين     أشارت    -١٦
، مبوجب مرسوم   ٢٠١١ديسمرب  /التقارير املقدمة هليئات املعاهدات أنشئت يف كانون األول       

ن املفوضية السامية حلقوق    صادر عن رئيس الوزراء، وضمت ممثلني عن معظم الوزارات، وأ         
 . )١٨(٢٠١٢ديسمرب /اإلنسان قامت بتدريب أعضائها يف مطلع كانون األول

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين             -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق

 حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -١  

فو الدولية أنه على الرغم من التعهدات الـيت قـدمت خـالل             ذكرت منظمة الع    -١٧
االستعراض األخري مبقاضاة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حـاالت             



A/HRC/WG.6/17/TCD/3 

5 GE.13-15889 

االختفاء القسري، فإن السلطات مل تتخذ أي إجراءات فعالة ترمي إىل تقـدمي األشـخاص               
ما اختفاء بـن عمـر    القسري، ال سياملسؤولية عن حاالت االختفاء   حتملهم  الذين يشتبه يف    

وأضافت منظمة العفو الدولية، عالوة     . مصريه حىت اآلن، إىل العدالة    حممد صاحل الذي ُيجهل     
  ضـابطاً ١٤على ذلك، أن السلطات قدمت تعهدات، لكنها مل تكشف مع ذلك عن مصري      

ضلوعهم يف هجوم  لالشتباه يف ٢٠٠٦أبريل / على األقل اعتقلوا يف أجنمينا يف نيسان     عسكرياً
، وال عن مصري ستة أفراد من مجاعة تاما اإلثنيـة الـذين             ٢٠٠٦يف عام    تعرضت له املدينة  
 .   )١٩(٢٠٠٧نوفمرب /يف تشرين الثاين) مشال شرق تشاد(اعتقلوا يف غرييدا 

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تفصح تشاد عن مكان وجود األشخاص الـذين               -١٨
، ويف  ٢٠٠٧نوفمرب  /، ويف دار تاما يف تشرين الثاين      ٢٠٠٦أبريل  / نيسان اختفوا يف أجنمينا يف   

 وأوصت أيضاً . ، مبن فيهم زعيم املعارضة بن عمر حممد صاحل        ٢٠٠٨فرباير  /أجنمينا يف شباط  
بأن تباشر تشاد إجراء حتقيقات مستقلة يف حاالت األشخاص الذين قضوا أو اختفوا أثنـاء               

ذ إجراءات قضائية وحتيل األشخاص الـذين يـشتبه يف          احتجازهم لدى قوات األمن، وتتخ    
مسؤوليتهم عن حاالت االختفاء القسري على القضاء ليحاكموا حماكمة تراعـي املعـايري             

 . )٢٠( للضحايا منصفاًالدولية للمحاكمة العادلة، وأن تقدم كذلك تعويضاً

ـ    ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٩ روف  كذلك، إىل أن الغموض ال يـزال يكتنـف ظ
االختفاء القسري لزعيم املعارضة السيد بن عمر حممد صاحل، وهو رئيس تنسيقية األحـزاب              

 ٣السياسية للدفاع عن الدستور الذي اعتقلتـه قـوات األمـن أو اجلـيش التـشادي يف                  
 يف مرتله بأجنمينا، واقتادته إىل أحد أماكن االحتجاز اجملهولة، وأن أسرته           ٢٠٠٨فرباير  /شباط

 . )٢١( حىت اآلن شيئاًال تعلم عنه

 بوضع حد ملمارسة االختفاء القسري، وإغالق أمـاكن         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢٠
 . )٢٢(االحتجاز السرية وتقدمي معلومات إىل األسر اليت انقطعت عنها أخبار أبنائها منذ اعتقاهلم

ملة مـن   وذكرت منظمة العفو الدولية أن بعض احملتجزين قضوا حنبهم يف احلجز جل             -٢١
فقد جلأت قوات األمن أكثر من مرة إىل استخدام         . األسباب منها قساوة الظروف يف السجن     

وأفـادت  . القوة الفتاكة الحتواء حاالت التوتر أو التصدي ألعمال الشغب داخل السجون          
، سبعة سجناء على األقـل يف       ٢٠١١منظمة العفو الدولية بأن حراس السجن قتلوا، يف عام          

 بعد مـرور    ، تويف تسعة رجال خنقاً    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٧ويف  . منفصلةثالثة حوادث   
وكان بعضهم قد تعرض    . أربع ساعات على احتجازهم يف خمفر الدرك الوطين يف بلدة لريي          

جنمينـا  ألسوء املعاملة أثناء اعتقاله، وتويف رجل يدعى بوبا حامان، بعد نقلـه إىل سـجن                
ية بعدم ورود معلومات عن إجراء أي حتقيق يف حاالت          وأفادت منظمة العفو الدول   . املركزي

 أن عناصر الشرطة والدرك وأفراد وكالة األمن        وذكرت أيضاً . ٢٠١٢الوفاة هذه حىت هناية     
 إىل تعذيب األشخاص املشتبه فيهم، ويف بعـض األحيـان تـشارك             الوطين يلجأون دائماً  

  .)٢٣(السلطات اإلدارية احمللية يف عملية التعذيب
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 يف مجيع    ونزيهاً  مستقالً  فورياً أوصت منظمة العفو الدولية بأن جتري تشاد  حتقيقاً        و  -٢٢
االدعاءات املتعلقة بتعرض األشخاص احملتجزين يف السجون وخمافر الشرطة وجهاز األمـن،            
للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، وأن تكفل إحالة األشخاص الذين تثبت إدانتـهم              

 بوقف من يأمر    وأوصت أيضاً . لتزامات الدولية ومعايري احملاكمة العادلة     لال على القضاء وفقاً  
بارتكاب هذه اجلرائم أو يتغاضى عنها عن ممارسة مهامه الرمسية بغض النظر عن رتبته بانتظار 

  . )٢٤(إجراء حتقيق جنائي نزيه ومستقل
طة  أن ممارسة التعذيب أمـر شـائع يف مراكـز شـر            ١وذكرت الورقة املشتركة      -٢٣

 إىل  وتفيد تقارير متعددة أعدهتا منظمات غري حكومية استناداً       . املقاطعات ويف مراكز الدرك   
روايات عديدة، بأن موظفي إنفاذ القانون هم من يرتكب هذه االنتهاكات يف املقـام األول               

، وبأن قلة قليلة منهم فقط تعرضت للمالحقة        )ضباط الشرطة، ورجال الدرك وأفراد اجليش     (
 .)٢٥(األعمال حىت اآلنعن هذه 

 باعتماد تدابري تكفل إجراء حتقيق فوري ونزيه وفعال يف    ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢٤
مجيع االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة، ومالحقة املسؤولني عنها وإنزال العقوبة هبم            

ن تتوىل هيئة مستقلة     إىل أ  ودعت أيضاً . سواء أكانوا من موظفي إنفاذ القانون أم من غريهم        
 .)٢٦(إجراء هذه التحقيقات

والحظت منظمة العفو الدولية أن التقدم احملرز يف جمال تطبيق خطة العمل املتعلقـة                -٢٥
وأشـارت املنظمـة إىل     . )٢٧(باألطفال امللحقني بالقوات واجلماعات املسلحة ال يكاد يذكر       

 األطفال اجملندين وإىل جتنيد ما ال يقل استمرار اجليش واجلماعات املسلحة يف جتنيد واستخدام
وأضـافت  . )٢٨(٢٠١٢يف عـام    ) اجليش الوطين التشادي  ( طفالً يف اجليش الوطين      ٣٦عن  

منظمة العفو الدولية أن زعيم املتمردين يف اجلبهة الشعبية لإلصالح، عبد القادر بابـا الدي،               
، على الـرغم    ٢٠١٣يناير  /ثاين لرئيس الوزراء التشادي يف كانون ال       خاصاً قد عني مستشاراً  

من االهتامات املوجهة إليه بضلوعه يف جتنيد أطفال جنود يف كل من تشاد ومجهورية أفريقيا               
 معرضـني بوجـه     وذكر مركز حقوق اإلنسان أن أبناء األسر املشردة داخلياً        . )٢٩(الوسطى

 .)٣٠(خاص، الحتمال التجنيد يف اجلماعات وامليليشيات املسلحة

 منظمة العفو الدولية بأن تصدر تشاد أوامر واضحة جلميع القادة بالتوقف            وأوصت  -٢٦
، وإعادة جتنيـدهم واسـتخدامهم      عاماً ١٨ عن جتنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عن         فوراً

، وبالتعاون الكامل مع اليونيسيف وغريها من اجلهـات    وتسريح مجيع األطفال اجملندين حالياً    
وأوصت كذلك بضمان التنفيـذ     . )٣١(ألطفال اجلنود وإعادة إدماجهم   الفاعلة املعنية بتسريح ا   

الكامل خلطة العمل اليت وقَّعت عليها احلكومة التشادية واألمم املتحدة واختاذ إجـراءات يف              
 . )٣٢(حق القادة الذين ال ميتثلون هلذه اخلطة

سلطات لشيء مـن     بإبداء ال  املنظمة الدولية املعنية بقضايا األطفال اجملندين     وأقرت    -٢٧
اإلرادة السياسية من أجل وضع حد لتجنيد من هم دون السن القانونية، لكنها أكـدت أن                
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 إىل صعوبة إنفاذ حظر جتنيد األطفال بسبب تـدين   وأشارت أيضاً . )٣٣(تدابري اإلنفاذ مل ُتتَّخذ   
الد معدالت تسجيل الوالدات، وهو ما جيعل أغلب املرشحني للتجنيد ال ميلكون شهادات مي            

لكن وكالء التجنيد مل يتلقوا أي تعليمات أو تدريب يف جمال           . أو وثائق أخرى تثبت سنهم    
، وكان هناك خلل يف طرق التحقق       ٢٠١٢محاية الطفل قبل محلة التجنيد اليت جرت يف عام          

، ٢٠١٢سـبتمرب   /أيلولوأفادت املنظمة بأن التعليمات العسكرية صدرت يف        . )٣٤(من العمر 
 .)٣٥(يد األطفال بصورة رمسية، واستجابة لضغط اجملتمع الدويلبعد أن مت جتن

 بأن تتخذ تشاد تدابري تكفل      املنظمة الدولية املعنية بقضايا األطفال اجملندين     وأوصت    -٢٨
عملياً، جمانية وإلزامية تسجيل املواليد؛ وإعطاء تعليمات عن التجنيد للمسؤولني تقضي بعدم            

كد من سنه، واللجوء إىل تدابري بديلة مؤقتة للتحقـق مـن            جتنيد الشخص يف حالة عدم التأ     
وأوصت كذلك يف مجلة أمور، بدعوة اخلرباء يف جمال         . السن يف حال عدم توفر شهادة ميالد      

محاية الطفولة العاملني يف األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية لرصد التجنيد؛ والـسماح             
ت املعنية حبماية الطفولة بالوصول بصورة دائمـة      لوكاالت األمم املتحدة وغريها من الوكاال     

ودون عوائق إىل مجيع املرافق العسكرية وغريها من املرافق اليت قد جيري فيها جتنيد األطفال؛               
والتحقيق يف مجيع االدعاءات املوثوقة املتعلقة بتجنيد األطفال أو استخدامهم وضمان اختـاذ             

 . )٣٦( من الضباط العسكرينيعقوبات تأديبية يف حق من تثبت مسؤوليته

وفيما يتعلق بتسريح اجلنود األطفال وتوفري الرعاية املؤقتة هلم وإعادهتم إىل أسرهم،              -٢٩
 أنه رغم مسارعة السلطات إىل تسريح        املنظمة الدولية املعنية بقضايا األطفال اجملندين      أكدت

لة قليلة منـهم إىل اجلهـات       ، فإهنا مل حتل إال ق     ٢٠١٢األطفال دون السن القانونية يف عام       
وبعد انتهاء الربنامج الوطين . الفاعلة املعنية حبماية الطفولة واكتفت بإعادة معظمهم إىل بيوهتم  

، مل تكن احلكومة مـستعدة      ٢٠١١-٢٠٠٧ للفترة   رتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    ل
 . )٣٧(٢٠١٢لتوفري الرعاية لألطفال املسرحني يف عام 

 بدعم مـن  ،نظمة الدولية املعنية بقضايا األطفال اجملندين بأن تستأنف تشاد   وأوصت امل   -٣٠
األمم املتحدة، الربنامج الوطين لرتع سالح األطفال وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، وتكفل توفري            

 بالتعاون مع   ، عن اختاذ خطوات فورية    التمويل الكايف له ورصده بصورة مستقلة ودائمة فضالً       
 .)٣٨( هلموتقدمي املساعدة،  جرى تسرحيهمنألطفال اجلنود الذيصر احل ،األمم املتحدة

وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال إىل أنه يف ظـل                -٣١
عدم إصالح القوانني، مل يطرأ أي تغيري فيما يتعلق جبواز استخدام العقوبة البدنيـة لتأديـب                

القانون جييز استخدام العقوبة البدنية يف املرتل واملؤسـسات         أن  ، إذ   ٢٠٠٩الطفل منذ عام    
وأكدت أن استخدام العقوبة البدنية يف املرتل مل يـرد       . )٣٩(العقابية ومؤسسات الرعاية البديلة   

بشأنه نص صريح يف القانون وال يف األحكام املتعلقة مبنع العنف واالعتداء الواردة يف القانون               
 لكنـه   )٤١( أن القانون ال جييز استخدام العقوبة البدنيـة يف املـدارس           وأضافت. )٤٠(اجلنائي

وفيما يتعلق بنظام العدالة اجلنائية، أوضـحت       . حيظرها صراحة يف مؤسسات الرعاية البديلة      ال
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املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أن القانون ال جييز العقوبـة البدنيـة                
 . )٤٢(تكاب جرمية لكنه ال حيظرها صراحة كإجراء تأدييب يف املؤسسات العقابيةكعقاب على ار

، تشادتقوم  وأوصت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال بأن             -٣٢
 تشريع ينص صراحة على حظر استخدام العقوبة البدنيـة ضـد            على سبيل األولوية، بسن   

 . )٤٣(ال سيما يف املرتلالبيئات األطفال يف مجيع 
وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات مل تتمكن من منع العنف اجلنسي الذي                -٣٣

ن غري التابعني هلا والتصدي هلذا العنـف منـذ االسـتعراض           ويرتكبه موظفو الدولة واملوظف   
 ، وأن ممارسة االغتصاب وغريه من أنواع العنف اليت تستهدف         ٢٠٠٩الدوري الشامل لعام    

وذكرت من ضـحايا هـذا العنـف املواطنـون        .  حىت اآلن   على نطاق واسع   منتشرةاملرأة  
وأضافت منظمة  . واألطفال احملليني نساء  ال عن    والالجئون فضالً  ،التشاديون املشردون داخلياً  

العفو الدولية أن العديد من احلاالت ال يبلغ عنها ألسباب منها خوف الضحايا من التعـرض   
 ما يكونوا من أبناء جمتمعهم أو من اجلماعات املـسلحة  يدي اجلناة الذين غالباًلالنتقام على أ 

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل استمرار ممارسة أشكال أخرى من العنف           . أو أجهزة األمن  
ضد النساء والفتيات مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وتـزويج فتيـات تقـل                

 .)٤٤(، ال سيما يف خميمات الالجئني ومواقع املشردين داخلياًقسراً  عاما١٣ًأعمارهن عن 
النساء والفتيات من ضـحايا  وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل تشاد حصول     -٣٤

االغتصاب وغريه من أشكال العنف على املساعدة الطبية والنفسية املناسبة وتوفري محاية فعالة             
 ،للنساء والفتيات من مجيع أشكال العنف مبا يف ذلك تشويه األعـضاء التناسـلية األنثويـة           

 .)٤٥( واالعتداء اجلنسي، والعنف املرتيل،القسري وأوالزواج املبكر 
وذكر مركز حقوق اإلنسان أن معظم التوصيات اليت قدمت خـالل االسـتعراض               -٣٥

. نفذ أو جرى تنفيذه بـشكل نـاقص       يالدوري األول بشأن منع ممارسة العنف ضد املرأة، مل          
 ال سـيما يف اجلـزء       وأضاف أن مستويات العنف القائم على نوع اجلنس ال تزال عالية جداً           

  .)٤٦(األشخاص املشردين داخلياًودد كبري من النساء الالجئات الشرقي من البالد حيث يقيم ع
وأشار مركز حقوق اإلنسان إىل أن عدم توفر القدرات واملوارد يف الوقت الراهن،               -٣٦
هامش االستقاللية املتاح للقضاء جينب املسؤولني عن ممارسة العنف ضد املرأة ضيق  عن فضالً

  .)٤٧(باستمرار العنف دون رادعالتعرض للمالحقة إال فيما ندر ويسمح 
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن بعض األجهزة األمنية، مبا يف ذلك وكالة األمن             -٣٧

وأضافت أن بعض   .  ما تلجأ إىل اعتقال الناس واحتجازهم بصورة غري قانونية         الوطين، غالباً 
مدنيـة وهـو    الشرطة والدرك يف قـضايا      تعرضوا لالحتجاز على أيدي عناصر      األشخاص  

خيالف أحكام الدستور والقوانني الوطنية، وقد أودع بعضهم يف احلبس االنفرادي لفترات             ما
 . )٤٨(زمنية طويلة
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وأفادت منظمة العفو الدولية بتعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبـن يف ذلـك                -٣٨
علـى أيـدي     لالعتداء أو التخويف أو املضايقات       ،النقابيون والصحفيون، يف أحيان كثرية    

، تعـرض   ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ١٩ففي  . رجال شرطة بينهم  حكوميني  موظفني  
. جنمينـا أرئيس حقوق اإلنسان بال حدود التشادية دانييل باساليت ديوزوميب لالعتقال يف             

وكان قد أعرب يف مقابلة أجرهتا معه إذاعة فرنسا الدولية قبل يوم من ذلك، عن انـشغاله                 
 أشخاص أثناء احتجازهم يف مركـز الـدرك         ١٠العقاب يف قضية وفاة     بشأن اإلفالت من    

 كـانون   ٣٠فـرج عنـه بتـاريخ       وأُ. ٢٠١١سـبتمرب   /الوطين يف لريي يف شهر أيلـول      
 يف موسـورو    انعقادهـا احملكمة العليا خالل    أصدرته  حكم  بناء على    ٢٠١١ ديسمرب/األول

 . )٤٩(هتام إليهااليقضي بعدم كفاية األدلة لتوجيه 
وذكرت منظمة العفو الدولية أن املسؤولني احلكوميني يتدخلون حـىت اآلن يف عمـل                -٣٩

ويف . رون نظـام العدالـة اجلنائيـة ملـضايقة املعارضـني الـسياسيني             وما زالوا يسخِّ   ،القضاء
) احتاد القوات الدميقراطيـة   (قل النائب الربملاين املعارض، غايل نغويت غاتا        ، اعتُ ٢٠١٢ مارس/آذار

ه احملكمة االبتدائية يف سهر بالسجن ملدة عام واحد بتهمة حماولـة إفـساد الذمـة                وحكمت علي 
وخضع للمحاكمة وصدر احلكم ضده بعد مرور ثالثة أيام على اعتقاله علـى             . والقنص احملظور 

 إىل سجن    مث نقل الحقاً   ،واحتجز أول األمر يف سجن سهر     . احلصانة الربملانية احتفاظه ب الرغم من   
، قضت حمكمة االستئناف يف مونـدو       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٤ويف  .  قدم استئنافاً  موندو بعد أن  

وأقرت احملكمة العليا   . وأمرت بإطالق سراحه  فيها،  " عيوب جسيمة "ببطالن اإلجراءات لوجود    
  .)٥٠( حمكمة االستئناف الصادر عنكماحليف وقت الحق 

نزيهـة يف مجيـع     رية و  فو  تشاد حتقيقات  جتريوأوصت منظمة العفو الدولية بأن        -٤٠
حاالت الوفاة اليت يزعم أهنا حدثت يف احلجز على يد حراس األمن، مبا يف ذلك وفاة تسعة                 

 ومقتل أشخاص برصاص حراس     ٢٠١١سبتمرب  /أشخاص أثناء احتجازهم يف لريي يف أيلول      
نـوفمرب وكـانون    /أغسطس وتشرين الثـاين   /آبالسجن يف أبيشي وبونغور وموسورو يف       

، ووقف مجيع األشخاص املتهمني عن ممارسـة مهـامهم          على التوايل  ٢٠١١  ديسمرب/األول
 .)٥١( التحقيقاتخالل الفترة اليت تستغرقها

لالعتقـال  شـخص  وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل تشاد عدم تعرض أي       -٤١
بـأن  قه يف حرية التعبري أو غري ذلك من احلقـوق و       ته حل ممارسبسبب  االحتجاز التعسفي    أو
 بـضمان  وأوصت أيـضاً .  للقانونوفقاًتنفيذ عمليات التوقيف و إنفاذ القانون وموظفوىل  يت

 سـاعة   ٤٨قانونية احتجازهم يف غضون     يف   القاضي   يبتمثول احملتجزين أمام احملكمة لكي      
ويف األخري، أوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل تشاد محاية .  أو يفرج عنهم، للقانونوفقاً

ن انتقدوا النظام السياسي أو سعوا إىل تنظيم احتجاجات سلمية ضد احلكومة            األشخاص الذي 
 .)٥٢(أشكال املضايقة أو الترهيب التعرض ألي شكل من  من،أو أسسوا رابطات مستقلة
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وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تسمح تشاد للمدافعني عـن حقـوق اإلنـسان              -٤٢
رمـي إىل التحقيـق يف مجيـع التهديـدات          اختاذ تـدابري ت   وتكفل  مبمارسة عملهم حبرية،    

خيـضع  كـي   واالعتداءات اليت تستهدفهم وتقدمي من يقف وراء هذه األعمال إىل العدالة            
 .)٥٣( للمعايري الدولية للمحاكمة العادلةللمحاكمة وفقاً

ـ  موازياً اً نظام أن هناك  ١ الورقة املشتركة    وزعمت  -٤٣ سجون تـديره الـسلطات      لل
 األلويـة قـادة   ( بأن بعض السلطات     التعذيب؛ وأفادت أيضاً   استخدام   يشيع فيه التقليدية و 

  .)٥٤( سريةتستخدم سجوناً) نووآخر
 بتيسري الوصول إىل مراكز االحتجاز أمام املنظمات غري         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٤٤

 يف أوسـاط  األسر واحملامني، وبنشر الوعي     أمام  احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، و      
  أيـضاً  ١وأوصت الورقة املشتركة    . لعاملني مع األشخاص مسلويب احلرية وتدريبهم بانتظام      ا

بأن حترص سلطات السجون على حتديث سجالت السجن كوسيلة ملنع االحتجـاز غـري              
  . )٥٥(ةسجون سرية موازيللممارسة املتمثلة يف إقامة القانوين والتعسفي، وعلى وضع حد 

تـوفر  معظم السجون وعدم    يف  كتظاظ  حالة اال دولية إىل   وأشارت منظمة العفو ال     -٤٥
 األخرى أمام غالبية    املرافق األساسية وإىل    املالئمة  الصحية  الرعاية خدماتفرص الوصول إىل    

 كـدورات امليـاه ومرافـق        ملرافق مشتركة  النساء والرجال واألطفال  واستخدام   السجناء،
أن عناصر ينتمـون إىل     والحظت كذلك   . االغتسال واملطبخ والباحات يف كثري من األحيان      

قلـة  بسبب   السجون يف بعض احلاالت،      داخل يف إدارة شؤون األمن      ، يشاركون عصابات
 .)٥٦(عدد موظفي األمن

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل تشاد متتع مجيع السجناء باحلقوق األساسية              -٤٦
 واملـأوى   ،واألدوية األساسية، والطعام   ،كاملياه الصاحلة للشرب، واملرافق الصحية األساسية     

 .)٥٧( وسالمتهم الشخصية،الالئق
 بشأن ظروف االعتقال، أشار مركـز حقـوق         اليت قدمت وفيما يتعلق بالتوصيات      -٤٧

 صدور قانونني   تاإلنسان إىل اختاذ بعض اخلطوات ال سيما يف جمال اإلصالح التشريعي مشل           
ؤسسات العقابية واإلصـالحية وإعـادة اإلدمـاج        بشأن النظام األساسي املتعلق مبوظفي امل     

بيد أن تنفيذمها حيتاج إىل موارد مالية وبـشرية         . ٢٠١١االجتماعي وقعهما الرئيس يف عام      
 وتقـصر   وال تزال األوضاع السائدة يف السجون قاسية جداً       . كافية ال ميكن توفريها بسهولة    

 . )٥٨( عن استيفاء املعايري الدوليةكثرياً
 بأن مستوى اكتظاظ السجون يف بعض مراكز الـدرك          ١ الورقة املشتركة    وأفادت  -٤٨
 أحد الـشواغل    حىت اآلن،  وبأن السجناء يعيشون يف ظروف متثل        الشرطة ال يزال كارثياً    أو

  .)٥٩(الرئيسية يف معظم السجون ال سيما فيما يتعلق بالطعام والنظافة والصرف الصحي
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  إلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة ا  -٢  
 كعـدم شاكل  مثخٌن مب  على أن النظام القضائي يف تشاد        ١شددت الورقة املشتركة      -٤٩

استقاللية القضاء عن السلطة التنفيذية، ونقص التدريب وضعف املوارد البـشرية واملاديـة،             
 الورقـة    من وجهـة نظـر     ،ويتعني على تشاد  . بعدم األمان شعور بعض القضاة    ووالفساد  
، توفري التدريب الكايف جلميع العاملني يف جهاز القضاء، وسد النقص يف عـدد              ١املشتركة  

 . )٦٠(القضاة وضمان توفر قضاة مهنيني يف مجيع اهليئات القضائية
وافقت خالل اجلولة األوىل مـن االسـتعراض       تشاد   بأن   ١وذكرت الورقة املشتركة      -٥٠

 جلنـة  إبطاء، على متابعة مجيع التوصيات الـيت قدمتـها     الدوري الشامل، على أن تعمل دون       
 مجيع املعلومات الضرورية املتعلقـة      ري، وتوف ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢ املنشأة يف    التحقيق الوطنية 

، ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨إىل  يناير  / كانون الثاين  ٢٨يف الفترة من    جنمينا  أباألحداث اليت شهدهتا    
 . )٦١( على القضاءمسؤولون عن تلك األحداثاألشخاص الذين يعتقد أهنم إحالة و

يف غياب   إىل إفالت مرتكيب أعمال التعذيب من العقاب         ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥١
والحظـت الورقـة أن     . ود تعريف للتعذيب يف القانون اجلنائي وعدم جترمي هذه املمارسة         رو

إذ ال يزال األشخاص    . )٦٢(من العقاب كامل  املتهمني بارتكاب هذه األعمال يعيشون يف مأمن        
ـ  مبمارسة التعذيب أو باملشاركة يف ممارسته يف عهد نظام حسني      الذين اهتموا  ربي ينعمـون  ح

 أمـا ضـحايا   .حبرية مطلقة، ويشغلون مناصب قيادية رفيعة دون أن يتعرض هلم أحد بـسوء   
  . )٦٣( فمنهم من يكابد آثاره ومنهم من قضى حنبه دون احلصول على أي تعويض،التعذيب

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن شركاء الرئيس السابق حـسني حـربي               -٥٢
 اًعددوتقول املنظمة إن . )٦٤(يعيشون حىت اآلن يف مأمن من العقاب عن األفعال اليت ارتكبوها       

الـيت  الشرطة الـسياسية    ، وهي    من العناصر اليت كانت تعمل يف إدارة التوثيق واألمن         اًكبري
 .)٦٥(شغل مناصب أمنية وإداريةتزال تلرئيس السابق، ال لكانت تابعة 

 ضحية رفعوا دعاوى جنائيـة يف       ١٧وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن         -٥٣
ضد أشخاص حمـددين يف إدارة التوثيـق        " االختفاء"، تتعلق بالتعذيب والقتل و    ٢٠٠٠ عام

عـشرات الـضحايا    ، وعلى إثر ذلك، قـدم       ٢٠٠١مايو  /واألمن، وبوشر التحقيق يف أيار    
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قاضي       . اآلخرين شكاواهم ضد جالديهم املباشرين    

 عن حاجته إىل مزيد من التمويل وإىل احلماية الشخصية لكـي            التحقيق التشادي أعلن مراراً   
حيقق مع الشخصيات اليت كانت تتمتع بنفوذ يف إدارة التوثيق واألمن، لكن احلكومة التشادية         
مل توفر له الدعم املايل وال هي اختذت التدابري األمنية اليت تتيح لـه أداء عملـه يف ظـروف      

والحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أن وجود هؤالء القادة الـسابقني يف إدارة             . مناسبة
التوثيق واألمن يرهب الضحايا واملدافعني عن حقوق اإلنسان، ويسهل يف بعـض احلـاالت         

 .)٦٦(ا يعيق استعادة سيادة القانون يف تشاداالعتداء عليهم مم
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وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تقيل تشاد كبار مسؤويل األجهزة األمنية              -٥٤
 مـع  أهنا لن تتسامح مطلقـاً علن  عهد حسني حربي؛ وت   الذين يشغلون مناصبهم األمنية منذ      

دعم الكامل لنظام العدالة     للجرب واالنتصاف، وتقدم ال    ترهيب كل من يلجأ إىل احملاكم طلباً      
 . )٦٧(لقضايا املرفوعة ضد عناصر إدارة التوثيق واألمن السابقنيليعاجل االتشادي 

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش كذلك عدم حصول ضحايا نظام حربي على              -٥٥
وأوصت بأن تعمل تشاد على تنفيذ توصـيات  . أي تعويضات مادية أو معنوية إىل يومنا هذا 

، "حـربي الذي مارسـه نظـام    قمع  الإقامة نصب تذكاري لضحايا     "ي احلقائق و  جلنة تقص 
، وحتويل مقر إدارة التوثيق واألمن      " الذين سقطوا  الضحايامن أجل   حتديد يوم صالة وتأمل     "و

 بتقدمي تعويـضات  وأوصت املنظمة أيضاً. )٦٨("والسجن السري املعروف باملسبح إىل متحف    
شاء صندوق للمساعدة هبدف التعويض عن االنتهاكات اليت        مالية لكل ضحية أو أسرة أو إن      
  .)٦٩(ارتكبها موظفو الدولة التشادية

 اجملتمـع   مـن ن الضحايا ما زالوا ينتظرون      أهيومن رايتس ووتش    منظمة  وأكدت    -٥٦
محاكمة الـرئيس   ف. املعاناة واحملن اليت كابدوها أو كابدهتا أسرهم      بأن يعترف هلم    التشادي  

 آثار إجيابية كـبرية     ما االعتراف هبذه الفظائع سيكون هل     بنىل جا طئني معه، إ  السابق واملتوا 
 .)٧٠(على املصاحلة الوطنية

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٣  
  املشاركة يف احلياة العامة و احلياة السياسية

ومع  حرية اإلعالم،    يكفلالدستور التشادي    ذكرت منظمة مراسلون بال حدود أن       -٥٧
ميارسون عملياً، رقابة سياسية ن ون القضائيوالرئيس إدريس دييب والوزراء واملسؤولذلك، فإن 

  إن مراسلون بال حـدود   وتقول منظمة   . ناقدةلتعبري عن آراء    ات من إمكانيات    حدَّصارمة  
 .)٧١(العداء  اإلعالم املستقلةطملعارضة ووسائيناصب االرئيس دييب 

 لكنه ٢٠١٠أغسطس /مرونة منذ آبأكثر بات قانون اإلعالم املنظمة أن   والحظت    -٥٨
ـ    اإلألغى عقوبة السجن بتهمة التشهري و     فقد  . قانون قمعي كسابقه    ى علـى  هانة لكنـه أبق
نظمة ولفتت امل . الصحف ملدة تصل إىل ثالث سنوات     مسح بتعليق صدور    الغرامات الباهظة و  

قد يؤدي إىل الـسجن ملـدة       " ض على الكراهية القبلية أو العنصرية أو الدينية       التحري"أن  إىل  
 ١ ٥٠٠بـني   ( ماليني فرنك أفريقي     ٣تتراوح بني سنة وسنتني وغرامة تتراوح بني مليون و        

 ، جان كلـود   جنمينا يب إبدو  أ أن رئيس حترير صحيفة املعارضة       توأضاف). يورو ٤ ٥٠٠و
  صـدور  لـق دة سنة واحدة مع وقف التنفيذ وعُ      جن مل ، بالس ٢٠١٢عام  ُحكم عليه   ،  نيكيم

ألزمة االجتماعية يف تشاد    تشري إىل ا  عريضة  بسبب نشره خربا عن     صحيفته ملدة ثالثة أشهر     
  .)٧٢(سوء احلكمدين تو
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املـضايقات  وطـف،   وحمـاوالت اخل  ختطـاف،   حـاالت اال  نظمة أن   املعلنت  وأ  -٥٩
طف الصحفي الـشاب    سبيل املثال، اختُ  على  ف.  اخلطر واخلوف   من  أشاعت جواً  والتهديدات

أن وأضافت املنظمة . هتديده مرات عديدة بعد ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول آدم علي آدم يف     
  .)٧٣(املنفىالصحفيني يف تزايد فيما اختار الكثري من الرقابة الذاتية 

ين تـشر  منذ   قيد املناقشة اقتراح بتعديل قانون اإلعالم     املنظمة إىل وجود     أشارتو  -٦٠
الشرط أن  شارت إىل   وأ. الصحافة املستقلة رمبا يعين ذلك انتهاء عهد      ، و ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

شـهادة  بشأن ضرورة حصول كل صحايف علـى        شروع  امل من   ٩املادة  املنصوص عليه يف    
تـدريب  تلقي ال ضافة إىل   باإلشهادة جامعية   على  صحافة، أو   إحدى كليات ال  املاجستري من   

شخـصيات  قد يؤدي إىل اسـتبعاد       ،عتمدة من الدولة  ت الصحافة امل  إحدى كليا هين يف   امل
. نوتر تـون، ولـو بوتونـسيال      بدو، و يب إ  جنميناأمؤثرة مثل   صحف حملية   رئيسية يف عدة    

 سنوات ،   ١٠ومخسة أشهر   ملدة تتراوح بني    سجن  الشروع ينص على عقوبة     امل أن   وأضافت
منـع   وإمكانيـة  ،ثالثة أشهر إىل سنة  ؤقت من   املغالق  ورفع مدة اإل  ،  باهظةغرامات  على  و

نظمة أن مشروع القانون هذا، من املأعلنت و. الصدور إىل أجل غري مسمى بقرار من احملكمة    
 .)٧٤(املوافقة إىل الوراء يف حال حظي ب عاما٤٠ًحرية الصحافة يف تشاد يعيد شأنه أن 

اء االستعراض الدوري   أثناليت قبلتها   تشاد مجيع التوصيات    تنفذ  أن  بنظمة  املأوصت  و  -٦١
العالقة وبـأن   /القائمة التزامات واضحة بشأن القضايا   بأن تقدم   ، و ٢٠٠٩الشامل األول عام    

  .)٧٥(قانون اإلعالمكذلك االقتراح املتعلق بتنقيح رفض ت
الصحافيني وتـضايقهم بـصورة     السلطات هتدد   وذكرت منظمة العفو الدولية أن        -٦٢
فيني االـصح وتتمسك به وأن حتمـي      حرية التعبري   يف  ق  احلتشاد  حتترم  أوصت بأن   و،  دائمة

من التعرض للمضايقات والتخويـف     واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضني السياسيني       
خويـف   عن استخدام القـضاء لت     وأن متتنع ؛   اإلنسان املكفولة هلم   قوقحل تهمممارسبسبب  

اليت قد تنطـوي علـى      ملقترح  قانون اإلعالم اجلديد ا   أحكام   تلغيوتهم،  الصحفيني ومضايق 
 .)٧٦(رية التعبري وحرية الصحافةانتهاك حل

إطار تـشريعي   وضع  إلغاء قانون الصحافة و    نبشأفيما يتعلق بالتوصيات املقدمة     و  -٦٣
 احملرز  تقدمالمركز حقوق اإلنسان أن     ذكر  حلماية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان،       

اعتماد  ه رأى أن  قوانني اإلعالم، لكن  لتنقيح    املبذولة هودأشار إىل اجل  و. يف هذا الشأن ضئيل   
 ةوأضـاف أن أصـحاب املـصلح      . حرية اإلعالم يف تـشاد    سيكتب هناية    املقترح   القانون

  إشراكها، ومشاورة اجلهات املعنية أ   صيغ دون   الذي   املقترح   القانون أن يكون  من   يتوجسون
  .)٧٧( اإلعالميةلستقالنعي ال مبثابة ،الشفافيةبطريقة تفتقر إىل و

تشاد عن استخدام القضاء كأداة إلسكات تتوقف وصت منظمة العفو الدولية بأن      وأ  -٦٤
ـ  النقابيني والصحفيني وغريهم من املعارضني السياسيني؛       املعارضني من    محايـة  ضمن  وأن ت

ي شكل من أشكال املضايقة أو الترهيب،        التعرض أل  النظام السياسي والسلطات من   منتقدي  
  .)٧٨(الضطهادالتعرض لالقيام بعملهم دون خوف من نهم من ومتكي
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 حلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقا  -٤  

جنمينا عقب أتواصلت يف عمليات اإلخالء القسري  الحظت منظمة العفو الدولية أن   -٦٥
ظمة العفو   ملن وفقاًو. األشخاصآالف  أدى إىل تضرر    ، مما   ٢٠٠٨مرسوم رئاسي عام    صدور  

أو دون مـنح األشـخاص      ،  هذه دون اتباع األصول القانونية    عمليات اإلخالء   تتم  الدولية،  
الذين فقدوا  ، مل حيصل األشخاص     االتيف بعض احل  ، و معهم مهلة كافية أو التشاور      املعنيني

أوامـر  صدور  شكل آخر من أشكال التعويض رغم       على أي   مساكن بديلة أو    على  منازهلم  
 .)٧٩(تقضي بذلك احملكمةمن 
جنمينـا  أوأوصت املنظمة بأن توقف تشاد عمليات اإلخالء القسري للـسكان يف              -٦٦

 يف دور الشرطة واجليش يف عمليات اإلخالء القسري؛          ونزيهاً  ومستقالً  كامالً وجتري حتقيقاً 
وحتاسب املسؤولني عن انتهاك حقوق اإلنسان يف سياق عمليات اإلخالء القسري وتعمل يف             

  .)٨٠(وقت ممكن، على اعتماد وإنفاذ قانون حيظر عمليات اإلخالء القسريأقرب 
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