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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ٤جنيف، 

  سان، وفقاً جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلن
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  تشاد

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
درة عن األمم   املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصا              

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                 . املتحدة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

. ورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر وقد ذُكرت بص  . جملس حقوق اإلنسان  
ويف حـال   . وقد وضع يف االعتبار عند إعداد هذا التقرير أن تواتر االستعراض يف اجلولة األوىل هو أربع سنوات                

وملا كان . صاحلةعدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال 
هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومـات عـن                   

أو إىل املـستوى    /مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة مـا و                 
  . الدولية حلقوق اإلنساناملنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات

  

                                                      

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة   *
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

ــية   ــة األساس ــدات العاملي  املعاه
  )٢(حلقوق اإلنسان

 تاريخ التـصديق أو االنـضمام      
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

ــددة   ــصاصات احمل ــراف باالخت  االعت
  هليئات املعاهدات

الدولية للقضاء على مجيع أشكال   االتفاقية  
 التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   -    )أ (١٩٧٧أغسطس / آب١٧

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
 واالجتماعية والثقافية 

  -   -   )أ (١٩٩٥يونيه / حزيران٩

ــاحلقوق   ــاص ب ــدويل اخل ــد ال   العه
  املدنية والسياسية

): ٤١املادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       -   )أ (١٩٩٥يونيه / حزيران٩
  ال

الربوتوكول االختيـاري األول للعهـد      
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -   -   )أ (١٩٩٥ يونيه/حزيران ٩

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز    
  ضد املرأة

  -   -   )أ (١٩٩٥ يونيه/حزيران ٩

ه مـن   اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـري     
  ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية        

  أو الالإنسانية أو املهينة

  ال): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   -   )أ (١٩٩٥ يونيه/حزيران ٩
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -   -   ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٢  اتفاقية حقوق الطفل

وكول االختياري التفاقية حقوق الربوت
الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف       

  الرتاعات املسلحة

  -   -    ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 
الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء       
ــال يف  ــتغالل األطف ــال واس  األطف

  املواد اإلباحية

  -   -    ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨

الربوتوكول و ،)٣(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:  فيهاطرفاً تشاداليت ليست املعاهدات األساسية 
ء على مجيـع  االختياري التفاقية القضاالربوتوكول واالختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق باملدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام،     

والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،            أشكال التمييز ضد املرأة،     
ربوتوكول االختياري التفاقية حقوق  وال،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةواالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، 

  ).٢٠٠٧توقيع فقط، عام ( األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
        

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة      صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  ال    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم    نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال      )٤(بروتوكول بالريمو
  نعم       )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
  الثالث اإلضايفول، باستثناء الربوتوكنعم  )٦( وبروتوكوالهتا اإلضافية١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم    )٧(لدوليةاالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل ا
  ال  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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، رحبت جلنة حقوق الطفل بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل            ٢٠٠٩يف عام     - ١
ال يف املواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق        املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطف      

؛ وبالتصديق على اتفاقييت منظمة     )٨(٢٠٠٢أغسطس  /اعات املسلحة، يف آب   شراك األطفال يف الرت   إالطفل املتعلق ب  
 على التوايل؛ وعلـى     ٢٠٠٥مارس  / وآذار ٢٠٠٠نوفمرب  /، يف تشرين الثاين   ١٣٨ ورقم   ١٨٢العمل الدولية رقم    

وبالتوقيع على االتفاقية الدولية    ؛  )٩(٢٠٠٦نوفمرب  /م روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف تشرين الثاين        نظا
اً  وأوصت جلنة حقوق الطفل تشاد أيض.)١٠(٢٠٠٧فرباير  /حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف شباط       

  .)١١(شخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول امللحق هبابالنظر يف إمكانية التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق األ

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

  الحظت جلنة حقوق الطفل بارتياح إصدار تشاد القانون املتعلـق بالنـهوض بالـصحة اإلجنابيـة، يف                   - ٢
ولـة   وحثت اللجنـة الد    .)١٢(، واملرسوم الذي قضى بتطبيق قانون العمل الذي ينظم عمل األطفال          ٢٠٠٢عام  

  .)١٣(الطرف على التعجيل باعتماد وإنفاذ مشروع قانون محاية الطفل ومشروع قانون األحوال الشخصية واألسرة

، أكدت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقات والتوصيات التابعة ملنظمة العمل الدوليـة             ٢٠٠٨ويف عام     - ٣
 من الدستور، حيث ذكرت أنه ما من أحـد          ٣٢ة  على تعليقها الذي أوردته يف وقت سابق خبصوص املاد        اً  جمدد

ميكن أن يتعرض للتمييز بسبب األصل أو الرأي أو املعتقد أو اجلنس أو احلالة الزوجية، ولكنـه ال يـأيت علـى                      
يف االستخدام (من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز ) أ)(١(١اعتبارات التمييز األخرى املذكورة يف املادة 

  .)١٤(، وال سيما العرق واللون)١١١رقم  ()واملهنة

تشاد أن الدستور، الذي حيمي حقوق اإلنسان        والحظت اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف         - ٤
 ومبقتـضى الدسـتور، تكتـسب       .)١٥(كافة ويتضمن مجيع عناصر سيادة القانون، منفذ يف ضوء التقاليد احمللية          

  .)١٦(سبقية على القوانني احملليةلى النحو الواجب، مبجرد صدورها، األاملعاهدات املصّدق عليها ع

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها- جيم 

، مؤسسة معتمدة مبركز ألف بتحفظ لدى ٢٠٠٠ظلت اللجنة الوطنية التشادية حلقوق اإلنسان، منذ عام   - ٥
  .)١٧(ومحاية حقوق اإلنسانطنية لتعزيز جلنة التنسيق الدولية املعنية باملؤسسات الو

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنشئ الدولة الطرف يف أقرب وقت ممكن هيئة أمني املظامل أو وحـدة                    - ٦
ضمن اللجنة الوطنية التشادية حلقوق اإلنسان لرصد مدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتلقي شكاوى من األطفال 

   .)١٨(أو ممن ينوبون عنهم والتحقيق يف تلك الشكاوى

  ، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن احلكومة قـد أنـشأت مديريـة                ٢٠٠٨ويف عام     - ٧
  لشؤون األطفال بوزارة العمل االجتماعي وشؤون األسرة باعتبارها اجلهة املـسؤولة عـن تنفيـذ الـسياسات                 

  .)١٩(املتعلقة باألطفال
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   تدابري السياسة العامة- دال 

عامل صاحل  "نة حقوق الطفل تشاد على اعتماد خطة عمل وطنية تعىن باألطفال تراعي الوثيقة              شّجعت جل   - ٨
 ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ١٠ اليت أقرهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية املعنية بالطفـل املعقـودة يف               "لألطفال

  .)٢٠(٢٠٠٧صف املدة الذي أجرته يف عام واستعراض منت

باستراتيجية توفري التعليم والتدريب من أجـل       اً  ء التابعة ملنظمة العمل الدولية علم     وأحاطت جلنة اخلربا    - ٩
  .)٢١(التوظيف واخلطة الوطنية من أجل التعليم للجميع اللتني اعتمدهتما احلكومة

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  ئات املعاهدات التعاون مع هي- ١

  )٢٢(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قدم 

  ونظر فيه
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية
ورد التقرير املوحد الذي يضم التقارير من   -   ١٩٩٥أغسطس /آب  ١٩٩٥  جلنة القضاء على التمييز العنصري

سبتمرب /العاشر إىل اخلامس عشر يف أيلول     
 ٢٠٠٩؛ وسينظر فيـه يف عـام        ٢٠٠٧
   ٢٠١٠أو عام 

احلقوق االقتصادية  اللجنة املعنية ب  
  واالجتماعية والثقافية

ســبتمرب /ورد التقريــر األويل يف أيلــول  -   -   - 
؛ ومن املقرر النظر فيه يف تـشرين    ٢٠٠٧
  ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

ســبتمرب /ورد التقريــر األويل يف أيلــول  -   -   -   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
قــرر النظــر فيــه يف ؛ ومــن امل٢٠٠٧
  ٢٠٠٩مارس /آذار

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز 
  ضد املرأة

تأخر تقدمي التقرير األويل والتقريرين الثاين   -   -   - 
 ٢٠٠٠ و ١٩٩٦والثالث منـذ األعـوام      

   على التوايل ٢٠٠٤و
ســبتمرب /ورد التقريــر األويل يف أيلــول  -   -   -   جلنة مناهضة التعذيب

 النظــر فيــه يف ؛ ومــن املقــرر٢٠٠٧
  ٢٠٠٩أبريل /نيسان

ينـاير  /كانون الثاين   ٢٠٠٧  اتفاقية حقوق الطفل
٢٠٠٩  

حيل موعد تقدمي التقرير املوحد الذي يضم   - 
التقارير الثالث والرابع واخلامس يف تشرين 

  ٢٠١٢أكتوبر /األول
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     

 بإشـراك حقوق الطفـل املتعلـق      
   املسلحةاألطفال يف الرتاعات

ــذ    -   -   -  ــر األويل من ــدمي التقري ــأخر تق ت
  ٢٠٠٤أغسطس /آب

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال 
وبغاء األطفال واستغالل األطفال    

  يف املواد اإلباحية

ــذ    -   -   -  ــر األويل من ــدمي التقري ــأخر تق ت
  ٢٠٠٤أغسطس /آب
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

 وعّينت مبوجبه   ٢٠٠٤/٨٥، القرار   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف         - ١٠
خبرية مستقلة معنية حبالة حقوق اإلنسان يف تشاد لتسهيل التعاون بني احلكومة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

   .)٢٤(٢٠٠٥برية املستقلة يف عام وقد أهنيت والية اخل. )٢٣(يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
فربايـر  / شباط ٩-٣(اً  ألمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلي      اخلاص ل مثل  امل  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 تـشرين  ١٧-٧ ( تـشاد   حبالة حقوق اإلنـسان يف ة املعنية املستقلةاخلبري؛ و)٢٠٠٩
  .)٢٥()٢٠٠٤أكتوبر /ولاأل

  ال يوجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
 طلبت  اً،املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف             الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

، سـتخدام املرتزقـة   الفريق العامل املعين مبـسألة ا     ؛ و )٢٠٠٨(،  ٢٠٠٨الزيارة يف عام    
املمثلة اخلاصـة   ؛ و )٢٠٠٧-٢٠٠٥(،  املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم     ؛ و )٢٠٠٧(

  .)٢٠٠٤-٢٠٠٢(، لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان
 مـن   كامـل    عاون بت تشاد   حبالة حقوق اإلنسان يف    ة املعني ة املستقل ةاخلبريحظيت والية     التعاون أثناء البعثات/التيسري

  .)٢٦(جانب احلكومة
  -  متابعة الزيارات

وإضافة إىل البالغـات    .  بالغاً خالل الفترة املشمولة باالستعراض     ١٩أُرسل ما جمموعه      الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
وخـالل  .  نساء ٣ فرداً، منهم    ٦٠املرسلة فيما خيص فئات معينة، مشلت هذه البالغات         

  . البالغات أيٍّ من هذهعلى  رد احلكومةمل ت املشمولة باالستعراض، الفترة
 استبياناً أرسـلها    ١٣من أصل   واحد  على استبيان   سوى   يف املواعيد احملددة     تشادمل ترد     )٢٧(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  . )٢٨(ولة بالتقريراملكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة خالل الفترة املشم

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

، على إنـشاء    ٢٠٠٧سبتمرب  /الذي اعتمده يف أيلول   ) ٢٠٠٧(١٧٧٨فق جملس األمن، مبوجب قراره      وا  - ١١
وجود متعدد األبعاد يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى بغرض املساعدة يف هتيئة ظروف أمنية مواتيـة لعـودة                  

وتنطوي بعثة لألمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد . بصورة طوعية ودائمةاً ئني واملشردين داخليالالج
(MINURCAT)    وتضطلع بوالية تشمل اإلسهام يف رصد       "النهوض حبقوق اإلنسان وسيادة القانون    " على عنصر 

جلنساين، وتوصية السلطات املختـصة     وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مع إيالء اهتمام خاص بالعنف اجلنسي وا          
باإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف هذا الشأن هبدف مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب ودعم اجلهود الرامية إىل                 

ومـدد جملـس األمـن واليـة        . )٢٩(وضع حد لتجنيد األطفال واستخدامهم من جانب اجلماعـات املـسلحة          
MINURCAT وأجرت .)٣٠(٢٠١٠مارس/ آذار١٥ إىل غاية MINURCATعدة زيارات ميدانية برفقة وزير اً  أيض

  .)٣١(حقوق اإلنسان بغية تعزيز التعاون مع السلطات احمللية
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، أُرسل املستشار لشؤون حقوق اإلنسان لدى فريق األمم املتحدة ٢٠٠٥ديسمرب /ويف مطلع كانون األول  - ١٢
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قدرات احلكومـة واجلهـاز   القطري يف تشاد هبدف تعزيز القدرات الوطنية يف جمال   

  .)٣٢(القضائي واللجنة الوطنية التشادية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع األكادميي

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مع مراعاة تطبيق القانون اإلنساين الدويل- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

ثت جلنة حقوق الطفل تشاد على تعزيز اجلهود اليت تبذهلا إلزالة مجيع القوانني التمييزية من تشريعها،                ح  - ١٣
اعتبار كان وعلى التمييز ضد مجيـع الفئـات     ألي  وشجعتها على اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على التمييز         
  .)٣٣(الضعيفة، ال سيما فيما خيص التعليم وحقوق املرياث والتركة

 إىل التمييز بني اجلنسني على أنه متجـذر يف املعتقـدات            ٢٠٠٨وأشار تقرير لليونيسيف صدر يف عام         - ١٤
االجتماعية والثقافية للمجتمع التشادي، وهو ما يفضي إىل عدد كبري من العوامل، مثل الزواج واحلمل املبكرين                

وعمل األطفال، اليت متنع الفتيات من االلتحاق       والزواج القسري وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى والعمل املرتيل         
   .)٣٤(باملدرسة وإهناء تعليمهن

. )٣٥(وذكرت اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف تشاد أن عبء التقاليد يقع على عاتق النساء  - ١٥
   بيـوت، ولـذلك     الثقايف، ُينظر إىل النساء على أهنن أمهات وزوجات وربـات          -  ونتيجة للجمود االجتماعي  

وال تتلقى النساء أي تعليم بالرغم من أهنن يشكلن    . ال يشاركن على اإلطالق يف اختاذ القرار على الصعيد الوطين         
  .)٣٦(اجلزء األكرب من اليد العاملة للبلد وبإمكاهنن بشكل عام امتالك األرض أو احلصول عليها من التركة

   شخصه  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على- ٢

، إىل ورود تقارير عن ارتكاب احلكومة ٢٠٠٨أشار األمني العام، يف تقرير قّدمه إىل جملس األمن يف عام   - ١٦
 كما الحظ األمني    .)٣٧(واملتمردين وعناصر مسلحة مل حتدد هويتهم أعمال قتل عشوائية وإعدامات بدون حماكمة           

 للنظر يف أحداث    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢ق، الذي وضع يف     العام أن أهم استنتاجات تقرير اللجنة الوطنية للتحقي       
، أشارت إىل أن جمموعات املتمردين والقوات املسلحة الوطنيـة          ٢٠٠٨فرباير  /جنامينا اليت وقعت يف مطلع شباط     

التشادية كالمها مسؤول عن انتهاك حقوق اإلنسان أثناء هذه األحداث، مبا يف ذلك عن طريق ارتكاب أعمـال                  
 وقد استمر بال هوادة مسلسل      .)٣٨(وائية والتعذيب واالغتصاب واستعمال القوة بصورة غري متكافئة       التصفية العش 

 .)٣٩(السطو باستخدام السالح واجلرائم اليت تستهدف العاملني يف احلقل اإلنساين واملدنيني التشاديني والالجـئني             
ب من املتفجرات مبعثرة يف مجيـع أحنـاء   وتظل كميات كبرية من الذخائر غري املنفجرة وغريها من خملفات احلر         

 وباإلضـافة إىل    .)٤٠(شرقي تشاد، وال تزال تثري خماطر أمنية شديدة على السكان وعلى توفري املساعدة اإلنسانية             
 حوادث أمنية طالت العـاملني يف       ١٠٧ذلك، فقد قُتل ستة أفراد من العاملني يف حقل املعونة اإلنسانية وُسجل             

  .)٤١(٢٠٠٨سبتمرب /من شهر أيلولاً وذلك اعتباراجملال اإلنساين، 
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املوجودين يف شرق تشاد ال يزال يصيبهم ضرر بـالغ          اً  وذكر األمني العام أن الالجئني واملشردين داخلي        - ١٧
ما تقع الفئـات الـضعيفة، ال سـيما النـساء     اً  وكثري .)٤٢(جراء األعمال العدائية الداخلية وعلى جانيب احلدود      

اً وقد أصبحت خميمات الالجئني يف شرق تشاد مناطق مسلحة شـيئ          . هلجمات العناصر املسلحة   اًواألطفال، هدف 
نظمة مل والحظ تقرير .)٤٣(كما أفيد أن مواقع املشردين والقرى احمللية اسُتهدفت بغرض التجنيد القسري فيهااً فشيئ

ملعونة على تعليـق عمليـات       أن عمليات مسلحة جاحمة أرغمت وكاالت ا       ٢٠٠٨يف عام   صدر  الصحة العاملية   
 ٢٠٠٨ وذكر تقرير لليونيسيف صدر يف عام        .)٤٤(املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها آلالف املشردين يف شرق تشاد        

 على قرى تشادية يف املنطقة احلدوديـة احملاذيـة          ٢٠٠٤أبريل  /أن هجمات منتظمة يشنها املتمردون منذ نيسان      
  .)٤٥(لدارفور أدت إىل تصاعد العنف

، أعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها البـالغ إزاء التـصعيد             ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٥ويف    - ١٨
اً ودعت املفوضة السامية القوات احلكومية واجلماعات املتمردة مع. العسكري والتهديد الذي يشكله على املدنيني

  يل وإىل اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة          إىل احترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدو          
  .)٤٦(حلماية املدنيني

 شن هجوم كـبري يف هنايـة        ٢٠٠٧والحظ تقرير صدر عن املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف عام             - ١٩
ورمبـا  ‘ اجلنجويـد ‘ على قرييت تيريو ومارينا والذي ألقي باملسؤولية عنه على أفراد ميليشيا             ٢٠٠٧مارس  /آذار

  .)٤٧( شخص٤٠٠ و٢٠٠وقُّدر أن عدد القتلى يف هذا اهلجوم يتراوح بني . ملتمردين التشادينيمبساعدة ا

 ٦وذكرت اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف تشاد أن تنفيذ أحكام اإلعدام قد استؤنف يف                   - ٢٠
ى التشديد علـى أن تلـك       وجر. من التوقف حبكم الواقع   اً   سنوات تقريب  ١٠ بعد   ٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين 

ويف أثناء الزيارة اليت قامت هبـا اخلـبرية         . اإلعدامات يشتم منها رائحة التصفيات السياسية وتأليب العصابات       
  .)٤٨(آخر ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام فيهماً  شخص١٩، كان ٢٠٠٤أكتوبر /املستقلة يف تشرين األول

 حالة اختفاء أبلغ    ١٢اء القسري أو غري الطوعي إىل احلكومة        وأحال الفريق العامل املعين حباالت االختف       - ٢١
. يف إطار إجرائه العادي، تعلقت باختفاء ضباط يف اجليش التشادي ومدنيني يف جنامينا ويف مشال البالداً عنها مؤخر

 ،)٤٩(ومل ترد أية معلومات من احلكومة خبصوص احلاالت العالقة        . ٢٠٠٦ويدعى أن هذه احلاالت وقعت يف عام        
ينتمون إىل اً من االحتاد الوطين الدميقراطي، وأعضاًء ينتمون إىل جمموعة احلجراي اإلثنية، وأفراداً واليت مشلت أفراد

وتعلقت إحدى احلاالت بشخص قُبض عليه . جمموعات مسلحة معارضة ألقت قوات األمن التشادية القبض عليهم
  .)٥٠(يف جنامينا من طرف أفراد من فريق األمن الرئاسي

، أوصت جلنة حقوق الطفل باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع مجيع أشكال التعـذيب أو               ٢٠٠٩ويف عام     - ٢٢
غريه من العقوبة أو املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة ضد األطفال وحظر تلك األعمال يف مجيع األماكن ومحاية 

 والحظت اللجنة وهـي تـشعر       .)٥١(طفال املهاجرين ألخاص  وينبغي يف هذا الصدد إيالء اهتمام       . األطفال منها 
باألسف أن العنف ضد األطفال ال يزال حيدث يف البيوت ويف املدارس ويف أماكن إيوائهم ويف مراكز احتجازهم، 

 وشّجعت اللجنة الدولة على تعزيز أنـشطة        .)٥٢(ما تكتسب املشروعية مبوجب العرف    اً  وأن هذه املمارسة كثري   
ي يف مجيع األماكن وأوصت باختاذ مجيع التدابري الالزمة على صعيد التشريع والسياسة العامة للتصدي               إذكاء الوع 
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 وشّجعت اللجنة الدولة كذلك على .)٥٣(للعنف ضد األطفال ومنعه، واالعتناء باألطفال الضحايا وإعادة إدماجهم
ا يف ذلك عن طريق تعزيز التشريع ملعاجلة أن تضع ضمن أولوياهتا القضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مب

  .)٥٤(مشكلة اختطاف األطفال ومعاقبة مرتكيب هذه األفعال

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء استمرار مجيع أطراف الـصراع يف جتنيـد األطفـال                    - ٢٣
 وذكـر  .)٥٥(٢٠٠٧منذ عـام    جرى تسرحيهم    ن فقط من األطفال الذي    الً قلي اًواستعماهلم، والحظت أن مثة عدد    

ـ   ،، أن مجيع أطراف الصراع تواصل     ٢٠٠٨األمني العام، يف تقرير قّدمه إىل جملس األمن يف عام              دعى،  حسبما ُي
 أن  ٢٠٠٨ وال حظ تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف عام             .)٥٦(يف جتنيد األطفال واستخدامهم   

   يشكل مصدر قلق متزايد، وال سيما يف خميمـات الالجـئني يف مشـال         جتنيد األطفال من قبل األطراف املتنازعة     
  .)٥٧(شرق تشاد

  د بالتشريع الـذي حيـدد      وحثت جلنة حقوق الطفل تشاد على اختاذ تدابري فورية ومالئمة لضمان التقيّ             - ٢٤
ـ      ممكحد أدىن للتجنيد يف القوات العسكرية؛ وتسريح املقاتلني         عاماً   ١٨سن   ن قواهتـا   ن هم دون هذه السن م

العسكرية؛ وتيسري االتصاالت بني اجملموعات املسلحة واألمم املتحدة من أجل تسريح األطفال اجملّنـدين ومنـع                
حث  MINURCAT  بعثة  وتواصل .)٥٨(جتنيدهم، ال سيما املمارسة املتمثلة يف جتنيد األطفال يف خميمات الالجئني          

أهنم جيندون األطفال يف املخيمات ويف القرى احمليطة هبا يف          دعى  السلطات احمللية على مقاضاة األشخاص الذين يُ      
 ورحبت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والصراع املسلح، أثناء الزيارة اليت قامت هبا               .)٥٩(شرق تشاد 

هلـم صـلة      كانت ، بقرار احلكومة القاضي باإلفراج عن األطفال احملتجزين الذين        ٢٠٠٨مايو  /إىل تشاد يف أيار   
مبجموعات مسلحة، والسماح لفريق حتت إشراف األمم املتحدة للتثبت من عدم وجود أطفـال يف املخيمـات                 

   والحظ تقرير مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية         .)٦٠(العسكرية ومراكز التدريب العسكري ومرافق االحتجاز     
 ُسرِّحوا منذ التوقيع على اتفاق بـني        السابق صلة بقوات أو مجاعات مسلحة قد      هلم يف   كان  ممن     طفالً ٥٣٤أن  

  .)٦١( وزيارة املمثلة اخلاصة لألمني العام٢٠٠٧مايو /احلكومة واليونيسيف يف أيار

، أعربت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عن القلق إزاء املعلومات الـيت            ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٢ويف    - ٢٥
كمـا أعربـت    . أفراد من منظمات اجملتمع املدين    تتحدث عن اختطاف واعتقال عدة قيادات معارضة وكذلك         

فرباير والذي قضى بفـرض حالـة   / شباط١٥املفوضية عن القلق حيال نطاق تطبيق املرسوم الرئاسي الصادر يف      
عـن    الطوارئ يف كامل أحناء البلد وبإجازة تفتيش البيوت وفرض الرقابة على الصحافة اخلاصة والعامة، فضالً              

ودعت املفوضية احلكومة إىل احترام حقوق اإلنـسان        . ركبات وحظر معظم االجتماعات   حتديد حركة الناس وامل   
   .)٦٢(واحلريات األساسية أثناء فترة حالة الطوارئ

، أرسل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يف فترة العامني و  - ٢٦
ذيب، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان، ورئـيس  واملقرر اخلاص املعين مبسألة التع   

الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني رسائل عديدة بشأن إقدام 
ومدافعني عن اً  عام١٥ر دون صَّية لقُقوات األمن التشادية، الوكالة الوطنية لألمن، على عمليات االعتقال التعسف

  إىل املعلومات اليت تلقوها، فقد ظل بعض الـضحايا حمتجـزين يف أمـاكن         اً  واستناد. حقوق اإلنسان وصحفيني  
   .)٦٣(ومل ترد احلكومة على هذه الرسائل. مل يكشف عنها، حرموا فيها من االتصال بأسرهم وحماميهم
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ة حبالة حقوق اإلنسان يف تشاد بزيارة سجن جنامينا، حيث ينتظر أكثر من             وقامت اخلبرية املستقلة املعني     - ٢٧
 ).منعدمـة (وقُّدمت شكاوى فيما خيص الطعام املقدم هلم واخلدمات الطبيـة           . ني فيه حماكمتهم  ننصف املسجو 

 جمموعة واشتكت.  يف انتظار احملاكمة دون إطالعهم على فحوى التهم املوجهة هلمالسجناءوالفترات اليت يقضيها 
 والزيارة إىل السجون مدفوعة األجـر  .)٦٤(جملرد أهنم أجانباً أو لباساً م هلم طعامدَّمن السجناء أنه ما من أحد قَ    

   .)٦٥(باستثناء تلك الزيارات اليت يقوم هبا احملامون

 أعمال عنف  واملدنيني يرتكبون أكثر فأكثر). عاما١٨ًدون (والحظ األمني العام بقلق بالغ أن القاصرين   - ٢٨
 تقارير عن أعمال االغتصاب وغريهـا مـن         MINURCAT  بعثة  وقد تلقت  .)٦٦(جنسي يف بعض مناطق الصراع    

وخميمات الالجئني والقرى احمليطة    اً  أشكال العنف اجلنسي اليت ارتكبتها عناصر مسلحة يف مواقع املشردين داخلي          
املعنية باألطفال والصراع املسلح، أثناء زيارهتـا، عـن          ومل تكف املمثلة اخلاصة لألمني العام        .)٦٧(هبذه األماكن 

استرعاء اهتمام احلكومة واألطراف الفاعلة من غري الدولة إىل مسألة الفتيات يف سياق الصراع املسلح واملشكلة                
رير  والحظ تق.)٦٨(احملددة املتمثلة يف العنف اجلنسي، مشددةً على احلاجة امللحة إىل مساعدة ضحايا العنف اجلنسي

 أن الفتيات والنساء يتعرضن بانتظام إىل هجمات عند حبثهن عن احلطب يف             ٢٠٠٨صدر عن اليونيسيف يف عام      
  أن تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث   اً  والحظ التقرير أيض  .)٦٩(اًحميط خميمات الالجئني وموقع املشردين داخلي     

 وإذا كانت جلنة حقوق الطفل ترحـب        .)٧٠(ى منعها ال تزال ممارسة شائعة يف تشاد رغم نص التشريع الوطين عل          
باجلهود املبذولة الستئصال ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، فقد انتاهبا قلق بالغ الستمرار هذه املمارسة               

   .)٧١(، ولعدم وجود أي عقوبة لردع مركيب هذه اجلرمية) يف املائة يف اجملموع٤٥(على نطاق واسع 

حقوق الطفل تشاد على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية األطفال من االجتار هبـم،               وحثت جلنة     - ٢٩
 وأوصت اللجنة باختاذ التدابري التشريعية املالئمة .)٧٢(وتقدمي مرتكيب جرمية االجتار باألطفال أمام العدالة دون تأخري

دابري املالئمة لضمان حماكمة مـرتكيب اجلـرائم        للتصدي ملسألة االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي؛ واختاذ الت       
   .)٧٣(وضمان عدم جترمي أو معاقبة األطفال ضحايا االستغالل أو االعتداء اجلنسي اجلنسية ضد األطفال؛

واالجتار هبم  اً   عام ١٨وذكّرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية احلكومة بأن بيع األحداث دون               - ٣٠
وطلبت اللجنة من احلكومة تزويدها     .  أشكال عمل األطفال   أيعتربان من بني أسو   اً  أو جنسي اً  اديالستغالهلم اقتص 

اً  عام ١٨مبعلومات عن التدابري اليت اعتمدهتا أو تتوخى اعتمادها لتجرمي الزبائن الذين يستخدمون األطفال دون               
   .)٧٤(الستغالهلم يف الدعارة، وتقرير عقوبات هلذه الغاية

، وجهت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، سويةً مع املقرر اخلاص املعـين               ٢٠٠٥م  ويف عا   - ٣١
خبصوص ظروف حياة ومعاملة األطفـال        مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، نداًء عاجالً          
ا الذين قد يرغمـون األطفـال، حـسب         الذين يعيشون داخل املدارس القرآنية اليت يشرف عليها شيوخ الزواي         

قال إن هؤالء األطفال    وُي. االدعاءات اليت وردت، على التسّول دون تقدمي التعليم الديين هلم كما طلبت أسرهم            
يتعرضون بانتظام إىل العقاب البدين على يد هؤالء الشيوخ واألوصياء على األطفال يف عدد من هـذه املـدارس        

خمـالف  "حبس النساء الالئي تأتني، يف نظر أسرهن أو أزواجهـن، بـسلوك   وقد تُ  .بلدالدينية يف خمتلف أحناء ال    
 وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن حتظر الدولة بنص .)٧٥(يف أجنحة تابعة هلذه املدارس خمصصة هلذا الغرض "لإلسالم

   .)٧٦(اًصارماً لقانون تنفيذقانوين صريح العقوبة البدنية يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك داخل األسرة، وتنفيذ هذا ا
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وحثت جلنة حقوق الطفل الدولة على ضمان اشتمال مجيع السياسات واخلطط والتشريعات الراميـة إىل      - ٣٢
بتقدمي احلماية الفعلية لألطفال املنتمني إىل الفئات الضعيفة، مبـا يف           اً  تقضي أيض اً  التصدي لعمل األطفال نصوص   

 وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمـل        .)٧٧(ملهاجرين واألطفال رعاة البقر   ذلك األطفال الالجئني واألطفال ا    
   .)٧٨(الدولية من احلكومة مضاعفة اجلهود اليت تبذهلا حلماية هؤالء األطفال رعاة البقر

   إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون- ٣

، أن نشر وحدة األمن املتكاملة وإعمال      ٢٠٠٨دمه إىل جملس األمن يف عام       ذكر األمني العام، يف تقرير ق       - ٣٣
 وشركائها سيساعد على تعزيز القدرة اإلدارية، ولكـن مـن           MINURCATبرنامج سيادة القانون التابع لبعثة      

 لضمان التحقيق يف هذه اجلـرائم       تامةالضروري أن تصاحب هذه اجلهود إجراءات تتخذها احلكومة يف شفافية           
   .)٧٩(وتقدمي الذين تثبت مسؤوليتهم عنها أمام العدالة

   ذكر أنـه    ٢٠٠٨فرباير  /والحظ األمني العام أن تقرير جلنة التحقيق الوطنية يف أحداث جنامينا يف شباط              - ٣٤
  مل تتخذ خطوات تذكر للتحقيق يف االدعاءات بانتهاك حقوق اإلنسان واألعمال اإلجرامية اليت ارتكبت أثنـاء                

  .)٨٠(حداثهذه األ

بد أن   يف تشاد ال  اً  وذكرت اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف تشاد أن التشريع النافذ رمسي              - ٣٥
يصبح القاعدة الفعلية وأن القانون العريف جيب االحتفاظ به ما مل يتعارض مع حقوق اإلنسان املبّينة يف التشريعات 

بد أن يكون مجيع القضاة من ذوي املؤهالت          وباإلضافة إىل ذلك، ال    .)٨١(عولويف املعاهدات الدولية السارية املف    
   .اًن مبوجبه املرشحون األكثر استقاللية واألكثر حيـاد       عيَّالقانونية وأن توضع نصوص حتدد نظام اختيار القضاة يُ        

   .)٨٢(بد من إجياد خدمة جمانية لالستشارات القانونية على مجيع املستويات وال

 وال سيما ،كامالًاً على ضمان تنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذالطرف ثت جلنة حقوق الطفل الدولة وح  - ٣٦
  وأوصـت اللجنـة، يف مجلـة       .  من االتفاقية، وكذلك صكوك األمم املتحدة األخرى       ٤٠ و ٣٩ و )ب(٣٧املواد  

ذ أخري وألقصر مدة ممكنـة، وأن       ما أوصت به، باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان أال حيتجز األطفال إال كمال            
 كما حثت اللجنة الدولة على ضمان .)٨٣(ُيفصلوا عن الكبار يف االحتجاز السابق للمحاكمة وبعد احلكم بسجنهم

   .)٨٤(تطبيق عقوبات مالئمة على أعمال من قبيل تشويه العضو التناسلي لألنثى والزواج املبكر والعنف اجلنسي

والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي،      حرية الدين أو املعتقد،       - ٤
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

، أن من أهم استنتاجات تقرير جلنـة        ٢٠٠٨الحظ األمني العام، يف تقرير قدمه إىل جملس األمن يف عام              - ٣٧
، ٢٠٠٧ ويف عام    .)٨٥(اً مؤقت  هي تقييد حرية الصحافة    ٢٠٠٨فرباير  /التحقيق الوطنية يف أحداث جنامينا يف شباط      

بشأن االعتقال التعسفي الـذي   أرسل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري نداًء عاجالً       
  .)٨٦( يف منطقة مواساال"مجعية حقوق اإلنسان بال حدود"تعرض له رئيس منظمة حقوق اإلنسان التشادية 
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 كـانون   ١مني العام املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان، يف الفتـرة مـن             وأرسلت املمثلة اخلاصة لأل     - ٣٨
، مثاين رسائل إىل احلكومة التشادية تتعلق، يف مجلة أمور، ٢٠٠٦ديسمرب / إىل كانون األول   ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

، والتضييق ةيبادعاءات بالتهجم والتضييق على حمامي ضحايا نظام الرئيس السابق حسني حربي، وغلق حمطة إذاع             
وأعربت عن قلقها إزاء التهديدات اخلطرية اليت تنال من متتع الذين . وتعذيبهماً على الصحافيني واحتجازهم تعسف

   .)٨٧(ينددون بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت اقترفها نظام الرئيس حربي باحلق يف حرية التعبري

 أن حصة املقاعد اليت تشغلها ٢٠٠٨تحدة يف عام وأفاد حتليل منسق أجرته شعبة اإلحصاءات يف األمم امل  - ٣٩
   .)٨٨(٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٥,٢ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٦,٥ من تنساء يف اجمللس الوطين تناقص

   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية- ٥

 عن تعرض   حتدثتبالتقارير اليت   اً  علم، أحاطت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية         ٢٠٠٧يف عام     - ٤٠
، وطلبت هذه ٢٠٠٥سبتمرب /العديد من عمال شركة نفط ينتمون إىل نقابات عمالية لالحتجاز والعنف يف أيلول 

   .)٨٩(اللجنة من احلكومة إرسال تعليقاهتا عن املوضوع

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق- ٦

الحظت جلنة حقوق الطفل عدم إحراز حتسن يف املؤشرات الصحية واحلصول على اخلدمات الـصحية                 - ٤١
سوء التغذية، واستمرار معـدالت     / نقص الوزن   من واالجتماعية األساسية؛ وارتفاع عدد األطفال الذين يعانون      

 وفيـات األطفـال والوفيـات     وأوصت اللجنة بالتصدي ملشاكل  .)٩٠(وفيات األطفال والوفيات النفاسية العالية    
 أن األسباب ٢٠٠٨ وذكر تقرير لليونيسيف صدر يف عام        .)٩١(النفاسية وسوء التغذية، ال سيما يف املناطق الريفية       

  الرئيسية لالعتالل والوفيات بني األطفال دون اخلامسة من العمر هي املالريـا والتـهابات اجلهـاز التنفـسي                  
  .)٩٢(وإسهال الفطام

يدز، إلا/ة حقوق الطفل الدولة على اختاذ تدابري لتقليص اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية            وحثت جلن   - ٤٢
يـدز بـني    إلا/ وذكر تقرير اليونيسيف أن معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية          .)٩٣(حداثألال سيما بني ا   

  .)٩٤( يف املناطق الريفية٣,٥ يف املائة يف املدن و٧,٥السكان احملليني هو حنو 

وأوصت جلنة حقوق الطفل بتعزيز تطبيق استراتيجيات احلد من الفقر من أجل تزويد األسـر املعـسرة                   - ٤٣
بأمور منها التغذية املالئمة ومياه الشرب واإلسكان ومرافق اإلصحاح وخدمات الضمان االجتمـاعي             اً  اقتصادي
السائدة فيما يتعلق باحلصول على امليـاه        أن احلالة    ٢٠٠٨ والحظ تقرير لليونيسيف صدر يف عام        .)٩٥(األساسية

  الصاحلة للشرب وخدمات اإلصحاح هي من بني األسوأ يف العامل وأن الوضـع يف شـرق الـبالد أسـوأ مـن                 
   .)٩٦(املتوسط الوطين

   أن املساعدة الغذائية الطارئة تقـدم ألكثـر         ٢٠٠٨والحظ تقرير لربنامج األغذية العاملي صدر يف عام           - ٤٤
   .)٩٧(اً مشرد داخلي١٨٠ ٠٠٠الجئ ولنحو  ٢٤٠ ٠٠٠من 
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   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٧

 أن عدد األطفال يف سن االلتحاق باملدرسة بني املـشردين           ٢٠٠٨ذكر تقرير لليونيسيف صدر يف عام         - ٤٥
 ومل يسبق قط    .اًع املشردين داخلي   يف املائة من جممو    ٢٥، أو حنو    ٥٠ ٠٠٠يف شرق تشاد يقدر بأكثر من       اً  داخلي

للغالبية العظمى من هؤالء األطفال أن التحقوا باملدرسة أو أهنم اضطروا على تـرك املدرسـة عنـدما انـدلع                    
 أن النظام التعليمي يف تشاد تعرض منذ أمد         ٢٠٠٨ وذكر تقرير لصندوق النقد الدويل صدر يف عام          .)٩٨(الصراع

النفجار السكان جعل من الصعب تلبية مجيع طلبات التسجيل، وأن الربامج ليست بعيد لعدد من القيود منها أن ا     
   .)٩٩(ملعلمنياتدريب يف قصور كذلك المصممة حبيث تليب احتياجات االقتصاد الوطين، و

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن اآلباء ال يزالون ميارسون التمييـز         ٢٠٠٨ويف عام     - ٤٦
وطلبت . لبنات عندما يتعلق األمر بتسجيل أطفاهلم يف املدارس، وأن غالبية األمهات يفتقرن إىل تعليم عصريضد ا

اللجنة معلومات عن نتائج التدابري املتوخاة للنهوض باملساواة يف احلصول على التعليم وعن التقدم احملرز يف سبيل                 
   .)١٠٠(ملدرسةتقليص اهلوة بني البنني والبنات يف جمال االلتحاق با

وأوصت جلنة حقوق الطفل كفالة احلصول على التعليم، مبا يف ذلك التعليم للطفولة املبكرة، يف مجيـع                   - ٤٧
  املناطق مع إيالء اهتمام خاص بالفتيات ومجيع أطفال الفئات الضعيفة، مبن فيهم أطفال الُرحَّـل واألطفـال يف                  

   .)١٠١(املناطق النائية

  ن وملتمسو اللجوء  املهاجرون والالجئو- ٨

   الجـئ يف    ٣٠٠ ٠٠٠الحظ تقرير للمفوضية السامية لشؤون الالجئني أن تـشاد تستـضيف حنـو                - ٤٨
  يف شرق تشاد وجنوبه، يف حني يعـيش        اً   خميم ١٧ويعيش الالجئون يف    . ، قدموا من البلدان اجملاورة    ٢٠٠٨عام  
تقرير املفوضية أن الالجئني من البلدان اجملاورة وذكر .  الجئ من جنسيات خمتلفة يف املناطق احلضرية٥ ٠٠٠حنو  

  حيتاجون إىل مساعدة غذائية وأن الالجئني يف املناطق احلضرية حيتاجون إىل مساعدة يف جمال عـودهتم الطوعيـة                  
   .)١٠٢(التعليم والربامج التدريبيةيف جمال واً دعم اندماجهم حملي وأ

   املشردون داخلياً- ٩

عن  يف أعقاب زيارته إىل تشاد، اً،لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلي املمثل اخلاص أعرب  - ٤٩
 ال سيما جلوء خمتلـف اجلماعـات        اً،بالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف حق املشردين داخلي         قلقه ال 

إزاء انتشار  اً  ص عن قلقه أيض   وأعرب املمثل اخلا  . املسلحة إىل جتنيد األطفال، واالنتهاكات ضد النساء والفتيات       
 مناخ اإلفالت من العقاب يف وشيوع وانتشار اجلرمية، اً،األسلحة، وتزايد مظاهر التسلح يف مواقع املشردين داخلي

   .)١٠٣(املناطق اليت زارها

ـ   ١٨٥ ٠٠٠وذكر تقرير ملكتب منسق الشؤون اإلنسانية أن مثة يف تشاد ما يقرب من                - ٥٠  اً، مشرد داخلي
ـ     . البتهم العظمى يف شرق البالد    تعيش غ  ، ٢٠٠٥ديـسمرب   /يف كـانون األول   اً  وقد بدأت أزمة املشردين داخلي

   .)١٠٤( نتيجة لتدهور البيئة األمنية٢٠٠٦وازدادت سوءاً يف الربع األخري من عام 
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ت بفعل  ضيف ظروف من األمان واألمن قد تقوَّ      اً  وذكر األمني العام أن العودة الطوعية للمشردين داخلي         - ٥١
   .)١٠٥(التوترات احمللية بسبب شحة املوارد، واليت جتلت يف نشوب موجة من العنف بني اجملموعات اإلثنية

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
 أن األمن يظل يشكل مصدر القلـق   ٢٠٠٧الحظ تقرير للمفوضية السامية لشؤون الالجئني صدر يف عام            - ٥٢
فوجود مجاعات متمردة وميليشيات مسلحة وتفاقم الصراع اإلثين كل ذلك يـؤثر علـى أمـن                . عظم يف تشاد  األ

 والحظ األمني العام أن حالة      .)١٠٦(والسكان الذين يستضيفوهنم والعاملني يف احلقل اإلنسان      اً  الالجئني واملشردين داخلي  
   .)١٠٧( خيص اإلفالت من العقاب والعنف اجلنسيحقوق اإلنسان بوجه عام تظل تشكل مصدر قلق، ال سيما فيما

فهناك ما يزيد . أن شرق تشاد ال يزال يواجه مشكلة عويصة يف اجملال اإلنسايناً  والحظ األمني العام أيض  - ٥٣
 شـخص مـن     ٧٠٠ ٠٠٠ إضـافة إىل   اً، مشرد داخلي  ١٨٠ ٠٠٠ الجئ سوداين، وأكثر من      ٢٩٠ ٠٠٠على  

واألشخاص الذين يتلقون   . ت هؤالء حيتاجون إىل الغذاء واملاء والرعاية الصحية       اجملموعات السكانية اليت استضاف   
   .)١٠٨( شخص٥٠٠ ٠٠٠مساعدة يقدرون بنحو 

  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها العميق إذ أفرزت سنوات من احلرب األهلية والـصراع املـسلح         - ٥٤
   تقدم يف جمال إعمال احلقوق املكرسة يف االتفاقيـة          سلبية على وضع األطفال وتعوق إحراز     اً  وال تزال تفرز آثار   

  .)١٠٩(على حنو فعال

طن القلق على صعيد محاية األطفال يف سياق الصراع         ا مو ٢٠٠٨وعدَّد تقرير لليونيسيف صدر يف عام         - ٥٥
واستغالل املسلح الدائر يف شرق تشاد منها استخدام األطفال يف القوات واجلماعات املسلحة، واالجتار باألطفال، 

األطفال ألغراض اقتصادية وأبشع أشكال عمل األطفال، والعنف اجلنسي واجلنساين مبا يف ذلك االغتصاب، وعدم 
   .)١١٠(تسجيل مواليد السكان الالجئني واملشردين، وانتشار الذخائر غري املنفجرة

 وأن معدالت الوفيات    اً،عام ٤٧أن متوسط العمر املتوقع عند الوالدة هو        اً  وذكر تقرير اليونيسيف أيض     - ٥٦
 حالة ١ ١٠٠( والوفيات النفاسية ). حالة وفاة من كل ألف مولود حي٢٠٠(بني األطفال دون اخلامة من العمر 
فاالفتقار إىل املوظفني الصحيني املؤهلني على      .  هي من بني األعلى يف العامل      ).وفاة من كل مائة ألف مولود حي      

 والفرص احملدودة -  )١١١( أيضا٢٠٠٧ً تقرير لصندوق النقد الدويل صدر يف عام  كما بّين ذلك- مجيع املستويات 
املتاحة للوصول إىل املرافق الصحية نتيجة لعدم كفاية التغطية اجلغرافية مها عقبتان حتوالن بشكل خطري دون إحراز 

   .)١١٢(حتسن مستدام يف احلالة الصحية

   الوطنية الرئيسية األولويات واملبادرات وااللتزامات- رابعاً 
   توصيات حمددة للمتابعة - ألف 

ذكر األمني العام، يف تقرير قدمه إىل جملس األمن أن على حكومة تشاد أن تستمر يف اختاذ خطوات جريئة   - ٥٧
معارضة املسلحة ملعاجلة مظاملهـا دون      للوحامسة لتوفري محاية فورية للمدنيني املعرضني للخطر وإتاحة آلية ناجعة           
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ويتعني على احلكومة أن تبدي اإلرادة السياسية الالزمة لوضع حد لإلفالت من العقاب واختاذ . ء إىل السالحاللجو
  .)١١٣(خطوات فورية وملموسة للتحقيق يف اجلرائم وتقدمي اجلناة إىل العدالة

منها تقّيد مجيع   وحث الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين باألطفال والصراع املسلح على مجلة أمور                - ٥٨
األطراف بالقانون اإلنساين الدويل وذلك حبماية السكان املدنيني وال سيما األطفال؛ واإلفراج بدون شرط عـن                
مجيع األطفال احملتجزين؛ واالمتناع عن جتنيد أي طفل واحترام حيادية خميمات ومستوطنات الالجئني باعتبارهـا            

كامل ودون عوائق إىل املساعدة اإلنسان؛ ومنع قتل وتشويه املدنيني          مالذات آمنة لألطفال؛ والسماح بالوصول ال     
والتصدي ملسألة تفشي اإلفالت من العقاب على ارتكاب هذه اجلرائم؛ ووضع حد لالغتصاب وغريه من العنف                

   .)١١٤(اجلنسي واجلنساين ومنع هذه األعمال

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
املرجعية التالية حنو استراتيجية انسحاب البعثة بالتشاور مع فرقة العمل املتكاملة للبعثـة             ُوِضعت النقاط     - ٥٩

باملقر، مبا يف ذلك مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية شؤون الالجـئني                
ملرجعية التالية الستراتيجية انـسحاب     عن البعثة وقد مت وضع النقاط ا        واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، فضالً    

 جتريـد   )ب (اً؛ العودة الطوعية وإعادة التوطني يف ظل ظروف آمنة لكتلة حرجة من املشردين داخلي             )أ: (البعثة
من السالح كما يتضح من اخنفاض كميات األسلحة والعنـف وانتـهاكات      اً  خميمات الالجئني واملشردين داخلي   

واملدنيني والعاملني اً طات احمللية على توفري األمن الالزم لالجئني واملشردين داخلي        قدرة السل  )ج(حقوق اإلنسان؛   
 قدرة الوكاالت الوطنية إلنفاذ القوانني على احملافظة على القانون والنظام مع احترام املعايري )د(يف اجملال اإلنساين؛ 

ل وفعال يف شرق تشاد يـساهم يف إهنـاء           التقدم الذي حيرزه جهاز قضائي مستق      )  ه(الدولية حلقوق اإلنسان؛    
 نظـام  )و(اإلفالت من العقاب كما يتضح من حدوث زيادة كبرية يف قدرة قطاع العدالة واستقالله، واحترامه؛      

ح هذه  نقَّوسُت. ُمعزَّز للسجون يف شرق تشاد ينبين على هنج قائم على حقوق اإلنسان فيما يتعلق بإدارة السجون               
   .)١١٥(طور احلالة، وستشكل األساس خلطة التنفيذ اليت تتبعها البعثةالنقاط املرجعية مع ت

 مخسة جماالت للعمل منـها هتيئـة        ٢٠١٠- ٢٠٠٦وأورد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية          - ٦٠
   .)١١٦(يدزإلا/الظروف إلحالل اإلدارة الرشيدة الدميقراطية واالقتصادية ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

Notes  
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table  may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, 
Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. 
2 The following abbreviations have been used for this document: 

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 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 



A/HRC/WG.6/5/TCD/2 
Page 15 

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 
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 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

 Disappearance 
3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008, in which the General 
Assembly recommended that a signing ceremony be organized in 2009.  Article 17, para. 1, of OP-ICESCR 
states that “The present Protocol is open for signature by any State that has signed, ratified or acceded to the 
Covenant”. 
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the 
status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and 
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to the Treatment of 
Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed 
Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal  
Department of Foreign Affairs of Switzerland, at  
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
7 International Labour Organization Convention  No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning Freedom of 
Association and Protection of the Right to Organize; Convention  No. 98 concerning the Application of the 
Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal 
Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning 
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for 
Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
8 CRC/C/TCD/CO/2, 3para.5. 
9 Ibid., para.6. 
10 Ibid., para.7. 
11 Ibid., para. 56. 
12 Ibid., para.3. 
13 Ibid., para. 11. 



A/HRC/WG.6/5/TCD/2 
Page 16 

 

14 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, doc. No. (ILOLEX) 
062008TCD111, para. 2. 
15 E/CN.4/2005/121, para. 67. 
16 Ibid., para. 69. 
17 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC), see 
A/HRC/10/55, annex I. 
18 CRC/C/TCD/CO/2, para.19. 
19 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, doc. No. (ILOLEX) 
092008TCD182. 
20 CRC/C/TCD/CO/2, para.17. 
21 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, doc. No. (ILOLEX) 
092008TCD182. 
22 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee  Human Rights Committee 
CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT  Committee against Torture  
CRC  Committee on the Rights of the Child 
CMW  Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families 

23 E/CN.4/2005/121, paras. 2-4. 
24 OHCHR Annual Report 2005, p. 41. 
25 See E/CN.4/2005/121. 
26 Ibid., para. 7. 
27 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report by a 
special procedure mandate-holder. 
28 See (a) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to 
education of persons with disabilities sent in 2006; (b) report of the Special Rapporteur on the human rights of 
migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in 
2006; (c) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), 
questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons  sent in 2006; (d) report of the Special 
Representative of the Secretary-General on human rights defenders (E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on 
the implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society 
to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005; (e) 
report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people 
(A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in August 2007; (f) report of the Special 
Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children  (E/CN.4/2006/62) and the Special 
Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire 
on the relationship between trafficking and the sent in July 2005; (g) report of the Special Rapporteur on the right to 
education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the right to education for girls sent in 2005; (h) report of the Working 
Group on mercenaries (A/61/341), questionnaire concerning its mandate and activities sent in November 2005; (i) 
report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (A/HRC/4/31), 
questionnaire on the sale of children's organs sent on July 2006; (j) report of the Special Rapporteur on the sale of 
children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the 
Internet sent in July 2004; (k) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and rehabilitation programmes for child victims of sexual 
exploitation sent in July 2007; (l) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of 



A/HRC/WG.6/5/TCD/2 
Page 17 

human rights and transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on 
human rights policies and management practices; (m) report of the Special Rapporteur on the right to education 
(A/HRC/8/10), questionnaire on the right to education in emergency situations sent in 2007. 
29 Security Council resolution 1778 (2007). 
30 Security Council resolution 1861 (2009). 
31 S/2008/601, para. 34. 
32 OHCHR Annual Report 2005, pp. 47 and 49. 
33 CRC/C/TCD/CO/2, para. 31. 
34 UNICEF, Briefing Book Eastern Chad – September 2008, p. 18, available at  
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/PANA-7KQGPF-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf. 
35 E/CN.4/2005/121, para. 50. 
36 Ibid., para. 55. 
37 S/2008/601, para. 33. 
38 Ibid., para. 8. 
39 S/2008/760, paras. 12 and 13.  
40 Ibid., para. 15.   
41 S/2008/601, para. 52. 
42 Ibid., para. 52. 
43 S/2008/601, para. 15. 
44 WHO, Weekly Emergency Situation Update, Vol. 1 No. 34 03rd November, 2008, p. 1, available at  
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/KSAI-7L329H-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf . 
45 UNICEF, Briefing Book Eastern Chad – September 2008, p. 5, available at  
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/PANA-7KQGPF-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf. 
46 OHCHR press release,  5 February 2008; see 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/3E77833C2EFD3D56C12573E60031B9A2?opendocument. 
47 UNHCR, “Real-time evaluation of UNHCR's IDP operation in Eastern Chad,” 2007, Geneva, p. 5, available at 
http://www.unhcr.org/publ/RESEARCH/46a4ad450.pdf. 
48 E/CN.4/2005/121, paras. 18 and 19. 
49 A/HRC/7/2, paras. 70-71. 
50 A/HRC/4/41, para. 118. 
51 CRC/C/TCD/CO/2, para.42. 
52 Ibid., para.53. 
53 Ibid., para.54. 
54 Ibid., para.44. 
55 Ibid., para.69. 
56 S/2008/532, para. 10. See also S/2007/400 (2007) and S/AC.51/2007/16. 



A/HRC/WG.6/5/TCD/2 
Page 18 

 

57 Office of the Humanitarian Coordinator for Chad, “Humanitarian action in Chad: Facts and figures snapshot 
report”, 18 September 2008, p. 4, available at  
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/SHIG-7KLFFQ-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf. See also UNICEF, Briefing Book Eastern Chad – September 2008, p.20, available at 
 http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/PANA-7KQGPF-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf.  See also S/2008/760, para. 79. 
58 CRC/C/TCD/CO/2, para.71. 
59 S/2008/760, para. 31. 
60 Office of the Special Representative of the Secretary-General of the United Nations for Children and Armed 
Conflict, press release, Bangui/New York, 31 May 2008. 
61 Office of the Humanitarian Coordinator for Chad, Humanitarian Action in Chad: Facts and Figures Snapshot 
Report, 18 September 2008, p. 8, available at 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/SHIG-7KLFFQ-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf. 
62 OHCHR press release 22 February 2008; see 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/DB3860A85EA0F3B9C12573F700606094?opendocument.  
63 A/HRC/4/27/Add.1 paras. 108-11, and E/CN.4/2006/55/Add.1, paras. 132-139.  
64 E/CN.4/2005/121, para. 28.  
65Ibid., para. 26 and 27. 
66 S/2008/622, para. 6. 
67 S/2008/601, para. 33. 
68 Office of the Special Representative of the Secretary-General of the United Nations for Children and Armed 
Conflict, Press Release, Bangui/New York, 31 May 2008. 
69 UNICEF, Briefing Book UNICEF Eastern Chad – September 2008, p. 20, available at 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/PANA-7KQGPF-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf. 
70 Idem. 
71 CRC/C/TCD/CO/2, para. 61. 
72 Ibid., para.80. 
73 Ibid., para.82. 
74 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, doc. No. (ILOLEX) 
092008TCD182. 
75 E/CN.4/2006/61/Add.1, para. 32. 
76 CRC/C/TCD/CO/2, para.46. 
77 Ibid., para.78. 
78 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, doc. No. (ILOLEX) 
092008TCD182. 
79 S/2008/601, para. 55. 
80 Ibid., para. 8. 
81 E/CN.4/2005/121, para. 81. 
82Ibid. paragraph 83. 
83 CRC/C/TCD/CO/2, para.86. 



A/HRC/WG.6/5/TCD/2 
Page 19 

84Ibid., para.13. 
85 S/2008/601, para. 8. 
86 A/HRC/7/14/Add.1, para 71.  
87 E/CN.4/2006/95/Add.5, paras. 325-326. 
88 United Nations Statistics Division, Official United Nations site for Millennium Development Goals 
indicators, available at http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx. 
89 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, doc. No. (ILOLEX) 
062007TCD087, p. 2. 
90 CRC/C/TCD/CO/2, para. 57. 
91Ibid., para.58. 
92 UNICEF, Briefing Book UNICEF Eastern Chad – September 2008, pp. 3 and 10, available at 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/PANA-7KQGPF-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf. 
93 CRC/C/TCD/CO/2, para.64. 
94 UNICEF, Briefing Book UNICEF Eastern Chad – September 2008, p. 14, available at 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/PANA-7KQGPF-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf. 
95 CRC/C/TCD/CO/2, para. 66. 
96 UNICEF, Briefing Book Eastern Chad – September 2008, p. 15, available at 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/PANA-7KQGPF-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf. 
97 WFP, Operational Priorities, September 2008, p. 10, available at  
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/PANA-7KMGF4-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf. 
98 UNICEF, Briefing Book UNICEF Eastern Chad – September 2008, pp. 17-18, available at 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/PANA-7KQGPF-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf. 
99 IMF, Poverty Reduction Strategy Paper Chad 2005, Annual Implementation Progress Report, IMF Country 
Report No. 07/282, 2007, p. 7, available at http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr07282.pdf. 
100 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, doc. No. 092008TCD111. 
101 CRC/C/TCD/CO/2, para. 68. 
102 UNHCR, Global Appeal 2009 Update, Geneva, 2008, p. 153, available at  
http://www.unhcr.org/publ/PUBL/4922d41214.pdf. 
103 United Nations, press release, “UN expert on internally displaced persons calls Chad to meet its 
responsibility” (French text), 11 February 2009. 
104 Office of the Humanitarian Coordinator for Chad, Humanitarian Action in Chad: Facts and Figures Snapshot 
Report, 18 September 2008, p. 4, available at 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/SHIG-7KLFFQ-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf. See also OCHA, Annual Report 2007, Geneva, 2008, available at 
http://ochaonline.un.org/OCHA2007ar/html/p3_field_offices.htm. 
105 S/2008/601, para. 56. 
106 UNHCR Global Appeal 2008-2009, Geneva, 2007, pp. 127 and 129, available at 
http://www.unhcr.org/home/PUBL/474ac8cae.pdf. 



A/HRC/WG.6/5/TCD/2 
Page 20 

 

107 Report of the Secretary-General, S/2008/601, para. 33. 
108 S/2008/760, para. 16. See also S/2008/601, paras. 52 and 53. 
109 CRC/C/TCD/CO/2, para.8. 
110 UNICEF, Briefing Book UNICEF Eastern Chad – September 2008, p. 20, available at 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/PANA-7KQGPF-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf. 
111 IMF, Poverty Reduction Strategy Paper Chad 2005, Annual Implementation Progress Report, IMF Country 
Report No. 07/282, 2007, p. 9, available at http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr07282.pdf. 
112 UNICEF, Briefing Book UNICEF Eastern Chad – September 2008, pp. 3 and 10, available at 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/PANA-7KQGPF-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf. 
113 S/2008/601, para. 92. 
114 S/AC.15/2008/15, para. 17. 
115 S/2008/760, paras. 70 and 71. 
116 United Nations Development Assistance Framework 2006-2010, available at  
http://www.undg.org/archive_docs/8611-CHAD_UNDAF.doc. 

 

----- 


