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  )ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة 
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  تشاد

 إىل عملية االستعراض الدوري     )١( املصلحة أصحابهذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من سبعة من           
وال يتضمن التقرير أية آراء . بادئ التوجيهية العامة الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسانوهو يتَّبع هيكل امل. الشامل

أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات 
لتقرير، كما أنه مل جير تغيري      وذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف ا           . دةحمدَّ

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو التركيز على هذه املسائل قد يعزى             . قدر املستطاع  النصوص األصلية 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق . إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات هذه املسائل بعينها

 اجلولـة  يفستعراض دورية االالتقرير مع مراعاة هذا أُعد قد و. ميع الورقات الواردةاإلنسان النصوص الكاملة جل   
  .  احملددة بأربع سنواتاألوىل

                                                      

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/WG.6/5/TCD/3 
23 February 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH/FRENCH 



A/HRC/WG.6/5/TCD/3 
Page 2 

 

   معلومات أساسية وإطار العمل-  أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

 (Association AZUR Développement)  رابطة أزور اإلمنائيةت ورقة املسامهة املشتركة اليت قدمتهاأكد - ١
تشاد طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل            ومبادرة احلقوق اجلنسية على أن      

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
   صدقت على الربوتوكولني امللحقني باتفاقية حقوق الطفـل واالتفاقيـة            أن تشاد   اهليئتان وأضافت. )٢(ضد املرأة 

  .)٣(ن حظر أسوأ أشكال عمل األطفالأ بش١٨٢ بشأن احلد األدىن لسن االستخدام واالتفاقية رقم ١٣٨رقم 

   اإلطار الدستوري والقانوين-  باء

كتاتورية وحكـم احلـزب     اعتمدت، بعد سنوات من الدي     تشاد    والسياسة العامة أن   األديانذكر معهد    - ٢
التنوع اإلثـين والـديين     باحترام  احلكومة التشادية   لزم  ، وهو ي  ١٩٩٦أبريل  /الواحد، دستورها احلايل يف نيسان    

ن احلريـات   أاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بش    نصوص عليها يف    تقيد بالقيم واحلمايات امل   الواإلقليمي والثقايف و  
  .)٤( من دستورها٢٧ و١٤رية الدينية يف املادتني  ويوجد أمشل بيان بشأن احل.الدينية

سلطات واسعة لـرئيس    اً   إىل أن تشاد تعيش يف ظل نظام رئاسي مينح دستوري          ة املشترك ت الورقة وأشار - ٣
 أي لبأن يفع له  سلطات تقديرية غري حمدودة تسمح      باجلمهورية الذي يتمتع، إضافة إىل اختصاصاته الدستورية،        

ملسامهة املشتركة، لورقة ااً ووفق. يعني موظفي اجلمهورية ويقيلهمكما  . ترقيتهم القضاة و  تعيني مبا يف ذلك     ،شيء
شهدت ما  اً   اقتراعات كثري  يفيف أغلبيتها من نواب احلزب احلاكم وحلفائه الذين انتخبوا           تتألف اجلمعية الوطنية  

تدخالت يف غري حملها مـن      اً  يوميأما العدالة فتعرف    . مرشحي األحزاب السياسية املعارضة   على حساب   اً  تزوير
  .)٥(السلطة التنفيذية، بل وحىت السلطة التشريعية

  تدابري السياسة العامة - جيم 

 مجيع أشكال ملكافحةمبادرة احلقوق اجلنسية إىل أن التعبئة الدولية واإلقليمية /أشارت رابطة آزير اإلمنائية - ٤
 وطنيـة    عمل وضع خطة : حلماية الطفل متثل فيما يلي    اً  تيموااً  سياسياً  العنف ضد األطفال القت، يف تشاد، ظرف      

ددت فيها استراتيجيات للحد مـن      حلد من الفقر حُ   ا استراتيجية   ورقة؛ ووضع   )١٩٩٩(لفائدة الطفل التشادي    
الفقر يف مجيع القطاعات االجتماعية مع التركيز بشكل خاص على محاية الطفل عامة ومحاية اجملموعات املستضعفة 

  .)٦(اخلصوص؛ ومراعاة احلكومة لتوصيات جلنة حقوق الطفل؛ وتعزيز اإلطار املؤسسيعلى وجه 

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
يف االعتبـار   اً  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، أخـذ         - ألف

  القانون اإلنساين الدويل اجلاري به العمل

 التشادية لتعزيز    واجلمعية الرابطة التشادية حلقوق اإلنسان    و  لرابطات حقوق اإلنسان   أشار االحتاد الدويل   - ٥
ـ حقوق اإلنسان والدفاع عنها إىل أنه بالرغم من أن تشاد طرف يف الصكوك الدولية السبعة ال                سية حلقـوق   رئي
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 كبرييف جزء   الة تعزى   ن هذه احل  أ، و يراوح مكانه يزال  ال  ذه احلقوق واحترامها    هلفعلي  اإلعمال ال اإلنسان، فإن   
للوصول إىل السلطة والبقاء فيها، وعمليـات  سلحة عناصر امل الاستراتيجيات  تطبعه   إىل سياق وطين وإقليمي      منها

   .)٧(السيطرة على األراضي، والدعم املتقاطع للمجموعات املسلحة

 التشادية لتعزيز  واجلمعيةنالرابطة التشادية حلقوق اإلنسا ولالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنساناً ووفق - ٦
 رشيد واملشاكل املتصلة باحلكم ال    ، أدى غياب فضاء للدميقراطية وحرية التعبري       فقد حقوق اإلنسان والدفاع عنها،   

واحترام حقوق اإلنسان يف جمموعها إىل تعاقب األزمات السياسية والعسكرية وكذا الرتاعات فيما بني اإلثنيات               
 آخر هجوم هو    أن  هذه املنظمات  وذكرت. التمرد املسلح تضاعف حاالت    وأعراضها يف    اليت تتبدى أبرز تعبرياهتا   

 على العاصمة، وإذا كانت مقاومة ٢٠٠٨فرباير / شباط٣ و٢ يه حتالف من ثالث جمموعات متمردة يومشنالذي 
 اهلجوم وتلتـه   ذلك    قد مكنتها من استعادة السيطرة الفعلية على العاصمة، فقد صاحبت           للسلطة القوات املوالية 

  .)٨(انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف حق السكان املدنيني بالعاصمة وضواحيها

  املساواة وعدم التمييز - ١

 إىل أن النساء يتعرضن للتمييز، وخباصة عندما يتعلق األمر مبسائل املرياث            ة املشترك ت ورقة املسامهة  أشار - ٧
  هذه احملنة بـسبب األحكـام املـسبقة        لكل  ن  تعرض أن النساء ي   ت هذه الورقة  وأضاف. لقرارأو القيادة أو اختاذ ا    

  وعدم تطبيق القوانني والفراغ التشريعي الناتج عن عدم إصدار قانون األحوال الشخصية واألسرة منذ ما يزيـد                 
  .)٩( سنوات١٠عن 

  هشخصعلى يف احلياة واحلرية واألمن الفرد حق  - ٢

 إىل أن احلق يف احلياة يتعرض النتهاكات جسيمة ومجاعية ومنهجية ويومية ة املشتركامهةت ورقة املسأشار - ٨
مرتكبوها الرئيسيون هم القوات املسلحة وقوات األمن، واجملموعات املسلحة العاملة على اإلقليم الوطين، وكذا              

 حتت أنظار السلطات  قانوين قرهبم من السلطة والذين حيوزون أسلحة حربية بشكل غرييدعونبعض األفراد الذين 
  .)١٠(املتواطئةالعامة 

 املتمردين التشاديني زعماء من ١١ على ٢٠٠٨أغسطس /يف آباً هلذه املنظمات، فقد حكم غيابي  اً  ووفق - ٩
 بالنظام الدستوري وسالمة وأمن اإلقليم يف حماكمة موجزة اإلخاللوالرئيس السابق حسني هربي باإلعدام، بتهمة 

، نفذ حكم اإلعدام يف تـسعة       ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ و ٦ ويف . من حقوق الدفاع    حق أي فيها   ترمحيمل  
، حكاموبتنفيذ هذه األ.  وحكمت عليهم باإلعدام االغتيالوأ أعمال قتل  بارتكابأشخاص أدانتهم حمكمة جنائية
وقد . )١١(عشر سنوات  من أكثرمرتاسالذي حبكم الواقع تنفيذ عقوبة اإلعدام لوقف تكون تشاد قد وضعت حداً 

 والتصديق  متهيداً إللغائها هنائياً  أوصت هذه املنظمات السلطات التشادية باعتماد وقف اختياري لعقوبة اإلعدام           
  .)١٢(امللحق بالعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالثاين على الربوتوكول االختياري 

ـ   مألوفةجزة ممارسة   واعتربت هذه املنظمات حاالت اإلعدام بإجراءات مو       - ١٠ ، وخباصـة خـالل     شاد يف ت
ـ  .  بانتظام بني اجليش الوطين التشادي وخمتلف اجملموعات املتمردة        نشبات العديدة اليت ت   هاملواج درت وهكذا قُ
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  ، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء، خالل حمـاوليت االنقـالب عـامي               
  .)١٣(بعدة مئات

ـ           ةاملشترك ت الورقة وأوضح - ١١ اً  أن العديد من حاالت االختطاف املتبوعة باالختفاء القسري تسجل يومي
 إىل أن   ه الورقـة  هذت  وأشار. من فعل أفراد عاديني   اً  األجهزة السرية وأحيان  عناصر  وهي من فعل العسكريني و    

أن  أو ميكن    تن حدد الفاعلني الذي  وأنالسياسية أو كليهما،     وأة بتصفية احلسابات الشخصية     مالدوافع تتعلق عا  
للتعذيب حىت  يتعرضون بشكل عام    الضحايا  أن  يف أغلب احلاالت، و   بسوء قط   أحد  مل يتعرض هلم    حتدد هويتهم   

  .)١٤(املوت بوسائل خمتلفة

يف تشاد وقد فاقمته املمارسة الواسـعة       منتشر  وأكدت هذه املنظمات أن اللجوء إىل االحتجاز التعسفي          - ١٢
 جرى توقيف العديد ٢٠٠٨فرباير / شباط٣ االحتجاز غري القانونية واخلاصة، وأنه منذ االنتشار املتمثلة يف أماكن

وأضافت هذه املنظمات . من املعارضني السياسيني بطريقة تعسفية واقتيدوا إىل أماكن احتجاز جمهولة وغري قانونية
 احملتجزون فيها ألي رقابـة      كد وجود أماكن احتجاز سرية ال خيضع      تؤأن تقرير جلنة التحقيق يف أحداث جنامينا        

هلذه املنظمات، أن   اً  وهكذا يبدو، وفق  .  االختفاء بعدم ضمانة   شكلبل إن أماكن االحتجاز الرمسية ال ت      . قضائية
إىل يومنـا   ال يزالون يف عداد املفقودين       ٢٠٠٨فرباير  / سجني حرب أُسروا خالل أحداث شباط      ٢٠٠أزيد من   

  .)١٥(ن من احلرية تعج بدورها باألظناءهذا، كما أن األماكن الرمسية للحرما

  الـسيد   ،٢٠٠٨فرباير  / شباط ٣يف   ،وذكرت هذه املنظمات أن قوات األمن أو اجليش التشادي أوقفت          - ١٣
واعتربت هذه . جنامينا واقتادته إىل مكان احتجاز جمهوليف  ابن عمر حممد صاحل، الرئيس التشادي السابق، يف بيته

 ومنظمة هيومن   ،)١٧(ة املشترك أيضاً الورقة  إىل هذه احلالة     توقد أشار . )١٦(سريختفاء ق ال تعرضاملنظمات أنه   
منظمة العمل املسيحي من أجـل    و  االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب       ، ومسامهة )١٨(رايتس واتش 
  .)١٩(حدود بال اإلنسان حقوق منظمة وتشاد -  إلغاء التعذيب

التـشادية   واجلمعيـة    الرابطة التشادية حلقوق اإلنسان    و حقوق اإلنسان وأوصى االحتاد الدويل لرابطات      - ١٤
لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها السلطات التشادية بأن تدمج يف القانون احمللي أحكـام اتفاقيـة مناهـضة                  

الدويل املسيحي ، وأوصى االحتاد )٢٠(التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
   اإلنـسان  حقوق منظمة و تـشاد  -  منظمة العمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب       و للعمل على إلغاء التعذيب   

وأن ينص  من اتفاقية مناهضة التعذيب ١دمج يف قانون العقوبات تعريف للتعذيب يتماشى واملادة  بأن ُيحدود بال
عـدم جـواز    على  ثبت أهنا انتزعت حتت التعذيب و     يادة   بطالن كل إف   لىوععقوبات مالئمة    هذا القانون على  

، فإن املساس   ة املشترك للورقةاً  ووفق. )٢١(حماكمةو غري مباشر كدليل إثبات يف أي        أاالحتجاج هبا بشكل مباشر     
 كتائب الدرك وخمافر الشرطة ومقرات الوكالة الوطنيـة لألمـن            مقرات يفاً  يبالسالمة البدنية ممارسة حتدث يوم    

خاصة وتستخدم نفس أساليب الـشرطة      اً   بعض السلطات العسكرية والتقليدية سجون     وتتخذ.  اخلاصة نكواملسا
 وقدم االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعـذيب        . )٢٢( هربي حسنيالسياسية للنظام السابق للديكتاتور     

  .)٢٣( معلومات مشاهبةحدود بال اإلنسان حقوق منظمةو تشاد -  منظمة العمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيبو
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التشادية لتعزيز  واجلمعية الرابطة التشادية حلقوق اإلنسان واد الدويل لرابطات حقوق اإلنسانالحتلاً ووفق - ١٥
منظمة العمل املسيحي من     و  واالحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب       )٢٤(حقوق اإلنسان والدفاع عنها   

، فقد تكون بعض عناصر القوات احلكوميـة        )٢٥(حدود بالاإلنسان   حقوق منظمة و تشاد -  أجل إلغاء التعذيب  
، أعمال تعذيب، وخباصة يف حق املعارضني السياسيني التشاديني         ٢٠٠٨فرباير  /ارتكبت، خالل مواجهات شباط   

نوا وارتكب أعضاء اللجنة املختلطة املكلفة بالتفتيش، وخباصة أعضاء احلرس الرئاسي، عنـدما كـا             . الرئيسيني
، كما يدعى أهنم استخدموا العنف يف حق املدنينيوقوق اإلنسان حل جتاوزات وانتهاكاتيقومون بتفتيش األحياء، 

  .)٢٧( معلومات مشاهبةة البيان املشتركت الورقةوذكر. )٢٦(أعمال هنب ارتكبوا

  /ونيـسان  ٢٠٠٥أكتوبر  / الفترة ما بني تشرين األول     شهدتملنظمة هيومن رايتس واتش، فقد      اً  ووفق - ١٦
 ات، عملية اختطاف مركب   ٨٤ اإلنساين يف شرق تشاد، منها       ني يف اجملال  ملاعلى الع اً   هجوم ١٤٠ ،٢٠٠٨أبريل  

، نفذت  ٢٠٠٨ من عام    األوىلفي األشهر اخلمسة    ف .مع الوقت اً  كما أن العنف وانعدام األمن مل يزد إال اشتداد        
وأوصت . )٢٨(اهلجمات من العقاب   أفلت مرتكبو هذه   وقد . اإلنساين ني يف اجملال  ملامخس هجمات قاتلة ضد الع    

لدعم العاملني يف جمال املعونـة اإلنـسانية        يف وسعها   احلكومة بأن جتعل من أولوياهتا القيام بكل ما         هذه املنظمة   
  ومقاضاة املسؤولنيالذين تصدر منهم جتاوزات الفوري للموظفني احلكوميني احملليني غيريومحايتهم، مبا يف ذلك الت

  .)٢٩(عن اجلرائم ضد العاملني يف جمال املعونة اإلنسانية

أشكال العنف، وخباصة االغتـصاب     ميع   النساء التشاديات يتعرضن جل     أن  إىل ة املشترك ت الورقة وأشار - ١٧
من اً   ال يتكلمن عنها خوف    هان ضحايا أ وأن قضية االغتصاب من احملرمات و      ،والتحرش اجلنسي والعنف الزوجي   

 الرابطة التشادية حلقوق اإلنسان    و وذكر االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان     . )٣٠(اجملتمعبذ  ة ون هانالتعرض إل 
 إحـصاء  ،٢٠٠٨فرباير / مبناسبة أحداث شباط،التشادية لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها أنه جرىواجلمعية  

سيطرة عناصر مسلحة سودانية من من حاالت االغتصاب، وخباصة يف أحياء جنامينا اليت كانت خاضعة لكبري عدد 
ضد اً عقابياً منطقكانت تتبع  االغتصاب اليت ارتكبت يف هذه األحياء عمالحركة العدل واملساواة وأنه يبدو أن أ

وذكرت منظمـة   . )٣١(ن اللتني ينحدر املتمردون منهما بشكل أساسي      ووالعد القرعان   السكان املدنيني من إثنييت   
  .)٣٢( مماثلةهيومن رايتس واتش معلومات

للنـساء والفتيـات، يف مواقـع    اً املهام اليت ختصص تقليدي   أن  وأشارت منظمة هيومن رايتس واتش إىل        - ١٨
خميمات اللجوء، حيث أقـدم عـدة       يف حميط   قت حاالت اغتصاب    ، تعرضهن خلطر االغتصاب وأهنا وثّ     شردينامل

 على نوع اجلنس    القائم للعنف   حاالت  عدة تقكما وثّ . ضحايا بعد ذلك على االنتحار بسبب النبذ االجتماعي       
ملخيمات، يف ا داخل خميمات الالجئني واملشردين، حيث تشكو النساء من االعتداء اجلسدي من املقيمني الذكور              

  .)٣٤(مبادرة احلقوق اجلنسية معلومات مماثلة/وقدمت رابطة آزير اإلمنائية. )٣٣(مبن فيهم أعضاء األسرة الذكور

القوانني من جانب   ال   ه ليس هناك من مكافحة ضد ممارسة اخلتان        أن ة املشترك ت ورقة املسامهة  وأوضح - ١٩
السلطات اليت تسمح باستمرار هذه املمارسة حىت على حساب حياة الضحايا، بذريعة أن األمـر               من جانب   وال  

   ألنـه   ت قصوره أثب القانون املتعلق بالنهوض بالصحة اإلجنابية       ة أن  املشترك وجاء يف الورقة  . يتعلق بقيم تقليدية  
  .)٣٥(واملتواطئني معهمتان اخل مرتكيب ضدال ينص على عقوبات 
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 أن حالة األطفال التشاديني تطبعها اعتداءات من قبيل التجنيد يف اجملموعات ة املشتركت ورقة املسامهةوأكد - ٢٠
املبكر، وتدين متدرس    جتارية، واالختطاف، واالجتار هبم، والزواج       غراضاملسلحة، واالستغالل اجلنسي أل   أو القوات   

 ثروة ينبغي استغالله حلل مشاكلهم، وهو مـا         در األطفال مص  ونويعترب الوالد  .البنات، والتعذيب، وسوء املعاملة   
أن مجيع إىل  االنتباه مبادرة احلقوق اجلنسية/اإلمنائية أزوررابطة وجهت و. )٣٦(يؤدي إىل أسوأ أشكال عمل األطفال

 مرتكيب مثل هذه األعمال بالسجن وبالغرامة ضدعنف ضد األطفال تنص على عقوبات األحكام اليت تعاقب أعمال ال
  .)٣٧(مشدداً للعقوبةاً  قرابة بالقاصر أو هلم سلطة عليه يعترب ظرفتربطهموأن كون مرتكبيها 

يز الرابطة التشادية لتعز والرابطة التشادية حلقوق اإلنسان ووأشار االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان - ٢١
 سنة يف صفوف اجليش التشادي      ١٨حقوق اإلنسان والدفاع عنها إىل أن وجود أطفال جنود تقل أعمارهم عن             

 ة املشتركت ورقة املسامهةوالحظ. )٣٨(ماضية يف جتنيد األطفال بدالً من تسرحيهم     يظل حقيقة قائمة وأن احلكومة    
 على سحب سبعة آالف طفل منتـسبني إىل         ٢٠٠٧ مايو/ احلكومة واليونيسيف يف أيار    بنياملربم   تفاقالأنه مع ا  

 يف املائة من هؤالء األطفال مـن اجلـيش الـوطين            ١٥,٥٢القوات واجملموعات املسلحة، مل جير سحب سوى        
  خطر على احلياة العامة    تحولون إىل إىل اجليش أو ي   أحياناً   نيعودو، إال أن هؤالء األطفال الذين سحبوا        التشادي

وذكرت منظمة هيومن رايـتس واتـش       . )٣٩(صاحبة وتدابري املتابعة  امل ريتدابال كفاية   عدم بسبب   )قطاع الطرق (
  .)٤٠(معلومات مماثلة

والحظت منظمة هيومن رايتس واتش أن جتنيد األطفال يف اجليش الوطين التشادي عمليـة روتينيـة يف                  - ٢٢
تشاد عرضة بدورهم للتجنيد مـن  وأن األطفال يف خميمات الالجئني السودانيني يف شرق        اً  مراكز املشردين داخلي  

. جمموعة متمردة سودانية تتلقى املساندة من احلكومة التشادية       وهي  ،  ، بشكل أساسي  حركة العدل واملساواة  قبل  
 التجنيـد   بـدورها أن خميمات املـشردين شـهدت   اً  وأضافت منظمة هيومن رايتس واتش أنه من الواضح أيض        

يم محلة إعالمية لكفالة إدراك القادة امليدانيني يف قواهتـا املـسلحة            تنظ:  وأوصت احلكومة مبا يلي    )٤١(اإلجباري
 استخدام اجلنود األطفال وجتنيدهم؛ واختـاذ إجـراءات         نعاملتعلقة مب واللتزامات احلكومة مبوجب القانون الدويل      

جملموعات  مجيع ا   قبل لكفالة تسريح مجيع األطفال اجلنود ووضع حد لتجنيد األطفال دون سن الثامنة عشرة من             
والـضباط   املسلحة العاملة يف األراضي التشادية؛ والتحقيق مع املسؤولني عن استخدام اجلنود األطفال وجتنيدهم            

 مسؤولية القيادة؛ ووضع خطة     يف سياق إثبات   املتورطني ومقاضاهتم، بغض النظر عن الرتبة، مبا يف ذلك           السامني
عمليات ؛ وإنشاء مؤسسة وطنية لتنسيق      جلنود األطفال ا وتسريحوين  عمل حمددة مبهلة زمنية ملنع التجنيد غري القان       

ألطفـال وجتنيـدهم    ا استخدام   جترميتسريح األطفال املنتسبني إىل القوات واجملموعات املسلحة وإعادة دجمهم؛ و         
ق مبوجب القانون الداخلي؛ واملوافقة على حتديد مناطق مرتوعة السالح كمالذات يف منـاط بطريقة غري مشروعة    

  .)٤٢( لإلغاثة اإلنسانية يف أماكن اللجوء املعروفةةقع متقدماالرتاع وكمو

   إىل أن العقوبة البدنية لألطفال    ضد األطفال   وأشارت املبادرة العاملية إلهناء كافة أشكال العقوبة البدنية          - ٢٣
 PR/2002/06قانون رقم   ال ذلك أحكام     يف البيت وأن القوانني املناهضة للعنف واالعتداء، مبا يف         مشروعة ال تزال 

أنه جرى إىل  و، البدنية لألطفالالعقوبةمتنع فسر على أهنا ، ال تقاسية أو الالإنسانية أو املهينةنع املعاملة الاملتعلقة مب
. يف هذا الـصدد   إضافية   معلومات   ها ال متلك   وضع مشروع قانون حلماية الطفل، لكن      ٢٠٠٧أغسطس  /يف آب 

 كعقاب على   مشروعةح للعقوبة البدنية يف املدارس وإىل أن العقوبة البدنية غري           وأشارت إىل عدم وجود منع صري     
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تأدييب يف املؤسسات اإلصالحية وأن العقوبة البدنية       إجراء  جرمية يف النظام اجلنائي لكنها ليست ممنوعة صراحة ك        
  .)٤٣( الرعاية البديلةماكن يف أمشروعة

  قاب وسيادة القانون، مبا يف ذلك اإلفالت من العالعدلإقامة  - ٣

الفساد، وبـطء   : بسبب ما يلي     إىل أن اجلهاز القضائي ال يزال مشلوالً       ت ورقة املسامهة املشتركة   أشار - ٢٤
اإلرادة السياسية لتطبيق النصوص، وعدم تواؤم      انعدام  القضاء، وظروف العمل السيئة، وعدم استقالل القاضي، و       

 واملتاجرة بالنفوذ، وتدخل الـسلطات  ،يفوالتخن، والفقر، و   السكا وإذعانالوسائل،  قلة  النصوص مع الواقع، و   
وتشجع هذه املمارسات،   .  مستويات الدعوى، واإلفالت من العقاب، وما إىل ذلك        مجيعاإلدارية والعسكرية يف    

 خمتلسي يقاضيفال أحد .  واالنتهاكات واألفعال اإلجرامية من كل األنواعالتجاوزات على ،ة املشتركللورقةاً وفق
اً  أحيانونبل يرقّ ،من مرتكيب اجلرائم واملخالفاتالكثري واملعذِّبني وغريهم املرتشني واألشرار  والراشني وامملال العا

  .)٤٤(إىل مناصب املسؤولية

التشادية لتعزيز واجلمعية  الرابطة التشادية حلقوق اإلنسان ووأشار االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان - ٢٥
 احلـق يف    تنال مـن   عنها إىل أن االختالالت الوظيفية اخلطرية للنظام القضائي التشادي           حقوق اإلنسان والدفاع  

احتـرام احلقـوق    اليت حتول دون     األساسية   قبةالعيشكل  ظل  ي استقاللية النظام القضائي     عدمحماكمة عادلة وأن    
 واالحتـاد الـدويل     )٤٦(واعتربت هذه املنظمات  . )٤٥(املكفولة مبوجب الصكوك الدولية اليت صدقت عليها تشاد       

 حقوق منظمةوتـشاد    -  منظمة العمل املسيحي من أجل إلغاء التعـذيب        و املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب    
 اجلنائية التشادي يضمن حق األشخاص املعوزين يف االستفادة ات أنه إذا كان قانون اإلجراء)٤٧(حدود بالاإلنسان 

  .ألظناءل  مساعدة قانونية مالئمةبتقدميسمح تة واملادية ال  املوارد البشريشحةمن مساعدة قضائية، فإن 

التشادية لتعزيز واجلمعية  الرابطة التشادية حلقوق اإلنسان ولالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنساناً ووفق - ٢٦
ولية  جرائم دو مرتكبأن يفلت من العقاب القضاء يفضي إىل ية استقاللالقصور يفحقوق اإلنسان والدفاع عنها، فإن 

 ٢٠٠٠أكتوبر  / األول ينوهكذا، مل يفض التحقيق القضائي الذي فتح منذ تشر        . ارتكبت على نطاق واسع   جسيمة  
حىت   قرار قضائي  إجراء من إجراءات احملاكمة ناهيك عن اختاذ أي        حلسني هربي إىل أي      املزعومنيضد الشركاء   

 املديرية السابقة للوثائق  املنتمني منهم إىل    ، وخباصة    باألمر  بالرغم من أن بعض املسؤولني املفترضني املعنيني       ،اآلن
  .)٤٨( يف اجلهاز األمين التشادي احلايلواألمن، ال زالوا يشغلون وظائف

 التشادية لتعزيز  واجلمعية الرابطة التشادية حلقوق اإلنسان    و وأكد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان      - ٢٧
 املتمثلة يف التوقيف واالحتجاز التعـسفي،       والواسعة النطاق اجلارية  حقوق اإلنسان والدفاع عنها أن املمارسات       
الفرد يف أن حياكم خـالل      ق  القائل حب  بدأاملالفساد، جتعل   استشراء  واحلبس االحتياطي املطول والتعسفي، وكذا      

منظمـة   و تعذيباملسيحي للعمل على إلغاء ال    لالحتاد الدويل   اً  ووفق. )٤٩(يف تشاد اً  متام  مبدأ معطالً مهلة معقولة   
 من قانون   ٢٤٣ تنص املادة    ،حدود بال اإلنسان حقوق منظمة و تشاد -  العمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب     

 سجن ويف جناح منفصل عن جناح داخلاحلبس االحتياطي فترة قضى ُت":  ما يليىاإلجراءات اجلنائية التشادي عل
الصعوبات اليت تعرفها امليزانية حتـول دون بنـاء         أن  يذية ب السلطة التنف تذرع   لكن يف املمارسة ت    ،"احملكوم عليهم 

يكاد يستحيل  ألمن اليت   لالوطنية   لوكالةا مقراتوأعلنت هذه املنظمات أنه باستثناء      . )٥٠(أماكن احتجاز منفصلة  
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ويف احملافظات جيري شراء هذه الزيـارات       ،  عائالهتممن   ات زيار تلقياً  ، ميكن للمحتجزين عموم   الوصول إليها 
  .)٥١(قابل بعض القطع النقديةم

التشادية لتعزيز  واجلمعية الرابطة التشادية حلقوق اإلنسان و االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان   ىرأو - ٢٨
أحـداث  زادت من حدهتا  هذه االختالالِت الوظيفيةَ اخلطرية للجهاز القضائي   أنحقوق اإلنسان والدفاع عنها،     

ـ      مكاتب  لنادرة اليت قدمت إىل     أن الشكاوى ا  و ،٢٠٠٨فرباير  /شباط ؤد إىل  النيابة العامة والشرطة القضائية مل ت
ثناء بعض حاالت إطالق السراح أو إصدار األحكام اليت أعلنتها احملاكم املختصة فيما بتعلق          ست، با إجراءأي  اختاذ  

ظمات، فقد أصدرت جلنة هلذه املناً ووفق. بتدمري املمتلكات أو السرقات أو إخفاء املسروقات خالل أعمال النهب
 بضغط من الرأي العام الدويل لتحديد طبيعة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت             أنشئتالتحقيق الوطنية اليت    

األغلبية الكربى لالعتداءات ارتكبتها    ال ُيرد جاء فيه أن      اً   ومداها واملسؤولية عنها تقرير    ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط 
 عقب املعارك ويف حق السكان ةوالعناصر املسلحة حلركة العدل واملساواللسلطة الية القوات املسلحة التشادية املو   
اجلدي تحقيق  الفإن عدم، تتحمل املسؤولية فيما حدثالدولة ملا كان واضحاً أن و. املدنيني واملعارضني السياسيني

للحق يف العدالـة    اً  فاضحاً  انتهاكيشكل    ومقاضاهتم وعقاهبم  موظفي الدولة املسؤولني عن مثل هذه األفعال      مع  
  .)٥٢(ومكافأة لإلفالت من العقاب

 التـشادية    واجلمعيـة  الرابطة التشادية حلقوق اإلنسان    و وأوصى االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان      - ٢٩
لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها السلطات التشادية بتنفيذ توصيات جلنـة التحقيـق الوطنيـة، وال سـيما                

 السياسيني واملدافعني عن لمعارضني مواصلة التحقيقات وتسليط الضوء على حاالت التوقيف التعسفي ل:)٥٣(التالية
 والية وتشكيلة اللجنة املكلفة مبتابعة تنفيذ عديلحقوق اإلنسان وعلى االختفاء القسري البن عمر حممد صاحل؛ وت

 مشاركة اجملتمع املدين واملراقبني الـدوليني؛       توصيات اللجنة لكفالة استقالهلا وفعاليتها وخباصة عن طريق كفالة        
ت هذه  كما أوص . )٥٤(ية واألمر بإغالقها   األماكن غري القانونية لالحتجاز واحلرمان من احلر       ميعوإعداد قائمة جب  

 استقاللية القضاة؛ وختصيص املوارد البشرية دأالسلطات التشادية باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان مباملنظمات و
؛ واختاذ مجيع التدابري الالزمة بغية مواصلة حتديد هوية )٥٥(ايد وفعالحمو  مستقلسري العدالة بشكلاملادية الالزمة لو

للقواعد الدولية للمحاكمات   اً  وحماكمتهم وفق  ٢٠٠٨فرباير  /املسؤولني عن اجلرائم املرتكبة خالل أحداث شباط      
  .)٥٦(العادلة واملنصفة

التحقيق مع املسؤولني عن جرائم احلرب، مبن فيهم : واتش احلكومة مبا يليوأوصت منظمة هيومن رايتس  - ٣٠
يف مجيع مزاعم تورط مـسؤويل      على الفور   أعضاء احلكومة والقوات املسلحة، ومقاضاهتم؛ وإجراء حتقيق حمايد         

 وتقـدمي    وغريها من االعتداءات،   اباحلكومة وأفراد قوات األمن التابعة للحكومة يف العنف والتعذيب واالغتص         
املسؤولني عنها إىل العدالة؛ وطلب املساعدة الدولية للتحقيق يف جرائم احلرب؛ وكفالة الـضمانات األساسـية                
ألصول احملاكمات لألشخاص رهن االحتجاز؛ والسماح بوصول املنظمات اإلنسانية املستقلة إىل األشخاص رهن             

مور منها إنشاء حماكم احتادية وإقليمية كافيـة  أ عن طريق    نظام العدالة اجلنائية،   االحتجاز؛ واختاذ تدابري لتحسني   
سـجالت مجيـع    تعهـد   للموظفني القضائيني والشرطة يف جمال حقوق اإلنسان؛ وكفالة          وتوفري تدريب مالئم  

  .)٥٧(عنهاملسؤول هاز األشخاص الذين حتتجزهم قوات األمن، مبا يف ذاك سبب االحتجاز والوحدة أو اجل
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 -  منظمة العمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب ويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب    وأشار االحتاد الدو   - ٣١
  مقـرات  وكـذلك يف عتقال إىل اكتظاظ أماكن االحتجاز يف مراكز االحدود بالاإلنسان  حقوق منظمة و تشاد

لعثور علـى    يستحيل ا  نهالشرطة حيث يرغم احملتجزون على الوقوف طوال فترة سجنهم أل          كتائب الدرك وخمافر  
هلذه املنظمات، جتري يف مركز احتجاز جنامينا تغذية السجناء وإن كانت التغذيـة  اً ووفق. مكان لالضطجاع فيه 

 كتائب الدرك، تكون تغذية احملتجزين يف كثري من األحيان  مقراتيف احملافظات وخمافر الشرطة أولكن غري كافية، 
 الدولة التـشادية مبواءمـة      ت هذه املنظمات  وأوص. )٥٨( هلا يرثىة  في حال فالنظافة الصحية    ، أما على نفقة األسر  

 املـوارد الظروف يف أماكن االحتجاز مع قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وختصيص مجيع               
  .)٥٩(املادية والبشرية وامليزانية الالزمة هلذا املسعى

 حقوق منظمةتـشاد و   -  يحي من أجل إلغاء التعذيب     إىل أن منظمة العمل املس     ت هذه املنظمات  وأشار - ٣٢
آلة تصوير أو مسجل الستقاء بحظر عليهما الدخول   يُ ن جنامينا لك  سجن بزيارة    دائمٌ  هلما إذنٌ  حدود بال اإلنسان

وأضافت هذه املنظمات أن ملنظمات أخرى للدفاع عن حقوق اإلنسان بـدورها إمكانيـة زيـارة                . الشهادات
التواصـل مـع    احلـق يف    بزيارة بصحبة مرشد ال يكون خالهلا للفريق الزائر         اً  تعلق عموم احملتجزين وأن األمر ي   

  .)٦٠(أية زيارة، وهو ما حيد من موثوقية املعلومات اليت جتمع خالل هذه الزياراتعن  نعالاإلنه ينبغي أاحملتجزين و

جاز وأنه توجد جلنة وطنية لية وطنية لزيارة ومراقبة أماكن االحتآ إىل عدم وجود هذه املنظمات توأشار - ٣٣
وأوصت . )٦١( بشكل جيد   هذه املهمة  ألداءتقنية مجة    ت لكنها تواجه صعوبا   ، املراقبة هحلقوق اإلنسان مكلفة هبذ   

من إمكانية الوصـول     املنظمات غري احلكومية للدفاع عن حقوق اإلنسان         بتمكنيهذه املنظمات الدولة التشادية     
  .)٦٢( الرئاسة يف مقراآلمنة املوجودة يف مقرات الوكالة الوطنية لألمن أوبشكل دائم إىل السجون املوصوفة ب

وقالت منظمة هيومن رايتس واتش إن إمكانية وصول املرأة يف خميمات الالجئني واملشردين إىل العدالة غري  - ٣٤
يف االنتهاكات  نظام العدالة التشادي للتحقيق ضمنإنشاء آلية قضائية خاصة :  وأوصت احلكومة مبا يلي)٦٣(كافية

   ،مجيع اجملموعات املـسلحة   أفراد  املرتكب من     اجلنسي نفاجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل، وال سيما مزاعم الع       
مبا فيها اجليش التشادي؛ ومقاضاة الضباط الذين كانوا يتولون مسؤولية القيادة وكانوا شركاء يف اجلرائم؛ وإنشاء 

هلم سجل سابق ممن صب رمسية يف اجليش والشرطة وغريمها من األجهزة األمنية آلية للتدقيق لتمحيص املرشحني ملنا
 االعتداء على حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االغتصاب؛ ووقف املساعدات املالية والعـسكرية للمجموعـات                يف

 املسلحة يف شرق تشاد اليت ارتكب أعضاؤها اعتداءات على حقوق اإلنسان وجرائم العنف اجلنـسي؛ وتـوفري                
 املالئمـة   شورةتقدمي امل هذه اخلدمات   ينبغي أن تشمل    وخدمات صحية جمانية ومالئمة لضحايا العنف اجلنسي،        

  .)٦٤(اإليدز/لمصابني بفريوس نقص املناعة البشريةلعالج الواالختبار الطوعي و

التعبري وتكوين مجعيـات والتجمـع      حرية  حرية الدين أو املعتقد، و      - ٤
  كة يف احلياة العامة والسياسيةالسلمي، واحلق يف املشار

 ٢٧ ة والسياسة العامة أن حكومة تشاد جلأت يف مناسبات إىل البند الثاين من املـاد              األديانكر معهد   ذ - ٣٥
 وأنه )٦٥(للوحدة الوطنية ملواطنيهااً حظر أنشطة اجملموعات الدينية اليت تراها هتديد وأ من دستورها لتقييد ٥املادة و

 االنتساب أو املعتقد أو املمارسـة       على أساس التمييز   وأ اجملتمعيةالتقارير بشأن االعتداءات    مل ترد إال القليل من      
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خرى توتر بني املسلمني واملسيحيني، وكذلك بني بعض القـادة          نه كان هناك بني الفينة واأل     أالدينية، بالرغم من    
  .)٦٦(املسلمني األصوليني واملعتدلني

إىل حد  بوجه عام لكفالتها،    احلكومة التشادية   اإلشادة ب ينبغي  أنه  ة،   والسياسة العام  األديان معهد   ورأى - ٣٦
عترب خمتلف اللجان املعنية باحلريـة      وُت. حقوقها وحرياهتا اليت يضمنها الدستور    من  اجملموعات الدينية   كني   مت ،كبري

بيد . طوائفها احمللية مراعاةى  على عزم البلد علثلةالدينية، مبا فيها الترتيب الفريد إلدارة عائدات البلد النفطية، أم
أن املعهد اعترب أن هناك عدة جماالت جيب على تشاد أن تدخل فيها حتسينات من أجل االمتثال لدستورها ذاتـه                   

كما اعتربت أن احلظر املفروض على التبشري يف        . لحمايات املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       لو
ـ          جيب رفع   يف جنامينا  الشوارع اً ه كما ينبغي إلغاء املمارسة املتسمة بالتمييز والعقبات القانونية اليت تواجهها حالي

  .)٦٧("الفائدة اجلارية"اجلماعة الصوفية 

 هوجهأول خطاب    يف   أدىل به رمسي لرئيس اجلمهورية     أول تصريح    كان،  لورقة املسامهة املشتركة  اً  ووفق - ٣٧
ومن يف حينه،   أمل للشعب   مبثابة بارقة    "احلريةأعدكم ب  فضة، ولكن    والاً  محل لكم ذهب  أال  : "وقال فيه مة  ألا إىل

ـ    ملؤسساتن من انطالق احلركات السياسية ومنظمات اجملتمع املدين، وكذلك ا         املؤكد أنه مكَّ   ن  واألطر اليت متكِّ
ا مماً بخر سريع، تة املشتركالورقةالحظ ت، كما لبيد أن هذا األم. )٦٨(اع صوهتم والتمتع حبقوقهماملواطنني من إمس

ظهور الرتاعات بني مؤسسات الدولة ومنظمات اجملتمع املدين        لاً   أيض وفسح اجملال  بلالشعب إىل اإلحباط،    عاد ب 
توقيـف  من خالل    هذه الرتاعات تكميم الصحافة      وقد جنم عن  . من جهة، وبني املواطنني والقادة من جهة ثانية       

  .)٦٩(تكرر للمحطات اإلذاعية اخلاصةالصحافيني، وإغالق الصحف وهنبها، واإلغالق امل

الرابطـة التـشادية     و اد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان    وفيما يتعلق حبرية التعبري واإلعالم، الحظ االحت       - ٣٨
  الرمسية، وإن كانت قائمـة،     ياكل  التشادية لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها أن اهل        واجلمعية   حلقوق اإلنسان 

 يتيح للـسلطات التأكيـد أن حريـة         التصال ممارستها وأن وجود اجمللس األعلى ل      ال تساهم مع ذلك يف حتسني     
 هذه املنظمات، على عقوبات حبسية على جرائم        كما تقول بيد أن التشريع ينص،     . الصحافة أمر واقع يف تشاد    

اسية الصحافة، كما أن احلكومة ترفض أي نقد من شأنه أن يشكك يف سلطتها وأن السلطات التشادية تتبع سي                 
 مقاالت بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف هـذه            رونالتحرش بالصحافيني الذين ينش   

  .)٧٠(املنطقة وترهيبهم

 تحرية التعبري، وخباصة حرية الصحافة، زاد     هذه االنتهاكات اليت تستهدف     أن  ت هذه املنظمات    وأعلن - ٣٩
ـ     PR/2008/194 وأن املرسوم    ٢٠٠٨فرباير  /خالل أحداث شباط      املعـارك  ةالذي صدر عشرة أيـام بعـد هناي

 قمع بعض احلريات الفردية، وخباصة حرية الـصحافة،         أدىوهكذا  . الطوارئيف العاصمة أدخل تشاد يف حالة       
وأضافت هذه املنظمـات أن     . الشعور بإفالت مرتكيب أعمال االبتزاز من العقاب      إىل إذكاء    ،وإقامة رقابة الدولة  

اً  ميدد التدابري االسـتثنائية، مـشدد  صحافة بشأن قانون ال ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٠ املؤرخ   ٠٥رقم  اعتماد األمر   
ت ورقة املـسامهة املـشتركة      وذكر. )٧١(النشربذلك العقوبات املنصوص عليها يف حق الصحافيني على جرائم          

  .)٧٢( مشاهبةاتمعلوم
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تقمعها القوات املسلحة وقوات األمن بشكل       أو   هااملظاهرات القانونية متنع  ت الورقة املشتركة أن     وأكد - ٤٠
التشادية  واجلمعية الرابطة التشادية حلقوق اإلنسان وويف رأي االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان. )٧٣(منهجي

 اإلنسان هدف السلطات منذ الساعات األوىل اليت وقلتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها، كان املدافعون عن حق
وكان بعض أعضاء مجعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان ضحايا حمـاوالت   . ملتمردين من العاصمة  تلت انسحاب ا  

  ، حثيـث  ويبدو أنـه كـان جيـري البحـث عنـهم بـشكل        ،التوقيف واهلجمات اليت ارتكبتها قوات األمن     
ملدافعني عن وما فتئت السلطات التشادية منذ زمن طويل تأخذ ا.  أمنيةدواعمما أرغم بعضهم على مغادرة البالد ل

 وجيري بصورة دائمة تعقبهم وحبسهم وترهيبهم وحىت هتديدهم )٧٤(حقوق اإلنسان على أهنم معارضون سياسيون
  .)٧٥(ت الورقة املشتركةبالقتل، حسبما ذكر

احترام إعالن األمم املتحدة بشأن محاية املدافعني عن        : السلطات التشادية مبا يلي   ت هذه املنظمات    وأوص - ٤١
 باملدافعني عن حقوق اإلنسان للقيام بزيارة إىل البلـد،     ية؛ وتوجيه الدعوة إىل املقررة اخلاصة املعن      حقوق اإلنسان 

 واملعنوية للمدافعني عن حقوق اإلنسان والصحافيني وإلغاء        اجلسدية؛ وضمان السالمة    )٧٦(على النحو الذي طلبته   
م الدستور التشادي وحيد من حريات التعبري  الذي ينتهك أحكا٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠عتمد يف  امل٠٥األمر رقم 

ت الورقة املـشتركة    وقد قدم . )٧٧( واإلعالم اليت يضمنها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         شروالن
  .)٧٨(ةشاهبتوصيات م

وهبا وتشنتخابات غري حرة تنظيم اباً  أيضُيستخف هباإىل أن حرية الرأي والتعبري الورقة املشتركة  توأشار - ٤٢
  .)٧٩(حشو الصناديق فضالً عناالقتراع، يف وإحصاء املقترعني يف خمالفات 

   الئقيستوى معيشالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف  - ٥

 أفقـر   يف ترتيب اً   بلد ١٧٧ على قائمة من     ١٧٠ االنتباه إىل أن تشاد حتتل املرتبة        ة املشترك ت الورقة وجه - ٤٣
 ٢٠٠٠  عام، بالرغم من أهنا أصبحت منذ٢٠٠٧/٢٠٠٨لفترة  مؤشر التنمية البشرية للتصنيفاً البلدان يف العامل وفق

  .)٨٠(للبترولاً ومصدراً منتجاً بلد

 إىل أن التمتع باحلق يف امللكية يطرح مشاكل خطرية وأن إعمال هـذا احلـق                ة املشترك ت الورقة وأشار - ٤٤
دي يتوقف على عالقات القوة على األرض ألن         اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والدستور التشا      مبوجب املكفول

 ،يف الليل كمـا يف النـهار   ،رجالقام  وقد يف أكثر من مناسبة، من حقوقهم يف امللكية        اً، تعسف املواطنني حرموا 
  .)٨١(بشكل عام بسلب العديد من التشاديني أمالكهماً مسلحون جيدوالزي املدين أو العسكري يرتدون 

انتهزهتا بلدية  الطوارئ حالة ٢٠٠٨فرباير /فرضت احلكومة بعد قالقل شباطفقد  ،ة املشتركللورقةاً ووفق - ٤٥
 األحكام القانونيـة الـسارية يف اجملـال         تنكراً لكل  ومصادرة أمالكهم،    املدينةسكان  من  الف  اآل جنامينا لطرد 

 ل بأرامل وأطفـا   لقي، كما أُ   هلا التعويضعن حالتها، ناهيك عن      ضحية معلومات كافية     ةلق أي تتومل  . العقاري
 وقد تسببت .اًذكر أهنم تلقوا تعويضومسنني إىل الشارع دون أي تدبري مرافق، باستثناء أفراد إثنية الرئيس الذين ُي

وغري القانونية وغري املناسبة يف وفاة العديد من رؤساء األسر املعيشية ومغادرة العديد من        املتعقلة  هذه العملية غري    
)٨٢(ة املشتركت الورقة ذكرما املنفى، حسبالتشاديني حنو القرى أو

.  
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  التحديات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات و - اً ثالث
  . ينطبقال

   الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية - اً رابع
  . ينطبقال

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- اً خامس
  . ينطبقال

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