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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 إىل  ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 ٥ملعقـودة يف  وأُجري االستعراض املتعلق بتشاد يف اجللسة الرابعـة ا . ٢٠٠٩مايو / أيار ١٥
وترأس وفد تشاد معايل السيد عبد الرمحن دجاسناباي، الوزير املـسؤول           . ٢٠٠٩مايو  /أيار

 ٨واعتمد الفريق العامل، يف جلسته الثامنة املعقودة يف         . عن حقوق اإلنسان وتعزيز احلريات    
  .، هذا التقرير املتعلق بتشاد٢٠٠٩مايو /أيار
ان، ـوق اإلنس ـن يف تشاد، اختار جملس حق     ولتيسري استعراض حالة حقوق اإلنسا      -٢

: التاليـة ينتمون إىل البلدان    ) اجملموعة الثالثية (، جمموعة مقررين    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨يف  
  .فرنسا وسلوفينيا وزامبيا

، صدرت الوثائق التالية الستعراض حالـة       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ بالفقرة   وعمالً  -٣
  : حقوق اإلنسان يف تشاد

  ؛(A/HRC/WG.6/5/TCD/1)) أ(١٥ خطي مقدم وفقاً للفقرة عرض  )أ(  
) ب(١٥جتميع أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عمـالً بـالفقرة             )ب(  

(A/HRC/WG.6/5/ CD/2)؛  
 .(A/HRC/WG.6/5/TCD/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية عمالً بالفقرة   )ج(  

ائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً األرجنتني     وأحيلت إىل تشاد، عن طريق اجملموعة الثالثية، ق         -٤
واجلمهورية التشيكية والدامنرك وأملانيا وهنغاريا والتفيا والسويد وهولندا واململكة املتحـدة           

وهذه األسئلة متاحة على املوقـع الـشبكي اخلـارجي         . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   
  . لالستعراض الدوري الشامل

  ية االستعراضموجز مداوالت عمل  -أوالً   

  عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
 ١١والدوليـة يف    ذكر الوفد أن تشاد، منذ أن حصلت علـى سـيادهتا الوطنيـة                -٥
شهدت فترة من انعدام االستقرار السياسي اتسمت حبدوث حركات         ،  ١٩٦٠أغسطس  /آب

ن وشجعت علـى     ونزاعات طائفية اصطبغت بانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسا       مسلحةمترد  
وأشار الوفد إىل أن من املؤسف أن هذا الوضع أدى إىل اندالع احلـرب              . هذه االنتهاكات 
أنشأت حكومـة    اليت   بهة التحرير الوطين لتشاد    وجاء إىل السلطة جب    ١٩٧٩األهلية يف عام    
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وأنشأت هذه احلكومة حمكمة عسكرية نفذت عمليات إعدام علنيـة           .وحدة وطنية انتقالية  
  .اء موجة اجلرائم اليت كانت جتتاح البلد يف ذلك الوقت إهنهبدف

 ١٩٨٢يونيـه   / حزيـران  ٧وأضاف الوفد قائال إن تويل حسني حربي مقاليد السلطة يف             -٦
 شخص قتلـوا، خبـالف   ٤٠ ٠٠٠اقترن بانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وإن أكثر من       

 أنشئت إثر سقوط نظام حـسني       ضحايا األضرار اجلانبية، وفقا ملا أوردته جلنة التحقيق اليت        
وكانت االنتهاكات اليت حددهتا اللجنة بالغة اجلسامة لدرجة أن الـضحايا اختـذوا             . حربي

إجراءات قضائية وطنية ودولية خبصوصها، وهي إجراءات حظيت بدعم كامل من حكومـة      
  .تشاد ويتوق اجلميع إىل معرفة نتيجتها

 / كـانون األول   ١ت مقاليد السلطة يف     وذكر الوفد أن حركة اخلالص الوطين تول        -٧
وقد أدى ذلك إىل إرساء إطار قانوين       .  منهية بذلك دكتاتورية حسني حربي     ١٩٩٠ديسمرب  

وسياسي ومؤسسي مؤات إلنشاء دولة ترتكز على سيادة القانون والدميقراطيـة التعدديـة،             
دالة ومحايتـها   ويتحقق فيها ضمان حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وكرامة اإلنسان والع         

يف عام  وطبقا ملا قاله الوفد، فإن إرساء الدميقراطية أتاح عقد مؤمتر وطين سيادي             . وتعزيزها
متكنت فيه خمتلف الفئات السياسية واالجتماعية من اإلعراب عن آرائهـا واختـاذ              ١٩٩٣

وجرى إنشاء جملس أعلى انتقايل وتشكيل حكومة وحدة وطنية واسـعة،           . إجراءات مهمة 
 ملعاجلة كل االنتهاكات وتقدمي ما يلـزم  ١٩٩٤ئت جلنة وطنية حلقوق اإلنسان يف عام        وأنش

ويعتزم إجراء مراجعة   . ضايا حقوق اإلنسان  قمن مشورة وتوصيات إىل احلكومة بشأن كل        
  . للنصوص املنشئة للجنة بغية حتقيق اتساقها مع مبادئ باريس

. ١٩٩٦مارس  / آذار ٣١تفتاء أجري يف    وأضاف الوفد أنه مت اعتماد دستور عن طريق اس          -٨
ويضمن هذا الدستور احترام حقوق اإلنسان ومجيع احلريات األساسية املنصوص عليهـا يف             

 ١٩٩٦انتخابات رئاسية حرة ودميقراطيـة يف عـام         وأجريت  . الصكوك القانونية الدولية  
ذلـك،   وذكر الوفد أنه جرى بعـد        .١٩٩٧وانتخابات تشريعية حرة ودميقراطية يف عام       

واجمللس الدستوري  بشكل تدرجيي، إنشاء مؤسسات وطنية أخرى من بينها احملكمة العليا           
 ويشكل إنـشاء وزارة     .وحمكمة العدل العليا واجمللس األعلى لالتصاالت ومكتب الوسيط       

 ٢٠٠٨، جرى توسيع نطاق اختصاصها يف عـام         ٢٠٠٥مستقلة حلقوق اإلنسان يف عام      
ميكن استخدامه، إذا لزم، إلثبـات أن رئـيس اجلمهوريـة،           ليشمل تعزيز احلريات دليال     

صاحب الفخامة السيد إدريس دييب إتنو، واحلكومة مصممان على التجـسيد الـواقعي             
  .للدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها

 ملا ذكره الوفد، فقد تأثرت جهود احلكومة والسياسيني واجملتمع املدين بأزمة            ووفقاً  -٩
 ونزاعـات طائفيـة     للمشردين والالجـئني    بتدفق هائل  ٢٠٠٣ عام   دارفور، اليت بدأت يف   

وغارات للجنجويد واجملموعات املسلحة، بلغت ذروهتا بشن هجمـات علـى جنامينـا يف              
وأفضت هذه األزمات املختلفة من جديـد إىل        . ٢٠٠٨فرباير  / وشباط ٢٠٠٦أبريل  /نيسان
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خـتالالت  الالطوارئ لوقـف ا   انتهاكات حلقوق اإلنسان، واجهتها احلكومة بإعالن حالة        
النظام العام النامجة عن انعدام األمن يف املناطق الست املتأثرة باالضـطرابات ويف            اجلسيمة يف 

وأتاح هذا التدبري، الذي أملته الظروف ونفذ لفترة حمدودة، إعادة فرض النظام            . مدينة جنامينا 
  .العام والدستوري

ء على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان      وذكر الوفد أن احلكومة، لتسليط الضو       -١٠
اليت ارتكبت أثناء تلك األحداث، أنشأت جلنة حتقيق، مؤلفة أساسا من ممثلي اجملتمع املـدين               

 بغية  وقد خلصت اللجنة إىل استنتاجاهتا اليت ستشكل أساسا إلجراء حتقيق قضائي          . ومراقبني دوليني 
  .لرصد تنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنةوأنشئت جلنة متابعة تقنية . حتديد املسؤولية

اعتماد وأفاد الوفد أن األمهية اليت توليها احلكومة لقضايا الصحة العامة أفضت هبا إىل     -١١
 يف  ة وكـذلك،  ـ، أنشئ مبوجبه نظام ملشاركة اجملتمع يف التكاليف الصحي        ١٩٩٩قانون، يف عام    

إلشارة إىل أن االستراتيجيات املعمـول      بيد أنه جتدر ا   . ، قانون بشأن الصيدليات   ٢٠٠٠عام  
  . هبا أقل كثريا من أن تغطي احتياجات سكان تشاد الصحية املتنامية على الدوام

وخبصوص احلق يف التعليم، ذكر الوفد أن احلكومة تبذل قصارى جهدها، يف حدود               -١٢
 األساسية الكافيـة  بيد أن الوفد أشار إىل عدم توافر البنية      . مواردها، لتوفري مرتبات املدرسني   

وقـال إن التعلـيم     ).  يف املائة منهم إىل تدريب مهين      ٦٢يفتقر  (وضعف تدريب املدرسني    
 من الدستور والتعليم الثانوي معمم ومتاح للجميع        ٣٥اإللزامي اجملاين مكفول مبوجب املادة      

وشدد الوفـد   . ولكن األمر ليس كذلك فيما يتعلق بالتعليم التقين واملهين        . يف كل أحناء البلد   
على أنه جيري بذل جهود جلعل التعليم العايل متاحا جلميع الطالب احلـائزين للـشهادات               

وأوضح أنـه   . املؤهلة لاللتحاق به وأشار إىل عدم كفاية أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات           
ل االقتصادية للطالب بغية التوصل إىل أفضل سب       -جتري حاليا إعادة تقييم احلالة االجتماعية       

  .تعزيز التعليم العايل
 يف إطار السعي إىل     ٢٠٠٢وقال الوفد إنه مت اعتماد سياسة تعليمية قطاعية يف عام             -١٣

  .واستهل مشروع لدعم إصالح النظام التعليمي التشادي. حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
تعلـيم  وتشاد بلد ذو معدل أمية مرتفع إىل حد بعيد، وجيري بذل جهود لتـوفري ال                -١٤

 أنـشئ   ٢٠٠٠ومن مث، فإن احلكومة، ملكافحة األمية، أصدرت مرسوما يف عام           . األساسي
وباملثل، فإن احلكومة حترص على متكن األطفـال      . مبوجبه مركز للقضاء على األمية يف تشاد      

. الصم واملكفوفني واملرضى من االلتحاق باملدارس، وتوجد مدارس تدريب لكفالة تعليمهم          
سياسات احلكومة يف ختفيض تكلفة تعليم البنـات واحملتـاجني إىل رعايـة             وتتمثل إحدى   

  .ة واألطفال الفقراءياجتماع
وطبقا ملا أورده الوفد، فإن الدستور يضمن احلق يف الثقافة، ومن واجـب الدولـة                 -١٥

ولكل مواطن احلق يف اإلبداع والتمتع حبماية أعماله        . صون القيم الوطنية للحضارة وتعزيزها    
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وتوجد وزارة مسؤولة بالتحديد عـن الثقافـة والـشباب    . كرية والفنية واالستفادة منها الف
  .والرياضة تعىن بكل هذه املسائل

، يف عملية موجهة إىل كفالـة       ١٩٩٠وأشار الوفد إىل أن تشاد انطلقت، منذ عام           -١٦
ن الـشركاء  ومنذ التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، أنشئ، بدعم م  . التنمية الكاملة للمرأة  

  .وبصفة خاصة اليونيسيف، برنامج مكرس لألطفال
 اعتمـد لـصون حقـوق       ٢٠٠٧مايو  / أيار ٩وقال الوفد إن القانون الصادر يف         -١٧

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
ولكل شخص احلريـة    . وأشار الوفد إىل أن حرية الرأي والتعبري معترف هبا للجميع           -١٨

 تلقيها نظرا ألن الدستور ينص على أن حرية كل          يف السعي إىل احلصول على املعلومات ويف      
من الرأي والتعبري واالتصال والضمري والدين والصحافة وتكوين اجلمعيات والتجمع والتنقل           

وال جيوز تقييد هذه احلريـات إال بـاالحترام         . والتظاهر وتنظيم املسريات مكفولة للجميع    
  ).٢٧املادة (واآلداب العامة الواجب حلريات اآلخرين وبضرورة صون النظام العام 

وذكر الوفد أن حرية املرء يف تكوين حزب سياسي أو االنتماء إىل احلزب السياسي                -١٩
 حزب سياسي منشأة ١٠٠الذي خيتاره معترف هبا يف التشريعات الوطنية وأن هناك أكثر من    

كل حزب من   ولتشجيع هذا الشكل الدميقراطي للتعبري، يتلقى       . بشكل قانوين تعمل يف تشاد    
وباملثل، يعترف حبرية مجيع املواطنني     . هذه األحزاب إعانة للمساعدة يف تغطية تكاليف عمله       

يف التعبري عن أفكارهم وآرائهم بأي وسيلة اتصال، كما يعترف حبرية الـصحافة والطباعـة     
وتسهم احملطات اإلذاعية والصحف املـستقلة العديـدة        ). ٢ و ١قانون الصحافة، املادتان    (
  .وجودة يف تشاد يف ممارسة هذه احلرياتامل

ويعترف القانون حبرية   . وقال الوفد إن حكومة تشاد أصدرت قانونا ينظم الصحافة          -٢٠
وينظم . الصحافة وميارسها مجيع املواطنني، وتبث احلوارات السياسية حىت عرب اإلذاعة الوطنية       

إىل أن األمية والفقر الواسع االنتشار      بيد أن الوفد أشار     . قانون حمدد احملطات اإلذاعية اخلاصة    
وعدم كفاية موارد الصحف واحملطات اإلذاعية اخلاصة والعواقب النفسية لـسنوات القمـع             

  .السياسي العديدة تشكل عقبات ال شك فيها تعترض سبيل التنمية الكاملة هلذه احلريات العامة
ية تكوين اجلمعيات، وبـصفة     وذكر الوفد أنه منذ اعتماد شىت القوانني املتعلقة حبر          -٢١

  .، حدثت طفرة يف انتشار شىت أنواع اجلمعيات والنقابات العمالية١٩٩٠خاصة بعد عام 
ني ان، أبلغ الوفد أنه جرى استهالل إصالح شامل موجه إىل حتقيق اتساق القو            وأخرياً  -٢٢

وقـوانني  اليت حتكم النظام القضائي مع املعايري الدولية، وبصفة خاصة قـانون العقوبـات              
وأكد . اإلجراءات املدنية واجلنائية وقانون األسرة، وأن هذا اإلصالح يف مراحله النهائية اآلن           

الوفد جمددا استعداده للتعاون التام مع خمتلف هيئات األمم املتحدة يف هذا اجملال وشدد على               
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 لتوجيه دعـوة    أن تشاد جتاوبت دائما مع مجيع طلبات الزيارة اليت تلقتها وأهنا على استعداد            
  .لزيارة البلد مفتوحة إىل املكلفني بواليات

  ع االستعراض واحلوار التفاعلي وردود الدولة موض  -باء   
وأثىن عدد من الوفود علـى تـشاد   .  وفدا ببيانات٤٩خالل احلوار التفاعلي، أدىل     -٢٣

. ري الـشامل  لعرضها الشامل والصريح، ولتقريرها الوطين والتزامها بعملية االستعراض الدو        
، واالنتخابات الرئاسية احلرة اليت     ١٩٩٦وقالت هذه الوفود إن الدستور الذي اعتمد يف عام          

، مهدت الـسبيل    ١٩٩٧أجريت يف العام نفسه، واالنتخابات التشريعية اليت أجريت يف عام           
وشددت عدة وفود على احلاجـة إىل       . إىل اإلنشاء التدرجيي للمؤسسات الوطنية الدميقراطية     

ملساعدة الدولية وأشارت إىل انضمام تشاد إىل عدد من الـصكوك الدوليـة، وأشـادت               ا
باخلطوات اهلامة اليت اختذت يف شىت القطاعات، مبا يف ذلك التعلـيم والـصحة، وسـلمت        
بالقيود الناشئة عن الوضع السياسي واألمين املتقلب، وتكرار األعمال العدائية عرب احلـدود،             

  .دين داخليا ملدة طويلةوعبء الالجئني واملشر
وأشادت الربازيل بتشاد وبصفة خاصة لقيامها بإجراء إصالح قضائي وإنشاء جلنـة              -٢٤

التصديق على ) أ: (وأوصت الربازيل حكومة تشاد مبا يلي. وطنية للقضاء على األمية يف تشاد
ليت ميكن أن تكـون     وإزالة القوانني ا  ) ب(اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛        

متييزية من تشريعاهتا، بغية ضمان تعزيز ومحاية حقوق الفئات الضعيفة، مثل النساء واألطفال، 
والتحقيق التدرجيي لألهداف املتعلقة حبقوق اإلنسان كما حددها قرار         ) ج(على حنو فعال؛    

  .٩/١٢جملس حقوق اإلنسان 
 احلرة والرتيهة، والتعاون الوثيـق      وشددت اململكة املتحدة على ضرورة االنتخابات       -٢٥

 /مع بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، والتنفيذ الناجح التفاقـات آب             
وأثارت شواغل خبصوص اإلفالت من العقاب واألمن، واحتجاز قيادات املعارضة، . أغسطس

ون اإلجيايب بشأن موضوع ورحبت بالتعا. والتقارير املتعلقة بأعمال القتل خارج نطاق القضاء
وقـدمت  . األطفال اجلنود ودعت إىل وضع خطة عمل وطنية للقضاء على هذه املـشكلة            

اختاذ خطوات لتعزيز نظام    ) أ: (اململكة املتحدة أربع توصيات تدعو إىل أن تقوم تشاد مبا يلي          
 أفريقيا الوسـطى  العدالة اجلنائية إضافة إىل التعاون الكامل مع بعثة األمم املتحدة يف مجهورية     

واملوافقة على طلب الزيارة املقدم من املقرر اخلاص املعين حباالت          ) ب(وتشاد يف هذا اجملال؛     
ووضع خطة عمـل اآلن ملنـع       ) ج(اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛         

ريح التجنيد غري القانوين لألطفال يف قواهتا املسلحة ووضع إجراءات شفافة للتحقـق وتـس             
وتوقيع الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة     ) د(األطفال املوجودين يف اجليش التشادي؛      

  .التعذيب والتصديق عليه
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تواصل جهودها الرامية إىل ضمان التعلـيم جلميـع         ) أ: (وأوصت اجلزائر تشاد بأن     -٢٦
الزمـة لتحـسني    األطفال واملضي، بدعم ومساندة من اجملتمع الدويل، يف اختاذ الترتيبات ال          

وسألت اجلزائر تشاد عما إذا كانت احلكومة قد أجرت تقييما لالحتياجات . نظامها التعليمي
إىل املساعدات التقنية واملالية، وعما إذا كان قد مت اختاذ خطوات لضمان أن تقدم مؤسسات               

ومة خبـصوص   ويف معرض الثناء على مبادرة احلك     . وهيئات األمم املتحدة هذا النوع من املساعدات      
 احللول الـيت    تتضمن) ب: (تنظيم منتدى لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف البلد، أوصت اجلزائر بأن          

يتعني استكشافها يف هذا اإلطار توفري برامج تدريب وتوعية يف جمـال حقـوق اإلنـسان                
مساعدة واملعاهدات الدولية لفائدة املوظفني املعنيني، مبا يف ذلك عرب مشاريع األمم املتحدة لل            

تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز سيادة القانون       ) ج: (وأوصت اجلزائر احلكومة بأن   . التقنية
واحترام حقوق اإلنسان وإعماهلا فعليا يف مجيع أحناء البلد، وبصفة خاصة من خـالل إمتـام    

ون عملية اإلصالح اجلارية يف جماالت العدالة، واإلدارة اإلقليمية، والسجل املـدين، والقـان            
  .املدين، وقانون األسرة

ودعت فرنسا سلطات الدولة إىل زيادة اجلهود الرامية إىل تسريح األطفال اجملنـدين               -٢٧
يف القوات املسلحة التشادية واختاذ تدابري ملنع جتنيد األطفال، مبا يف ذلك منع جتنيدهم على يد     

لنظام القـضائي ونظـام     كما دعت إىل تعزيز سيادة القانون وحتسني ا       . اجلماعات املتمردة 
وأوصت فرنسا بأن تقوم تشاد     . اكن االحتجاز غري القانونية   ـالق أم ـالسجون، وطلبت إغ  

فربايـر  /تنفيذ توصيات جلنة التحقيق فيما يتعلق باألحداث اليت وقعت يف شباط          ) أ: (مبا يلي 
التفاقية والتصديق على ا  ) ج(وإهناء إفالت أفراد القوات النظامية من العقاب؛        ) ب(؛  ٢٠٠٨

واختاذ التدابري الالزمة لوضع إطار     ) د(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛        
  .تشريعي جديد يضمن حرية الصحافة

والحظت اململكة العربية السعودية أنه مت إنشاء مؤسسات كثرية حلقوق اإلنـسان              -٢٨
وأوصت بأن يعيد تقرير الفريـق      . ميوأن احلكومة تكافح األمية وتوفر التعليم اجملاين واإللزا       

العامل تأكيد أمهية أن تواصل احلكومة جهودها ومبادراهتا الرامية إىل نشر التعليم وطلبـت              
معلومات خبصوص املنتدى الذي سيجرى تنظيمه عن حالة حقوق اإلنسان يف تشاد، وبصفة             

  .خاصة احلق يف التعليم
بن عمر صاحل بعد توقيفه     ايم املعارض   وأشارت هولندا بشكل خاص إىل اختفاء الزع        -٢٩

 وقالت إهنا تتطلع إىل معرفة نتيجة التحقيق يف األحداث اليت وقعـت     ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط 
تقدمي املـوظفني  ) أ: (وأوصت هولندا بأن تقوم تشاد مبا يلي. ٢٠٠٨فرباير  /يف جنامينا شباط  

لقضاء واالستخدام املفـرط    املسؤولني عن أعمال التوقيف التعسفي واإلعدام خارج نطاق ا        
حـسب   وضمان حماكمة مجيـع احملتجـزين  ) ب(للقوة والتعذيب واالغتصاب إىل العدالة؛      

. واالحتفاظ بسجالت جلميع األشخاص الذين حتتجـزهم قـوات األمـن          ) ج(األصول؛  
وأشارت هولندا إىل التقارير الواردة اليت تفيد بأن وقوع النساء ضحايا ملمارسـات متييزيـة               
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ضـمان  ) د: (زال حيدث وأوصت، يف هذا الصدد، بأن تقوم حكومة تشاد مبا يلي             ما معينة
ة يناث والزجيات القسر  إلتطبيق العقوبات املالئمة على أعمال مثل تشويه األعضاء التناسلية ل         

وضمان تكافؤ فرص البنات مع البنني، يف الواقع العملي، يف احلصول           ) ه(والعنف اجلنسي؛   
وتعديل التشريعات احلالية لضمان مساواة املرأة مع الرجـل يف حقـوق            ) و(على التعليم؛   
  . املرياث والتركة

والحظت مايل التقدم الذي أحرزته تشاد وأوصت بأن يقدم اجملتمع الدويل املساعدة              -٣٠
  . من تقريرها الوطين٨٩املالئمة، اليت متكن تشاد من حتقيق األهداف املتوخاة يف الفقرة 

كوت ديفوار إىل أن تشاد لن تتمكن مبفردها من التصدي للتحـديات            وإذ أشارت     -٣١
العديدة اليت تواجهها، فإهنا أوصت، بالنظر على وجه اخلصوص إىل وجود طلـب مقـدم               

تدعيم قدرات وزارة حقوق    ) أ: (للحصول على مساعدة تقنية من األمم املتحدة، بأن جيري        
ة حلقوق اإلنسان؛ ومواءمـة التـشريعات       اإلنسان وتعزيز احلريات؛ وتنشيط اللجنة الوطني     

:  أن وأخريا، دعت كوت ديفـوار تـشاد إىل       . الوطنية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     
تتخذ تدابري حمددة وحازمة لتوفري احلماية الفورية للمدنيني، وتقترح علـى املعارضـة             ) ب(

  .دوء إىل مجيع أرجاء البلداملسلحة آلية عملية إلجراء حوار وطين يفضي إىل إعادة السالم واهل
اختاذ مجيع التدابري املمكنـة لـضمان       ) أ: (وأوصت سويسرا بأن تقوم تشاد مبا يلي        -٣٢

وتكثيـف  ) ب(محاية املدنيني، ال سيما الفئات الضعيفة مثل األطفال والنساء واملـشردين؛            
 الالزمـة لعمـل   اجلهود الرامية إىل إصالح النظام القضائي وختصيص املوارد البشرية واملادية        

نظام العدالة على حنو مستقل وحمايد وفعال تنفيذا لتوصيات جلنة التحقيـق الوطنيـة، الـيت     
أغسطس / آب ١٣وتعزيز احلوار يف سياق االتفاقات املربمة يف        ) ج(؛  ٢٠٠٨أنشئت يف عام    

وتكثيف اجلهود الرامية إىل ضـمان تـسريح        ) د( بغية ضمان تنفيذها بشكل فعال؛       ٢٠٠٧
طفال اجلنود، وكذا وضع خطة عمل حمددة بفترة زمنية إلهناء جتنيـد واسـتخدام              مجيع األ 

  .األطفال اجلنود
ورحب املغرب بالعفو عن األشخاص احملكوم عليهم باإلعـدام وبـرتع سـالح               -٣٣

. وشجع املغرب تشاد على زيادة جهودها الرامية إىل تنفيذ توصيات جلنة التحقيق           . املسلحني
توقعات تشاد من منظمات األمم املتحدة فيما يتعلق بتـدعيم قـدرهتا            واستفسر املغرب عن    

. وتنفيذ التدابري املؤسسية حلماية حقوق اإلنسان وحقوق الالجئني على وجـه اخلـصوص            
وأوصى املغرب بأن تنشئ تشاد برناجما وطنيا للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان              

  .صددوتطلب املساعدة الدولية الالزمة يف هذا ال
اختاذ مزيد من التدابري ملنـع أطـراف        ) أ: (وأوصت السويد بأن تقوم تشاد مبا يلي        -٣٤

وزيادة اجلهود الرامية إىل إهناء جتنيد األطفال املقاتلني        ) ب(من مواصلة جتنيد األطفال؛      الرتاع
 عن  وأعربت السويد . وتسرحيهم وتنفيذ التدابري الرامية إىل ضمان إعادة إدماجهم يف اجملتمع         

تنفذ مزيـدا مـن     ) ج: (قلقها إزاء العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات وأوصت تشاد بأن         
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. التدابري للتصدي ملشكلة العنف ضد املرأة ومكافحة اإلفالت من العقاب يف هـذا الـصدد              
 الذي حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وأوصـت         ٢٠٠٢ورحبت السويد بقانون عام     

  . مزيد من التدابري لوضع حد هنائي لتشويه األعضاء التناسلية لإلناثتنفيذ ) د: (بأن جيري
الذي حيظـر    ٢٠٠٢تنفذ بشكل كامل تشريع عام      ) أ: (وأوصت إيطاليا تشاد بأن     -٣٥

ناث وتعزز محالت إذكاء الوعي بغية مكافحة هـذه املمارسـة           إلتشويه األعضاء التناسلية ل   
ويف معرض اإلشارة إىل عمل جلنة التحقيق . كرامتهاوغريها من التقاليد الضارة بصحة املرأة و

الوطنية الذي أوضح أن اجلماعات املتمردة والقوات املسلحة الوطنية التشادية على الـسواء             
، ٢٠٠٨فرباير  /مسؤولتان عن انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء األحداث اليت وقعت يف شباط          

التوصيات اليت وضعتها اللجنة سـالفة      تنفذ دون تأخري مجيع     ) ب: (أوصت إيطاليا تشاد بأن   
بن عمـر   االذكر وتقدم مجيع املعلومات الالزمة بشأن مكان وجود الزعيم املعارض السابق            

تتخذ كل اخلطوات الـضرورية لوضـع هنايـة         ) ج: (كما أوصت إيطاليا تشاد بأن    . صاحل
  .الستخدام األطفال اجلنود من جانب مجيع أطراف الرتاعات املسلحة يف تشاد

وشجعت تركيا السلطات على مواصلة التعاون مع بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة               -٣٦
وأوصت بتكثيف التدابري الرامية إىل مكافحة   . أفريقيا الوسطى وتشاد ومع املنظمات اإلنسانية     

جتنيد األطفال من قبل املتحاربني، مع مراعاة الشواغل اليت أعرب عنها كل من جلنة حقـوق     
  . تنسيق الشؤون اإلنسانيةالطفل ومكتب 

والحظت نيجرييا أن الرتاع املسلح تسبب يف حدوث انتهاكات حلقوق اإلنـسان،              -٣٧
منها العنف اجلنسي، وجتنيد األطفال اجلنود، ومشاكل الالجئني واملشردين داخليا، والفقـر            

تشاد يف  مساعدة  ) أ: (ودعت نيجرييا اجملتمع الدويل إىل    . واألمية واجلهل، ضمن أمور أخرى    
ومعاونتها يف وضع برنامج انتخايب يقبله مجيع األطراف وحتقيق         ) ب(التصدي هلذه املشاكل؛    

وتقدمي املساعدات التقنية واملالية، اليت توجد حاجة       ) ج(السالم والدميقراطية واحلكم الرشيد؛     
  .عاجلة إليها، لدعم جهود تشاد وتنفيذ التوصيات اليت قد يتمخض عنها هذا االستعراض

والحظت بوركينا فاسو أن تشاد صدقت على الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقـة              -٣٨
باألطفال، وأوصت بأن تواصل تشاد سياستها اخلاصة بتنفيذ االلتزامات الدولية واإلقليميـة            

كما دعت تشاد إىل أن تواصل التصديق علـى الـصكوك الدوليـة             . املتعلقة حبقوق الطفل  
  .املختلفة وتنفذها

وسألت الواليات املتحدة عن التدابري املتخذة لتسريح األطفـال اجلنـود وإعـادة               -٣٩
إدماجهم يف اجملتمع ووضع هناية لتجنيدهم بعد ذلك على يد اجلـيش الـوطين التـشادي                

، بأن تقوم تشاد مبـا      وأوصت، أوالً . واجلماعة املتمردة املعروفة باسم حركة العدل واملساواة      
وجتـرمي  ) ب(ها احلازم بإهناء االستخدام غري املشروع لألطفال اجلنود؛         إثبات التزام ) أ: (يلي

كومية جترميا رمسيا يف القـوانني      استخدام األطفال اجلنود من قبل اجلماعات املسلحة غري احل        
) ب(احمللية، إذا مل تكن قد قامت بذلك فعال، وإنفاذ هذه القوانني إذا كانت قد ُسّنت فعال؛                 
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ادة إدماج املقاتلني األطفال يف اجملتمع على سبيل األولوية باالشتراك مع           وتكريس املوارد إلع  
تقدمي املسؤولني عن االنتهاكات    ) ج: (وأوصت، ثانيا، بأن تتوىل احلكومة    . املنظمات الدولية 
وأوصت، ثالثا،  .  إىل العدالة  ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨يناير و / كانون الثاين  ٢٨اليت وقعت بني    

إمتام مراجعتها وإلغاء قانون الصحافة اجلديد يف أقرب وقـت          ) د: (لىبأن تعمل احلكومة ع   
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  ممكن نظرا ألنه، فيما يبدو، يتناىف مع الدستور التشادي      

  . والسياسية، الذي تشاد طرف فيه
وأشادت تونس بالتزام تشاد حبقوق اإلنسان، الذي ظهر بوضوح من خالل إنـشاء           -٤٠

وأثنت تونس على اجلهود املبذولـة يف جمـايل         . ١٩٩٤جلنة وطنية حلقوق اإلنسان يف عام       
الصحة والتعليم وأحاطت علما بعزم السلطات على وقف املمارسات التقليدية الضارة الـيت             

وعلى سبيل التوصية، شجعت تونس السلطات التشادية على مواصلة أنشطتها          . متس الطفلة 
  .مارسات التقليدية الضارة بالصحةالرامية إىل مكافحة امل

تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لتنفيذ توصية جلنـة        ) أ: (وأوصت الدامنرك تشاد بأن     -٤١
حقوق الطفل اليت تدعو إىل منع وحظر مجيع ضروب التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية               

 وكوسيلة مهمة ملنع التعذيب     .أو الالإنسانية أو املهينة اليت يتعرض هلا األطفال ومحايتهم منها         
متكن جلنة الصليب األمحر الدولية من الوصول       ) ب: (ومكافحته، أوصت الدامنرك تشاد بأن    

كما أوصت الدامنرك تشاد    ". كوروتورو"إىل مجيع مرافق االحتجاز، مبا يف ذلك الوصول إىل          
من اتفاقية مناهضة    ١تدرج يف القانون الوطين تعريف التعذيب، كما يرد يف املادة           ) ج: (بأن

  .التعذيب، وجترم التعذيب جترميا حمددا
وطلبت املكسيك مزيدا من املعلومات عن برامج محاية الالجئني واملشردين داخليـا              -٤٢

: وأوصت بأن تقوم تشاد مبا يلي     . ومحالت التوعية بشأن األطفال اجلنود واستغالل األطفال      
والنظر بشكل إجيايب يف  ) ب(فال واملراهقني؛   اعتماد خطة عمل وطنية حلماية حقوق األط      ) أ(

مسألة زيارات املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، ال سيما             
لزيـارة البلـد إىل املكلفـني        أولئك الذين طلبوا زيارة البلد؛ وتوجيه دعوة مفتوحة ودائمة        

مل بوقف استخدام عقوبـة اإلعـدام       وإعادة الع ) ج(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة؛      
والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص         ) د(متهيدا إللغائها متاما؛    

  .باحلقوق املدنية والسياسية
تكثيف جهودها الرامية إىل احلد من جتنيد      ) أ: (وأوصت كندا بأن تقوم تشاد مبا يلي        -٤٣

وإنشاء مؤسسة وطنية لتنسيق إعـادة      ) ب( املسلحة؛   األطفال اجلنود من جانب اجلماعات    
كما أوصت كندا بأن تقوم تشاد مبـا        . إدماج األطفال اجلنود املسرحني يف اجملتمع التشادي      

حماكمة املسؤولني عن اجلرائم املرتكبة ضد النساء، وإصدار قانون الفرد واألسرة،           ) ج: (يلي
وتعزيز قدرهتا املؤسـسية    ) د(ا للعنف اجلنسي؛    وتقدمي املساعدة إىل النساء اللوايت كّن ضحاي      

والتنفيذية فيما يتعلق بإقامة العدل بغية وقف اإلفالت من العقاب وحتقيق االمتثال للصكوك             
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االعتماد الـسريع   ) ه: (وأوصت كندا أيضا بأن تقوم تشاد مبا يلي       . الدولية حلقوق اإلنسان  
 من  نظِّمة لوسائط اإلعالم حىت يتمكن الصحفيون     لتدابري عملية من أجل التنفيذ الكامل للنصوص امل       

  . واحترام حقوق اإلنسان للمشردين داخليا والالجئني) و(ممارسة عملهم على حنو كامل؛ 
 .٢٠٠٨وطلبت األرجنتني مزيدا من املعلومات عن جلنة التحقيق اليت أنـشئت يف عـام                 -٤٤

بادئ التوجيهية اجلديـدة ملفوضـية      وقالت األرجنتني إنه ينبغي أن تضع تشاد يف اعتبارها امل         
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن محاية املشردين داخليا وتضمن محايـة مجيـع              

 وينبغي أيضاً. الالجئني، وبصفة خاصة الفئات الضعيفة مثل األطفال والنساء املعرضني للخطر     
 اخلاص باحلقوق املدنية    أن تستجيب تشاد بسرعة للشكاوى املتعلقة بانتهاكات العهد الدويل        

والسياسية فيما يتصل بالالجئني واملشردين داخليا وانتهاكات التشريعات الدوليـة املتعلقـة            
تنظيم محالت للقضاء على التمييز     ) أ: (وأوصت بأن تقوم تشاد مبا يلي     . باالجتار باألشخاص 

ة القضاء على مجيـع  والنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقي   ) ب(ضد املرأة؛   
والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن         ) ج(أشكال التمييز ضد املرأة؛     

والنظـر يف  ) د(االختفاء القسري، واالعتراف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف االتفاقية؛    
ملعاملة أو  التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب ا          

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال               
املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           

  .والسياسية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري
وأثنت ماليزيا على تعاون تشاد مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة               -٤٥

اختاذ مزيد من التـدابري     ) أ: (وأوصت ماليزيا بأن تقوم تشاد مبا يلي      . جمللس حقوق اإلنسان  
الفعالة لتحسني أمن النساء والفتيات، ال سيما اللوايت يعشن يف مناطق الرتاعات والالجـئني؛   

تعاوهنا مع اليونيسيف وغريها من هيئات األمم املتحـدة مـن أجـل وضـع               وزيادة  ) ب(
استراتيجية شاملة لضمان محاية النساء والفتيات من مجيع أشكال العنف، وبـصفة خاصـة              

ومواصلة جهودها املبذولة لوقف جتنيد واستخدام األطفال من جانـب          ) ج(؛  ينسالعنف اجل 
 البلد والعمل على حنو وثيق مع مكتـب تنـسيق           كل األطراف املتورطة يف الرتاع الدائر يف      

الشؤون اإلنسانية واليونيسيف واألطراف األخرى املعنية من أجل تسريح األطفال من القوات  
  .العسكرية واجلماعات املسلحة األخرى

وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن تشاد بذلت جهودا عديدة إلبقاء البلد              -٤٦
وقالت إنه ينبغي اإلشارة بشكل خاص      . ميقراطية وتوطيد سيادة القانون   على طريق صون الد   

وشجعت مجهوريـة الكونغـو     . إىل التشريعات املتعلقة بالصحة والتعليم ومكافحة الفساد      
الدميقراطية تشاد على مواصلة جهودها الرامية إىل إذكاء وعي املـواطنني بـضرورة تعلـيم               

م من اليونيسيف، بإقامة هياكل دائمة ملكافحـة        كما أوصت بأن تقوم تشاد، بدع     . اإلناث
  .استغالل األطفال يف رعي املاشية
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وقالت أذربيجان إن من األمور املشجعة التدابري اليت تتخذها احلكومة التشادية، مبا              -٤٧
وأوصت أذربيجان بأن تقوم تشاد     . سيف، للقضاء على سخرة األطفال    يفيها التعاون مع اليون   

سيما اليونيسيف، من    ف جهودها بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة، وال       تكثي) أ: (مبا يلي 
أجل مكافحة جتنيد األطفال يف القوات العسكرية وإعادة دمج األطفال املسرحني من اجليش             

واختاذ مجيع التدابري املمكنة، مبساعدة من اجملتمع الـدويل، للقـضاء   ) ب(يف احلياة الطبيعية؛    
وطلبـت  . ول على التعليم، وبصفة خاصة بالنسبة للفتيات والنساء       على األمية وضمان احلص   

أذربيجان مزيدا من املعلومات عن حالة تقدم اإلصالحات القضائية وعن التدابري املتخذة، مبا             
  . فيها التدبري املتخذة مبساعدة دولية، لكفالة احلق يف الغذاء، وبصفة خاصة للفئات الضعيفة

إعطاء أولوية حكومية لوقف اإلفالت     ) أ: (م تشاد مبا يلي   وأوصت النرويج بأن تقو     -٤٨
من العقاب عن العنف اجلنساين واختاذ خطوات فورية وملموسة للتحقيق يف اجلرائم وتقـدمي        

وإنشاء آلية قضائية خاصة داخل نظام العدالة للتحقيـق يف          ) ب(املسؤولني عنها إىل العدالة؛     
جنسي من جانب أفراد كل اجلماعات املسلحة، مبا        االدعاءات املتعلقة بارتكاب أعمال عنف      

والدعم العلين ملناصرة حقوق اإلنسان وهتيئة بيئة آمنة لكـل          ) ج(يف ذلك اجليش التشادي؛     
وضمان القيام على حنو فعـال بـالتحقيق يف مجيـع اجلـرائم             ) د(دعاة حقوق اإلنسان؛    

يني واملالحقة القانونية عليها    واالنتهاكات املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحف       
  .وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة

تسريح املقاتلني الذين هم دون السن      ) أ: (وأوصت النمسا بأن تقوم احلكومة مبا يلي        -٤٩
القانونية من القوات العسكرية واحملاكمة الفعلية لألشخاص املسؤولني عن جتنيـد األطفـال             

يما يف املخيمات والقرى املوجودة يف شرق تشاد، وجتـرمي          لصاحل اجلماعات املسلحة، ال س    
جتنيد األطفال مبوجب القوانني احمللية وإنشاء مؤسسة وطنية لتنسيق تسريح األطفال وإعـادة             
إدماج األطفال املسرحني يف اجملتمع، على النحو املتفق عليه يف أثناء زيارة املمثـل اخلـاص                

 واتباع هنج منتظم يشتمل، ضمن أمور أخرى، على         )ب(؛  ٢٠٠٨مايو  /لألمني العام يف أيار   
عمليات صارمة الختيار املوظفني العامني والقضاة واإلشراف عليهم بشكل فعـال، وعلـى            

تتخذ التدابري  ) ج: (كما أوصت النمسا احلكومة بقوة بأن     . التدريب يف جمال حقوق اإلنسان    
نسي، مبا يف ذلك احلماية مـن       الالزمة لضمان محاية مجيع النساء من االغتصاب والعنف اجل        

  .تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
 اختاذ مجيع التدابري التـشريعية والـسياساتية      ) أ: (وأوصت سلوفينيا بأن تقوم تشاد مبا يلي        -٥٠

الالزمة من أجل التصدي جلميع أشكال العنف ضد األطفال يف مجيع األوساط، مبا يف ذلك               
واختاذ تدابري  ) ب(نع حدوثها، وتعزيز أنشطة إذكاء الوعي؛       العقاب البدين داخل األسرة، وم    

 سـنة،   ١٨فورية وكافية لضمان أن يكون احلد األدىن لسن التجنيد يف القوات العـسكرية              
وتسريح املقاتلني الذين تقل أعمارهم عن السن القانونية من قواهتـا العـسكرية، وتيـسري               

 من أجل تسريح األطفال ومنـع جتنيـدهم،         االتصال بني اجلماعات املسلحة واألمم املتحدة     
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واختاذ كل التـدابري    ) ج(وبصفة خاصة منع جتنيد األطفال املوجودين يف خميمات الالجئني؛          
 واختـاذ ) د(الالزمة حلماية مجيع األطفال املوجودين يف مواقع املشردين داخليا وخميمات الالجئني؛            

 وإيذائهم واستغالهلم جنـسيا ولعمالـة       مجيع التدابري للتصدي خلطف األطفال واالجتار هبم      
األطفال، ومنع هذه األفعال، مبا يف ذلك حماكمة مرتكبيها، ومحاية األطفال الضحايا وإعادة             

: كما أوصت سلوفينيا بأن تتخذ تشاد مجيع التدابري الالزمة من أجـل           . إدماجهم يف اجملتمع  
ومحاية ) و(ألعضاء التناسلية لإلناث؛ التنفيذ الفعال للتشريعات الوطنية اليت حتظر تشويه ا       ) ه(

  .النساء، وبصفة خاصة الفتيات، من العنف اجلنسي يف سياق الرتاع املسلح
وأشارت أملانيا إىل التقارير اليت تثري مسألة العنف ضد األطفال وطلبت مزيدا مـن                -٥١

إلغاء ) أ: (ليوأوصت أملانيا بأن تقوم تشاد مبا ي. املعلومات عن نظام قضاء األحداث يف تشاد 
ومنع جتنيد األطفال يف القوات العسكرية وتعزيز حقوق الطفل كمـا           ) ب(حالة الطوارئ؛   

وإصالح القضاء وحتقيق فصل حقيقي بني      ) ج(هي منصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل؛        
  .السلطات لضمان سيادة الدميقراطية واالحترام التام حلقوق اإلنسان

 على التوصيات اليت قدمت، واليت تبدو مقبولة إمجاال، وأكد          وشكر الوفد املتحدثني    -٥٢
أن احلالة يف تشاد جيب أن توضع يف سياقها وأن اإلرادة السياسية يثبتها إنشاء وزارة حقوق                

  .اإلنسان وتعزيز احلريات، كما تثبتها التدابري اليت اختذها رئيس اجلمهورية
ويف هذا السياق، جيب أيضا . دة الوطنيةوقال إن أولوية تشاد هي صون األمن والسيا  -٥٣

وترغب احلكومة يف العمل مع منظومة األمم املتحدة، وبصفة خاصة          . صون حقوق اإلنسان  
  .جملس حقوق اإلنسان، من أجل ضمان مستقبل أكثر أمنا لألطفال والنساء

مني وأشار الوفد إىل أنه جرى توجيه أسئلة، أثناء بعثة مشتركة مع املمثل اخلاص لأل               -٥٤
العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليا واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة الـسامية            
لشؤون الالجئني، إىل عدة أسر تقيم يف خميمات مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون               

ووفقا للردود، فإن كثريين من اآلباء واألمهات كـانوا         . الالجئني عن مسألة األطفال اجلنود    
، ولكن جتنيد األطفال توقف متاما      ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣تصال باجلماعات املتمردة يف عامي      على ا 

وتستطيع احلكومة أن تعلن أنه ال      . ويوجد وضع مماثل يف خميمات املشردين     . ٢٠٠٤منذ عام   
 أي جتنيد لألطفال داخل حدود تشاد وأن ظاهرة األطفال اجلنود، اليت حيظرهـا           حيدث حالياً 

ومكان األطفال هو مع أسرهم ويف املدرسة؛ وتظل احلكومة، اليت  . ا واقعا القانون، مل تعد أمر   
تعمل اآلن على مواءمة تشريعاهتا مع االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق الطفل، تتوخى اليقظة             

  .يف متابعة هذه املسألة وتقف على أهبة االستعداد للمعاقبة على أي انتهاك
ري هو وجود عنف منهجي، وبصفة خاصـة عنـف   وقال الوفد إن موضوعا آخر أث    -٥٥

وقد أجرت احلكومة حتقيقا يف اجلزء الشرقي من البلد، حيـث الوضـع             . جنسي، ضد املرأة  
ومنذ . األمين بالغ الصعوبة، ولكنها مل جتد أي دليل قاطع على وقوع أحداث من هذا القبيل              

ت جهود عديدة ملنع حدوث عنـف  ، بذل١٩٩٠االستقالل، وعلى وجه اخلصوص منذ عام     
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ضد املرأة، وبالتايل مت تقليص حاالت اإلفالت من العقاب إىل حد بعيد؛ ومع ذلك تواصـل                
  .احلكومة العمل بال كلل على التصدي هلذه املسألة

. وقد تعهدت احلكومة بالتزامات حمددة ملواءمة قوانينها مـع املعاهـدات الدوليـة              -٥٦
، منتدى ستشارك فيه عدة دول أجنبية ومنظمات        ٢٠٠٩يونيه  /وسينظم يف تشاد، يف حزيران    

دولية، وسيقوم هذا املنتدى بإجراء تقييم شامل حلالة حقوق اإلنسان يف البلد وتنفيذ عـدد               
  .كبري من التدابري ذات الصلة يف هذا الصدد

 أغسطس، فإنه، باإلضافة إىل إنشاء جلنة االنتخابات،      / آب ١٣وفيما يتعلق باتفاقات      -٥٧
اليت مل يكتمل بعد وضعها يف شكلها النهائي، ستجرى االنتخابات باالتفاق املـشترك بـني               
احلكومة واملعارضة، وبعد إعالم الشعب التشادي، الذي سيكون حرا يف التعبري عن أفضلياته             

  .السياسية، حسب األصول
 وخبصوص حرية الصحافة، أشار الوفد إىل أن وزير حقوق اإلنسان توصـل، منـذ         -٥٨

، إىل إطالق سراح مجيع املسجونني من الصحفيني واملدافعني عن حقوق ٢٠٠٥تعيينه يف عام 
وال جيوز سجن الصحفيني أو املدافعني عن حقوق اإلنسان بسبب اإلعراب عـن             . اإلنسان
وتواصل احلكومة توخي اليقظة يف عملها على ضمان عدم تعرض هاتني الفئتني ألي             . آرائهم

  . انتهاك أو إيذاء
 تشري ٢٠٠٨فرباير / شباط٢وقال الوفد إن جلنة التحقيق يف األحداث اليت وقعت يف   -٥٩

وتقوم اللجنة املشتركة بني الوزارات حاليـا بـإجراء         . يف تقريرها إىل حاالت اختفاء كثرية     
  .حتقيق يف هذه املسألة، وسيقدم أي شخص يتبني أنه مسؤول يف هذا اخلصوص إىل العدالة

بن عمر صاحل، أن احلكومة اسـتثمرت       ا الوفد، فيما يتعلق حبالة السيد       وأخريا، ذكر   -٦٠
موارد بشرية ومادية كبرية يف التحقيق يف هذه احلالة، وأنه سيجري تتبع كل ما من شأنه أن                 

  . يوضح األمور يف هذا الصدد، وأن العدالة تأخذ جمراها
 ملنع جتنيـد األطفـال   وضع خطة عمل) أ: (وأوصت آيرلندا بأن تقوم تشاد مبا يلي   -٦١

وبذل مزيد من اجلهود من أجل توضيح ما حدث لزعيم ) ب(اجلنود واملساعدة يف تسرحيهم؛ 
، وكفالة حماكمة املسؤولني عن اختفائه، ومتابعة توصـيات جلنـة           )بن عمر صاحل  ا(معارض  

ي احلقائق، وتعديل اختصاصات اللجنة والعضوية فيها لضمان حتسني اسـتقالليتها؛           ـتقص
وبـذل  ) د(وبذل جهود عاجلة لضمان توافر أوضاع إنسانية لالحتجاز يف السجون؛           ) ج(

مزيد من اجلهود لتحسني النظام القضائي باعتبار ذلك خطوة حنو ضمان األمن للمـشردين              
  .داخلياً، الذين من شواغلهم ذات األولوية أن يتمكنوا من العودة إىل ديارهم

تقل القوي للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وإجراء       وأشارت باكستان إىل الدور املس      -٦٢
. االنتخابات الشفافة، واإلنشاء التدرجيي للمؤسسات القضائية ومؤسسات حقوق اإلنـسان         



A/HRC/12/5* 

GE.09-16373 16 

وأوصت بأن يقدم اجملتمع الدويل ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان كـل               
  . املساعدات التقنية واملالية املمكنة إىل تشاد

: ت مصر باجلهود اليت تبذهلا تشاد بال كلل وأوصت بأن تقوم تشاد مبا يلـي              وأشاد  -٦٣
مواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عرب تدعيم مؤسساهتا احمللية حلقوق اإلنسان مبساعدة ) أ(

واحلريات  ومواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز مجيع حقوق اإلنسان       ) ب(من اجملتمع الدويل؛    
واالستمرار يف مقاومة حماوالت فرض أية قيم أو معـايري          ) ج(ها عاملياً؛   األساسية املتفق علي  

ومواصلة ممارسة حقها السيادي يف تنفيذ قانوهنا    ) د(تتجاوز القيم واملعايري املتفق عليها عاملياً؛       
  . اجلنائي وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان املتفق عليها عاملياً، مبا يف ذلك تطبيق عقوبة اإلعدام

االنضمام إىل الربوتوكول   ) أ: (أوصت اجلمهورية التشيكية بأن تقوم تشاد مبا يلي       و  -٦٤
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               

ومراجعـة األحـوال    ) ب(الالإنسانية أو املهينة، وإنشاء آليتها الوقائية الوطنية وفقا لذلك؛          
مرافق االحتجاز والسجون بغية حتقيق امتثاهلا للقواعد الـدنيا النموذجيـة           السائدة يف مجيع    
وضمان توفري تدريب وتثقيف خاصني يف جمال حقوق اإلنسان مـن           ) ج(ملعاملة السجناء؛   

وخبـصوص  . أجل موظفي القضاء والسجون وضمان مساءلتهم الكاملة عن أية انتـهاكات          
تعتمد تدابري ملموسة لضمان محاية     ) د: (اد بأن حرية التعبري، أوصت اجلمهورية التشيكية تش     

الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان من التخويف والتهديد بالقتل واالختفاء القسري،           
وفيما يتعلق  . وتضمن التحقيق بشكل كامل يف أية حاالت من هذا القبيل وحماكمة مرتكبيها           

التنفيذ الكامل للتـشريعات    ) ه: ( يلي باملرأة، أوصت اجلمهورية التشيكية بأن تقوم تشاد مبا       
ناث والعنف ضد املرأة، ونشر املعرفة هبذه التشريعات        إلاليت حتظر تشويه األعضاء التناسلية ل     

وتقدمي تقريرها إىل اللجنة املعنية بالقـضاء       ) و(على نطاق واسع عرب محالت إذكاء الوعي؛        
: التشيكية تشاد بـأن     اجلمهورية كما أوصت . على التمييز ضد املرأة دون مزيد من التأخري       

تعزز التدابري الرامية إىل ضمان الطابع اإلنساين البحت ملخيمات الالجـئني واملـشردين             ) ز(
ة خاصـة العنـف     فداخليا، وتضمن محاية األشخاص الذين يعيشون فيها من العنف، وبص         

جياد حلول دائمـة    ، والتجنيد القسري، وتزيد يف خامتة املطاف جهودها الرامية إىل إ          اجلنساين
  .هلؤالء األشخاص

اختاذ إجراءات حامسة لتوفري احلمايـة الفوريـة        ) أ: (وأوصت إسبانيا تشاد مبا يلي      -٦٥
للمدنيني املعرضني للخطر واقتراح آلية عملية على املعارضة املسلحة لتلبية احتياجاهتـا دون             

 اجلـرائم وحماكمـة     وإهناء اإلفالت من العقـاب والتحقيـق يف       ) ب(اللجوء إىل السالح؛    
ناث، باإلضافة إىل حظره حالياً مبوجـب       إلوجترمي تشويه األعضاء التناسلية ل    ) ج(مرتكبيها؛  

وإعالن وقف جديد الستخدام عقوبة اإلعدام      ) د(القانون، واختاذ تدابري فعالة للقضاء عليه؛       
 سنة،  ١٨لسن التجنيد   واختاذ تدابري فورية جلعل احلد األدىن       ) ه(متهيدا لضمان إلغائها هنائيا؛     
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زالوا يقاتلون، واختاذ التدابري الالزمة ملنع جتنيـد القـصر           وضمان تسريح األطفال الذين ما    
  . املوجودين يف خميمات الالجئني

وأعربت جنوب أفريقيا عن قلقها بشكل خاص إزاء كثرة حاالت اغتصاب النساء              -٦٦
ووجهت .  أوساط املشردين داخليا   والفتيات وممارسة العنف اجلنسي ضدهن، مبا يف ذلك يف        

أسئلة عن مجلة أمور من بينها التدابري املتخذة للتصدي للعنف اجلنساين ولزيادة إحلاق البنات              
. باملدارس، واإلفالت من العقاب والفساد، وبصفة خاصة يف أوساط الشرطة والعـسكريني           

استعادة مجلة أمور منها    وشجعت جنوب أفريقيا تشاد على مواصلة جهودها الرامية إىل حتقيق           
  .السالم واألمن، وإصالح النظام القضائي، وتنفيذ برنامج العمل الوطين املتعلق باألطفال

: وأوصت بـأن  . ل النساء يف مؤسسات الدولة    ـوطلبت الكونغو معلومات عن متثي      -٦٧
يـة؛  تصدق تشاد على االتفاقيات ذات الصلة، وتباشر العمل يف مواءمة التشريعات الوطن         ) أ(
  .ويقدم اجملتمع الدويل املساعدات الالزمة، وفقاً لالحتياجات اهلائلة لتشاد) ب(

وأثنت جيبويت على تشاد لتشبثها مببادئ حقوق اإلنسان احملددة يف الصكوك الدولية              -٦٨
وطلبت جيبويت من اجملتمع الدويل تقدمي دعم واسع النطـاق إىل           . واإلقليمية ودون اإلقليمية  

  . ساعدهتا يف الوفاء بالتزاماهتاحكومة تشاد مل
وشجعت غابون تشاد على تعزيز حمو األمية وتدعيم التشريعات القائمة الراميـة إىل               -٦٩

وأوصت بأن تضاعف تشاد إجراءاهتا الراميـة       . ضمان توفري التعليم االبتدائي والثانوي اجملاين     
  .إىل تعزيز التشريعات يف ميدان حقوق اإلنسان

 إن تشاد، على الرغم من عبء املاضي والقيود اجلغرافيـة الـسياسية             وقالت غينيا   -٧٠
ولذلك دعت غينيا جملـس حقـوق       . احلالية، تواصل املسرية الطويلة لتعزيز حقوق اإلنسان      

اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل إىل دعم ومؤازرة جهود تـشاد             
  .الرامية إىل حتقيق سالم دائم

لبت غانا معلومات عن التدابري الرامية إىل القضاء على املمارسات التمييزية ضد            وط  -٧١
وأوصت بأن تسعى تشاد إىل اعتماد تدابري سهلة التطبيق موجهة إىل حتسني            . النساء والفتيات 

قدرة مؤسساهتا على التصدي بشكل تام للعقبات االجتماعية الثقافية اليت تعترض سبيل تعزيز             
  .ومحايتهاحقوق اإلنسان 

وشجعت الصني حكومة تشاد على مواصلة إعداد برنامج عمل وطين حلماية حقوق              -٧٢
الطفل، وإصالح نظامها القضائي، وتثقيف مواطنيها، وبصفة خاصة العسكريني ومـوظفي           

كما شجعت الصني تشاد على اختاذ التدابري الالزمة        . إنفاذ القانون، يف جمال حقوق اإلنسان     
وانينها احمللية لتحقيق توافقها مع االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت            إلعادة مواءمة ق  

وحثت الصني اجملتمع الـدويل     . انضمت إليها والتماس التعاون الدويل لتحسني معيشة شعبها       
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على إبداء تفهمه الكامل للصعوبات اليت تواجهها احلكومة التشادية وتقدمي كل أشكال املـساعدة              
    .كومة التشادية يف حتسني قدرهتا على محاية حقوق اإلنسانالزمة ملعاونة احلوالدعم التقين ال

وشجعت السنغال تشاد على زيادة جهودها الرامية إىل إدراج أحكام املعاهـدات              -٧٣
الدولية مبزيد من الفعالية يف تشريعاهتا الوطنية بغية حتسني محاية أطفال الفئات الضعيفة، وفقا              

كما دعت السنغال تشاد إىل مواصلة استكشاف كـل         .  حقوق الطفل  ملا أشارت إليه جلنة   
إمكانيات التعاون مع اآلليات املعنية حبماية حقوق اإلنسان، مبا فيها اإلجراءات اخلاصة جمللس           

  .حقوق اإلنسان
ورحبت التفيا بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ضمن             -٧٤

ت سرورها ملعرفة أن تشاد مستعدة لتوجبه دعوة دائمة إىل املكلفني           وأبد. غريه من الصكوك  
بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان لزيارة البلد وأوصت بأن تتخـذ              

  .احلكومة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا االلتزام
وسيادة القانون  ورحبت الكامريون باجلهود اليت تبذهلا تشاد بال كلل لتعزيز السالم             -٧٥

والدميقراطية واحلريات اجلماعية والفردية وبسعيها الدؤوب إىل حتقيق الرفاه املـادي وفقـا             
وأعربت الكامريون عن أملها يف أن حتشد أسرة األمـم املتحـدة            . لألهداف اإلمنائية لأللفية  

ـ              ز حقـوق   املزيد من اإلمكانيات ملساعدة تشاد ماديا وماليا لكي يتسىن هلا أن تواصل تعزي
  .اإلنسان واحلريات األساسية

وأشارت بنغالديش إىل مجلة أمور منها إنشاء اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف                -٧٦
تعبئة دعم اجملتمـع    ) أ: (وأوصت بأن تقوم تشاد مبا يلي     . أوائل التسعينات من القرن املاضي    

 ال تزال تنال مـن أمنـها   الدويل من أجل تسوية الرتاعات الداخلية والقائمة عرب احلدود اليت       
ومواصلة العمل مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وغريها من           ) ب(الوطين؛  

املنظمات الدولية املعنية سعيا إىل إجياد حل شامل ودائم ألوضاع الالجئني واملشردين داخليا             
يلهم على حنو سـليم     وتعجيل تسريح األطفال احملاربني وضمان إعادة تأه      ) ج(يف أراضيها؛   

  .بدعم من اجملتمع الدويل
تعزيز أنشطة التوعية يف مجيع األوسـاط  ) أ: (وأوصت أنغوال بأن تقوم تشاد مبا يلي       -٧٧

واعتماد تدابري تشريعية وسياساتية مالئمة من أجل التصدي للعنف ضد األطفـال ومنعـه              
واختـاذ  ) ب(ية حقوق الطفل؛    وإعادة دمج اجلنود األطفال السابقني يف اجملتمع طبقا التفاق        

مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية األطفال من االجتار هبم وتقدمي مرتكيب االجتار باألطفـال              
وتدعيم السياسات الرامية إىل النهوض بالتعليم والتـصدي لالخـتالالت          ) ج(إىل العدالة؛   

ية إىل حتقيق األهداف املتعلقة     وتعزيز االستراتيجيات الرام  ) د(القائمة بني اجلنسني يف التعليم؛      
  .باحلد من الفقر
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ورحبت غينيا االستوائية جبملة أمور من بينها اعتماد قوانني حلماية حقوق املصابني              -٧٨
وأعربت عن تقديرها للتدابري    . اإليدز واألشخاص ذوي اإلعاقة   /بفريوس نقص املناعة البشرية   

ت عن اخلطوات األخرى الـيت جيـري        اليت اختذهتا تشاد للتصدي للعمل القسري واستفسر      
كما أبدت تقديرها جلملة أمور منها املبادرات الرامية       . اختاذها ملعاجلة حمنة األطفال رعاة البقر     

وشجعت غينيا االستوائية تشاد على مواصـلة       . إىل محاية حقوق الالجئني واملشردين داخليا     
ملشاركة البناءة مع اجملتمع الدويل يف      االلتزام حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها واالستمرار يف ا       

  .هذا الصدد
وأثنت اإلمارات العربية املتحدة على تشاد إلدراجها املبادئ الدولية حلقوق اإلنسان             -٧٩

ورحبت . يف دستورها ولتصديقها على عدد من الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان          
عليم، الذي يضمنه الدستور، وطلبت مزيدا من       باجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتعزيز احلق يف الت       

  .اإليضاحات خبصوص اللجنة الوطنية ملكافحة األمية وأنشطتها وإجنازاهتا
ضـمان إجـراء تنقيحـات لقـانون        ) أ: (وأوصت اليابان بأن تقوم تشاد مبا يلي        -٨٠

ملانية املؤجلة منذ   االنتخابات تفي باملعايري الدميقراطية املعترف هبا دوليا وإجراء االنتخابات الرب         
وتنفيـذ  ) ب( يف أقرب وقت ممكن بطريقة تضمن احلقوق السياسية ملواطنيها؛           ٢٠٠٦عام  

تدابري لتحسني حالة حقوق اإلنسان لالجئني واملشردين داخلياً والسالمة على أرض الواقـع             
ة يف  من خالل تعزيز قدرات الوحدة األمنية التشادية والتنسيق فيما بني بعثة األمـم املتحـد              

مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، وهيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات           
غري احلكومية، من أجل منع عسكرة خميمات الالجئني والعنف ضد العاملني يف جمال املعونة؛              

ومضاعفة جهودها يف إطار مشروع إصالح النظام التعليمي، مبا يف ذلك من خالل سد              ) ج(
القائمة بني الذكور واإلناث يف املواظبة على الدراسة والعمل على الضمان الفعلـي             الفجوة  

  . حلقوق النساء والبنات يف ميدان التعليم من خالل التصدي للقيود االجتماعية والثقافية
وأشارت مجهورية أفريقيا الوسطى إىل أنه ال ميكن التذرع باحلرب الدائرة يف دارفور              -٨١

وقالت إن هذه فرصة لدعوة . ليت تبذهلا حكومة تشاد يف جمال حقوق اإلنسانإلنكار اجلهود ا
. اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة الالزمة ملعاونة هذا البلد الشقيق يف حل األزمة اليت مير هبا               

وأوصت بتعزيز القدرة التقنية والقدرة املؤسسية البشرية من أجل تدعيم اجلهود اليت يبـذهلا              
  . ة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاالبلد بغي
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً 
نظرت تشاد يف التوصيات اليت قُدمت أثناء هـذا احلـوار التفـاعلي وحتظـى                 -٨٢

  :التوصيات الواردة أدناه بتأييد تشاد
  ؛)الربازيل(التصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها   -١
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعـذيب            -٢

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،            
  ؛)اجلمهورية التشيكية(وإنشاء آليتها الوقائية الوطنية وفقاً لذلك 

ية مناهـضة   التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاق        -٣
  ؛)اململكة املتحدة، األرجنتني(التعذيب 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء             -٤
واالعتراف باختصاص اللجنـة املنـصوص      ) فرنسا، األرجنتني (القسري  

  ؛)األرجنتني(عليه يف االتفاقية 
عهد الدويل اخلاص   التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بال        -٥

  ؛)املكسيك، األرجنتني(باحلقوق املدنية والسياسية 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القـضاء            -٦

على التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            
املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           

  ؛)األرجنتني(والربوتوكول االختياري امللحق هبا 
التصديق على االتفاقيات ذات الصلة، واملضي يف مواءمة القوانني الوطنية            -٧

؛ ومضاعفة اإلجراءات الرامية إىل تعزيز القـوانني يف         )مجهورية الكونغو (
  ؛)غابون(ميدان حقوق اإلنسان 

رية؛ وتنـشيط اللجنـة     تعزيز قدرات وزارة حقوق اإلنسان وتعزيز احل        -٨
الوطنية حلقوق اإلنسان؛ ومواءمة القوانني الوطنية مع الصكوك الدوليـة          

  ؛)كوت ديفوار(حلقوق اإلنسان 
مواصلة سياستها يف جمال تنفيذ االلتزامات الدولية واإلقليميـة املتعلقـة             -٩

  ؛)بوركينا فاسو(حبقوق األطفال 
  ؛)املكسيك(ال واملراهقني اعتماد خطة عمل وطنية حلماية حقوق األطف  -١٠
الدعم العلين للدفاع عن حقوق اإلنسان وهتيئة بيئة آمنة لكل من يعـزز               -١١

  ؛)النرويج(حقوق اإلنسان 
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إنشاء برنامج وطين للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وطلـب             -١٢
  ؛)املغرب(املساعدة الدولية الالزمة يف هذا الصدد 

ملبذولة يف جمال تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنـسان      االستمرار يف اجلهود ا     -١٣
واحلريات األساسية املتفق عليها عاملياً، واالستمرار يف مقاومة حمـاوالت          

  ؛)مصر(فرض أية قيم أو مقاييس تتجاوز املقاييس والقيم املتفق عليها عاملياً 
السعي احلثيث إىل اعتماد تدابري عملية ميسرة ترمي إىل حتـسني قـدرة               -١٤

ا من أجل التصدي على حنو كامل للعراقيل االجتماعية الثقافية          مؤسساهت
  ؛)غانا(اليت تعترض تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

تعزيز أنشطة التوعية يف مجيع األوساط واعتماد تدابري تشريعية وسياساتية            -١٥
مالئمة من أجل التصدي للعنف ضد األطفال ومنعه وإعادة دمج املقاتلني           

  ؛)أنغوال( يف اجملتمع وفقاً التفاقية حقوق الطفل األطفال السابقني
  ؛)أنغوال(تعزيز االستراتيجيات الرامية إىل حتقيق احلد من الفقر   -١٦
تقدمي تقريرها إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بدون مزيـد مـن                -١٧

  ؛)اجلمهورية التشيكية(التأخري 
م بتوجيـه دعـوة دائمـة إىل        اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ االلتـزا       -١٨

  ؛)التفيا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
مواصلة النظر بشكل إجيايب يف مـسألة زيـارات املكلفـني بواليـات               -١٩

اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، ال سيما أولئك الذين طلبـوا           
 لد؛ والنظر يف توجيه دعوة دائمة مفتوحـة إىل اإلجـراءات          ـزيارة الب 
  ؛ )املكسيك(اخلاصة 

دعوة املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات             -٢٠
  ؛)اململكة املتحدة(موجزة أو تعسفاً من أجل زيارة البلد 

مراجعة القوانني اليت قد تكون متييزية من بني قوانينها، هبـدف ضـمان               -٢١
مـن قبيـل النـساء      الفعالية يف تعزيز ومحاية حقوق الفئات الـضعيفة،         

  ؛)الربازيل(واألطفال 
اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتنفيذ توصية اللجنة املعنية حبقوق الطفل من             -٢٢

أجل منع وحظر مجيع أشكال التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسـية أو             
  ؛)الدامنرك(الالإنسانية أو املهينة اليت يتعرض هلا األطفال ومحايتهم منها 

 ١تعريف التعذيب يف القانون الوطين على النحو الوارد يف املـاد ة             دمج    -٢٣
  ؛)الدامنرك(من اتفاقية مناهضة التعذيب وجترمي التعذيب حتديداً 
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استعراض الظروف السائدة يف مجيع مرافق االحتجاز والـسجون حـىت             -٢٤
  ؛)اجلمهورية التشيكية(متتثل للقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء 

تنفيذ مزيد من التدابري من أجل التصدي ملشكلة العنـف ضـد املـرأة                -٢٥
  ؛)السويد(ومكافحة اإلفالت من العقاب يف هذا الصدد 

  ؛)األرجنتني(تنظيم محالت من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة   -٢٦
تنفيذ تدابري أخرى من أجل وضع حد هنائي لتشويه األعضاء التناسـلية              -٢٧

  ؛)دالسوي(لألنثى 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل تنفيذ فعال للقوانني الوطنية اليت حتظر              -٢٨

  ؛)سلوفينيا(تشويه األعضاء التناسلية لألنثى 
جترمي تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، باإلضافة إىل حظره حالياً مبوجب            -٢٩

  ؛)إسبانيا(القانون، واختاذ تدابري فعالة من أجل القضاء عليه 
 الذي حيظر تشويه األعضاء التناسلية      ٢٠٠٢التنفيذ الكامل لقانون عام       -٣٠

لألنثى وتعزيز محالت التوعية من أجل مكافحة هذه املمارسة وغريها من           
  ؛)إيطاليا(التقاليد الضارة بصحة املرأة وكرامتها 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل محاية النساء، وال سيما البنات، مـن               -٣١
  ؛)سلوفينيا(لعنف اجلنسي يف سياق الرتاع املسلح ا

القيام باملزيد من التدابري من أجل حتسني أمن النساء والبنات، ال سـيما               -٣٢
  ؛)ماليزيا(اللوايت يعشن يف مناطق الرتاعات والالجئني 

زيادة تعاوهنا مع منظمة األمم املتحدة للطفولة وغريها من هيئات األمـم              -٣٣
وضع استراتيجية شاملة لضمان محاية النساء والبنات من املتحدة من أجل 

  ؛)ماليزيا(مجيع أشكال العنف، ال سيما العنف اجلنسي 
اختاذ تدابري من أجل ضمان محاية مجيع النساء من االغتـصاب والعنـف           -٣٤

  ؛)النمسا(اجلنسي، مبا يف ذلك احلماية من تشويه األعضاء التناسلية لألنثى 
 للقوانني اليت حتظر تشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى           التنفيذ الكامل   -٣٥

والعنف املوجه ضد املرأة ونشر املعرفة هبذه القوانني على نطاق واسع عرب     
  ؛)اجلمهورية التشيكية(محالت التوعية 

ارة ـمواصلة األنشطة الرامية إىل مكافحة املمارسات التقليديـة الـض           -٣٦
  ؛)تونس(بالصحة 
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ابري التشريعية والسياساتية الالزمة من أجل التصدي جلميع        اختاذ مجيع التد    -٣٧
أشكال العنف ضد األطفال يف مجيع األوساط مبا يف ذلك العقاب البدين،            

  ؛)سلوفينيا(التوعية  ومنع ذلك، وتعزيز أنشطة
اختاذ مجيع التدابري من أجل التصدي خلطف األطفـال واالتِّجـار هبـم               -٣٨

وعمالة األطفال ومنع ذلك مبـا يف ذلـك         وإيذائهم واستغالهلم جنسياً    
اية األطفال الـضحايا وإعـادة      ـال، ومح ـمالحقة مرتكيب هذه األعم   

  ؛)سلوفينيا(دجمهم 
اختاذ مجيع التدابري الرامية إىل ضمان محاية األطفال من االتِّجار هبم وتقدمي              -٣٩

  ؛)أنغوال(املتاجرين باألطفال إىل العدالة 
نيسيف، بوضع هياكل دائمة ملكافحـة اسـتغالل        القيام، بدعم من اليو     -٤٠

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(األطفال يف رعي القطعان 
تكثيف اجلهود الرامية إىل تسريح املقاتلني األطفال ونزع سالحهم وتنفيذ            -٤١

  ؛)السويد(التدابري الرامية إىل ضمان إعادة إدماجهم يف اجملتمع 
ضمان تسريح مجيع املقاتلني األطفال وكـذا       تكثيف اجلهود الرامية إىل       -٤٢

وضع خطة عمل حمددة بفترة زمنية من أجل وضع حد لتجنيد املقـاتلني             
  ؛)سويسرا(األطفال واستخدامهم 

مواصلة جهودها من أجل وقف جتنيد واستخدام األطفال من ِقبل مجيـع              -٤٣
 األطراف املشاركة يف الرتاع الدائر يف البلد والعمل بشكل وثيـق مـع            

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، واليونيسيف وغريمها مـن األطـراف          
ذات الصلة األخرى من أجل تسريح األطفال من اجلندية ومن اجلماعات           

  ؛)ماليزيا(املسلحة األخرى 
تكثيف التدابري الرامية إىل مكافحة جتنيد األطفال من قبل املتحاربني، مع             -٤٤

عربت عنها جلنـة حقـوق الطفـل        مراعاة النظر يف دواعي القلق اليت أ      
  ؛)تركيا(ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

ع وكاالت األمم املتحـدة،     ـمواصلة جهودها، عند اللزوم، بالتعاون م       -٤٥
وال سيما اليونيسيف من أجل مكافحة جتنيد األطفال ضـمن القـوات            

ـ  ـالعسكرية وإعادة دمج األطفال املسرحني م      دية يف احليـاة    ـن اجلن
  ؛)أذربيجان (الطبيعية

وضع خطة عمل يف الوقت املناسب من أجل منع التجنيد غري القـانوين               -٤٦
لألطفال ضمن قواهتا ووضع إجراءات شفافة للتحقق من هوية األطفـال      
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ووضع خطة عمل من    ) اململكة املتحدة . (وتسرحيهم من اجليش التشادي   
  ؛)رلنداآي(أجل منع جتنيد املقاتلني األطفال واملساعدة يف تسرحيهم 

تسريح املقاتلني الذين هم دون السن القانونية من القـوات العـسكرية              -٤٧
 واملالحقة الفعلية لألشخاص املسؤولني عن جتنيد األطفال لفائـدة اجلماعـات    

املسلحة، ال سيما يف املخيمات والقرى املوجودة يف شرق تشاد، وجترمي           
سة وطنية لتنسيق عملية جتنيد األطفال مبوجب القوانني احمللية وإنشاء مؤس

تسريح وإعادة إدماج األطفال املسرحني، على النحو املتفق عليه يف أثناء           
  ؛)النمسا (٢٠٠٨مايو /زيارة املمثل اخلاص لألمني العام يف أيار

منع جتنيد األطفال وتعزيز حقوق الطفل على النحو املنصوص عليـه يف              -٤٨
  ؛)أملانيا(اتفاقية حقوق الطفل 

 لإلفالت من العقاب والتحقيق يف اجلرائم، وتقدمي اجلنـاة إىل           وضع حد   -٤٩
؛ ووضع حد لإلفالت من العقاب بالنسبة لألشـخاص         )إسبانيا(احملاكمة  

  ؛)فرنسا(ذوي الزي العسكري 
  ؛)هولندا(ضمان حماكمة مجيع احملتجزين حسب األصول   -٥٠
  ؛)نداهول(حفاظ قوات األمن على سجالت جلميع األشخاص احملتجزين   -٥١
بذل جهود عاجلة من أجل ضمان ظروف إنسانية عنـد االحتجـاز يف               -٥٢

  ؛)آيرلندا(السجون 
 /تنفيذ توصية جلنة التحقيق فيما يتعلق باألحداث اليت وقعت يف شـباط             -٥٣

  ؛)فرنسا (٢٠٠٨فرباير 
عدم التأخر يف تنفيذ مجيع التوصيات اليت قدمتها جلنة التحقيق الوطنيـة،              -٥٤

، وتقدمي مجيع املعلومات الالزمة بشأن      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢املنشأة يف   
  ؛)إيطاليا(مصري زعيم معارض سابق 

بذل مزيد من اجلهود من أجل توضيح ما حدث لزعيم معارض؛ وتقدمي              -٥٥
ؤولني عن اختفائه إىل احملاكمة؛ ومتابعة توصـيات جلنـة تقـصي            ـاملس

مـن أجـل حتـسني      احلقائق؛ وتعديل صالحيات اللجنة والعضوية فيها       
  ؛)آيرلندا(استقالليتها 

يناير / كانون الثاين  ٢٨تقدمي املسؤولني عن االنتهاكات اليت وقعت ما بني           -٥٦
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية( إىل احملاكمة ٢٠٠٨فرباير / شباط٨و
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تكثيف اجلهود من أجل إصالح نظام القضاء، وختصيص املوارد البشرية            -٥٧
عمل نظام العدالة بشكل مستقل وحمايد وفعال تنفيـذاً         واملادية الالزمة ل  

  ؛)سويسرا (٢٠٠٨لتوصيات جلنة التحقيق الوطنية، املنشأة يف 
مواصلة اجلهود من أجل تعزيز سيادة القانون، واحترام حقوق اإلنـسان             -٥٨

وإنفاذها فعلياً يف مجيع أحناء البلد، ال سيما من خـالل إمتـام عمليـة                
ميدان العدالة، واإلدارة اإلقليمية، والسجل املـدين،       اإلصالح اجلارية يف    

  ؛)اجلزائر(واملدونة املدنية ومدونة األسرة 
إعطاء األولوية القصوى العتماد تدابري عملية من أجل التنفيذ الكامـل             -٥٩

للنصوص املنظِّمة لوسائط اإلعالم يف تشاد حىت يتمكن الصحفيون مـن           
  ؛)كندا(ممارسة مهامهم على حنو كامل 

ـ  ـاختاذ تدابري من أجل وضع إطار تشريع        -٦٠ ديد، يـضمن حريـة     ـي ج
  ؛)فرنسا(الصحافة 

 ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١٣تعزيز احلوار يف سياق االتفاقات املربمة يف          -٦١
  ؛)سويسرا(هبدف ضمان تنفيذها بشكل فعال 

  ؛)اململكة العربية السعودية(مواصلة جهودها ومبادراهتا من أجل تعميم التعليم   -٦٢
تعزيز السياسات الرامية إىل تشجيع التعليم والتصدي ملواطن االخـتالل            -٦٣

  ؛)أنغوال(القائم بني اجلنسني على املستوى التعليمي 
مواصلة جهودها من أجل ضمان التعليم جلميع األطفال، واملضي، بدعم            -٦٤

ومساعدة من اجملتمع الدويل، يف الترتيبات الالزمـة لتحـسني نظامهـا            
  ؛)اجلزائر(التعليمي 

مواصلة جهودها، يف ضوء احلق يف عدم التمييز واحلق يف املساواة بـني               -٦٥
الرجال والنساء، من أجل زيادة وعي املواطنني بضرورة تعليم اإلنـاث           

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(
  ؛)هولندا(العمل، يف املمارسة، على تكافؤ فرص البنات للوصول إىل التعليم   -٦٦
 مجيع التدابري املمكنة مبساعدة اجملتمع الدويل من أجل القضاء على األمية            اختاذ  -٦٧

  ؛)أذربيجان(وضمان الوصول إىل التعليم ال سيما بالنسبة للبنات والنساء 
مضاعفة جهودها يف إطار مشروع إصالح النظام التعليمي، مبا يف ذلـك              -٦٨

توى احلضور  من خالل سد الفجوة القائمة بني الذكور واإلناث على مس         
املدرسي والعمل على ضمان حقوق النساء واألطفال فعليـاً يف ميـدان            

  ؛)اليابان(التعليم من خالل التصدي للقيود االجتماعية والثقافية 
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مواصلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية مجيـع األطفـال يف مواقـع               -٦٩
  ؛)سلوفينيا(املشردين داخلياً وخميمات الالجئني 

املزيد من اجلهود من أجل حتسني النظام القضائي بوصـف ذلـك            بذل    -٧٠
خطوة يف اجتاه ضمان األمن للمشردين داخلياً، الذين أول ما يشغل باهلم            

  ؛)آيرلندا(القدرة على العودة إىل ديارهم 
دعوة اجملتمع الدويل وكذا مفوضية حقوق اإلنسان إىل تزويد تشاد مبا قد              -٧١

  ؛)باكستان(ية واملالية حتتاجه من املساعدة التقن
طلب دعم اجملتمع الدويل للمساعدة يف التصدي للتحـدي املتمثـل يف              -٧٢

الرتاع املسلح مع اجلماعات املسلحة املتمردة، اليت تسببت يف انتهاكات          
حلقوق اإلنسان، منها العنف اجلنسي، وجتنيد املقاتلني األطفال، ومشاكل         

ـ   ـاألمية واجلهل، م  لالجئني واملشردين داخلياً، والفقر و     ور ـن بني أم
  ؛)نيجرييا(أخرى 

طلب دعم اجملتمع الدويل للمساعدة يف وضع برنامج انتخايب يقبله مجيع             -٧٣
  ؛)نيجرييا(األطراف وإحقاق السالم والدميقراطية واحلكم الرشيد 

 طلب دعم اجملتمع الدويل لتقدمي املساعدة التقنية واملالية العاجلة لدعم جهـود             -٧٤
  ؛)نيجرييا( وتنفيذ التوصيات اليت قد يتمخض عنها هذا االستعراض تشاد

يف إطار منتدى حقوق اإلنسان، إدراج برامج التدريب والتوعية يف جمال             -٧٥
حقوق اإلنسان واملعاهدات الدولية لصاحل املوظفني املعنيني، مبا يف ذلـك           

  ؛)اجلزائر(عرب مشاريع األمم املتحدة للمساعدة التقنية 
عبئة دعم اجملتمع الدويل من أجل حل الرتاعات الداخلية والقائمة عـرب            ت  -٧٦

  ؛)بنغالديش(احلدود اليت ال تزال تنال من أمن تشاد القومي 
االستمرار يف االلتزام إىل جانب مفوضية شؤون الالجئني وغريهـا مـن              -٧٧

املنظمات الدولية ذات الصلة بالسعي إىل إجياد حل شامل ودائم ملشاكل           
  ؛)بنغالديش(جئني واملشردين داخلياً داخل إقليمها الال

تسريع عملية تسريح املقاتلني األطفال وضمان إعادة تأهيلـهم بـشكل             -٧٨
  ؛)بنغالديش(صحيح بدعم من اجملتمع الدويل 

االستمرار يف االلتزام حبماية وتعزيز حقـوق اإلنـسان واالسـتمرار يف              -٧٩
، )غينيـا االسـتوائية   (يف هذا الصدد    املشاركة البّناءة مع اجملتمع الدويل      

ومواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عرب تـدعيم مؤسـسات تـشاد            
  ؛)مصر(الداخلية حلقوق اإلنسان مبساعدة من اجملتمع الدويل 
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ل تقدمي املـساعدة املالئمـة،      ـن أج ـتوجيه طلب إىل اجملتمع الدويل م       -٨٠
 مـن تقريرهـا     ٨٩قرة  ومتكني تشاد من حتقيق األهداف املتوخاة يف الف       

  ؛)مايل(الوطين 
توجيه نداء إىل اجملتمع الدويل من أجل تقدمي املساعدة الالزمـة، وفقـاً               -٨١

  ؛)مجهورية الكونغو(لالحتياجات اهلائلة لتشاد 
تعزيز القدرة التقنية واملؤسسية البشرية من أجل تدعيم اجلهود اليت تبذهلا             -٨٢

  ؛)مجهورية أفريقيا الوسطى(ان تشاد هبدف محاية وتعزيز حقوق اإلنس
تكثيف اجلهود الرامية إىل وقف ومنع مجيع األطـراف يف الـرتاع مـن                -٨٣

  ؛)السويد، كندا، إيطاليا(مواصلة جتنيد األطفال 
جترمي جتنيد املقاتلني األطفال واستخدامهم من قبل اجلماعات املسلحة غري            -٨٤

ما مل يكن قد مت ذلك فعـالً،        احلكومية جترمياً رمسياً يف القانون الداخلي،       
وإنفاذ هذه القوانني إذا ُسّنت فعالً وتكريس املـوارد إلعـادة إدمـاج             
املقاتلني األطفال من باب األولوية بـشراكة مـع املنظمـات الدوليـة             

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
ضمان حماكمة املوظفني املسؤولني عـن أعمـال االعتقـال التعـسفي،           -٨٥

ج نطاق القضاء، واالستعمال املفرط للقوة، والتعـذيب،        واإلعدام خار 
  ؛)هولندا(واالغتصاب 

إكمال تشاد الستعراضها يف أسرع وقت ممكن وإلغاء قانون الـصحافة             -٨٦
اجلديد الذي يبدو أنه يتناىف مع الدستور التشادي والعهد الدويل اخلاص           

  ).واليات املتحدةال. (باحلقوق املدنية والسياسية، الذي تعد تشاد طرفاً فيه
. أما التوصيات التالية فستنظر فيها تشاد وسترد عليهـا يف الوقـت املناسـب               -٨٣

وسُتدرج ردود تشاد على هذه التوصيات يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق 
  :اإلنسان يف دورته الثانية عشرة

عـضاء  ضمان تطبيق العقوبات املالئمة على أعمال من قبيل تـشويه األ            -١
  ؛)هولندا(التناسلية لألنثى، والزجيات القسرية والعنف اجلنسي 

ـ           -٢ ة ـرياث بالنـسب  ـتعديل القانون احلايل من أجل ضمان املساواة يف امل
  ؛)هولندا(للنساء 

. إعادة العمل بالوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها متاماً           -٣
دف ضمان اإللغاء النـهائي     وإعالن وقف اختياري جديد هب    ) املكسيك(

  ؛)إسبانيا(لعقوبة اإلعدام 
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اختاذ مجيع التدابري املمكنة لضمان محاية املدنيني، ال سيما الفئات الضعيفة             -٤
  ؛)سويسرا(من قبيل األطفال، والنساء واملشردين 

اختاذ إجراءات حامسة من أجل ضمان احلماية الفورية للمدنيني املعرضني            -٥
لية مالئمة للمعارضة املسلحة من أجل تلبية احتياجاهتا        للخطر واقتراح آ  

واختاذ تدابري ملموسة وحازمة مـن      ). إسبانيا(بدون اللجوء إىل السالح     
أجل توفري احلماية الفورية للمدنيني، واقتراح آلية مالئمة على املعارضـة        
املسلحة من أجل حوار وطين يؤدي إىل إحالل السالم والوئام مرة ثانية            

  ؛)كوت ديفوار(مل البلد يف كا
متكني اللجنة الدولية للصليب األمحر من الوصـول إىل مجيـع مرافـق               -٦

  ؛)الدامنرك" (كوروتورو"االحتجاز مبا يف ذلك الوصول إىل 
مالحقة املسؤولني عن اجلرائم ضد النساء، وسن مدونة للفرد واألسـرة             -٧

  ؛)كندا(نسي وتقدمي املساعدة للنساء اللوايت كّن ضحايا العنف اجل
تكثيف تشاد جلهودها وتعزيز مجيع املؤسسات واآلليات املهتمة بإعـادة            -٨

  ؛)كندا(دمج املقاتلني األطفال املسرحني يف اجملتمع التشادي 
إعطاء أولوية حكومية لوقف اإلفالت من العقاب عن العنف اجلنـساين             -٩

ـ          سؤولني واختاذ خطوات فورية وملموسة للتحقيق يف اجلرائم وتقدمي امل
  ؛)النرويج(عنها إىل العدالة 

اختاذ خطوات لتعزيز نظام العدالة اجلنائية إضافة إىل التعاون الكامل مـع              -١٠
بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد يف جهودها املبذولة           

  ؛)اململكة املتحدة(يف هذا الصدد 
لق بإقامة العدل من أجل وقف      تعزيز قدرهتا املؤسسية والتنفيذية فيما يتع       -١١

  ؛)كندا(اإلفالت من العقاب واالمتثال للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 
ضمان التدريب والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بشكل خاص لفائـدة             -١٢

موظفي القضاء والسجون وضمان مساءلتهم الكاملة عـن أي انتـهاك           
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

قها السيادي يف تنفيذ قانوهنا اجلنائي وفقـاً ملقـاييس      مواصلة ممارستها حل    -١٣
  ؛)مصر(حقوق اإلنسان املتفق عليها عاملياً، مبا يف ذلك تطبيق عقوبة اإلعدام 

تنفيذ التدابري الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان لالجئني واملشردين            -١٤
نيـة  داخلياً والسالمة يف امليدان من خالل حتسني قدرات الوحـدة األم          

التشادية والتنسيق فيما بني بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى       
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وتشاد، وهيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات غـري          
احلكومية من أجل منع عسكرة خميمات الالجئني، والعنف ضد العاملني          

  ).اليابان(يف جمال املعونة 
) ب(٤٨، و )و(٤٣، و )ج(٢٤ها يف التقرير يف الفقرات      أما التوصيات املشار إلي     -٨٤
أعاله ) أ(٨٠، و )ه(٦٥، و )ز(و) د(٦٤، و )ج(و) أ(٥١، و )ب(٥٠، و )ب(٤٩، و )د(و

  .فلم حتظَ بتأييد تشاد
أو التوصيات الواردة يف هذه التقريـر جتـسد موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٨٥

لذا ال ينبغي النظر إليهـا  . االستعراضأو الدولة موضوع هذا /الدول املقدِّمة هلا و /الدولة
  .على أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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