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أول -مقدمة
يعود اتريخ أول وثيقة أساسية موحدة قدمتها مجهوريةة تشةاد إىل  4كةانون الثاين/ينةاير .1997
-1
تجاوزة بكثري ،ولةذلك يتعةني حتةديثها ملواءمتهةا مةع املبةاد
وقد غدت البياانت الواردة يف تلك الوثيقة ُم َ
التوجيهية اليت تقتضيها هيئات معاهدات منظومة األمم املتحدة .ومتهيدا لصةياغة هةذه الوثيقةة ،نُظمة
ألعضاء اللجنة املشرتكة بني الوزارات املعنية مبتابعة الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان حلقة عمل تدريبية
بشأن تقنيات صياغة الوثيقة املذكورة.
وتول ة صةةياغةَ الوثيقةةة األساسةةية املوحةةدة جلنةةة خمصصةةة هلةةذا الغةةرض ضةةم  7أعضةةاء مةةن
-2
اللجنة الوزاريةة املشةرتكة املعنيةة بصةياغة التقةارير ،واجملتمةع املةدين ،ووزارة العةدل املكلفةة حبقةوق اإلنسةان،
ووزارة املرأة ومحاية الطفولة والتضامن الوطين ،ووزارة الصحة العامةة ،وكليةة احلقةوق جبامعةة اجنمينةا .وأُقةر
التقرير املذكور يف حلقة عمل عقدت من  27إىل  29تشرين الثاين/نوفمرب  2017يف ابكارا.

اثنيا -األرض والسكان
ألف -اجلوانب اجلغرافية
تشاد بلد غري ساحلي يف وسط أفريقيا .وهي تقع يف قلب القةارة بةني خطةي العةرض  7درجةة
-3
و 24درجة مشاالا وخطي الطول  13درجة و 24درجة شرقا .وتغطي مساحة  1 284 000كيلومرت مربع.
وحتدها ليبيا مشاالا ،ومجهورية أفريقيا الوسطى جنوابا ،والكامريون ونيجرياي والنيجر غرابا والسودان شرق ا.
-4

4

ومن الناحية املناخية ،تتميز تشاد بثالث مناطق رئيسية تؤثر على األنشطة االجتماعية واالقتصادية:
•

املنطقةة الصةحراوية يف مشةال البلةةد الةيت تغطةي مسةةاحة  780 000كيلةومرت مربةع وتكةةاد
تنعةةدم فيهةةا التسةةاقطات املطريةةة ،ويغلةةب عليهةةا يف كةةل األوقةةات تقريبةا هبةةو ال ةراي
اجلافة وارتفةاع درجةات احلةرارة أثنةاء النهةار .ويف هةذه املنطقةة الةيت تنتشةر فيهةا أشةجار
النخيل وتربية اإلبل ،متارس الزراعة يف املناطق احمليطة مبوارد املياه (الواحات)؛

•

املنطقةةة السةةهلية يف الوسةةط الةةيت تغطةةي مسةةاحة  374 000كيلةةومرت مربةةع وتةرتاو فيهةةا
التس ةةاقطات املطري ةةة ب ةةني  300و 650مليم ةةرتا ،وتن ةةت رغ ةةم ش ةةح املي ةةاه الص ةةم الع ةةري
لس ْر ُغوم والذرة) ،والبذور الزيتية (الفول السوداين والسمسةم وجةوز
واحلبو (الدخن وا َ
البامبارا) وبعض اخلضراوات الدرنية (البطاطا احللوة واملنيهوت) ،وتشهد فيها زراعات
البساتني منوا مضطردا ومتارس فيها تربية املاشية واجملرتات الصغرية بكثافة؛

•

املنطقةةة السةةودانية يف اجلنةةو الةةيت تغطةةي مسةةاحة  130 000كيلةةومرت مربةةع ،وت ةرتاو
التسة ةةاقطات املطري ة ةةة السة ةةنوية فيه ة ةةا بة ةةني  650ميليم ة ةةرتا و 1 200مليمة ةةرت ،وهل ة ةةا من ة ةةا
اسةةتوائي .ويةةزرع فيهةةا القطةةن والبةةذور الزيتيةةة واخلضةةروات (الفةةول السةةوداين ،واللوبيةةاء،
والسمسم ،وجوز البامبارا أو البسلى األرضية ،وحىت فةول الصةواي الةذي بةدأت زراعتة
الس ة ة ْةر ُغوم ،واألرز) واخلض ة ة ةراوات الدرني ة ةةة
من ة ةةذ وق ة ة ة قري ة ةةب) واحلب ة ةةو (ال ة ةةدخن ،و َ
(املنيهةةوت ،والبطاطةةا احللةةوة ،واليةةام ،والقلقةةاس)؛ وقةةد تطةةورت فيهةةا زراعةةات البسةةاتني
تطةةورا متقةةدما ،فض ةالا عةةن أنشةةطة الزراعةةة يف املنةةاطق الةةيت احنسةةرت عنهةةا امليةةاه علةةى
امتداد جمرى املياه.
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ابء -السكان
تظهةةر نتةةائ التعةةداد العةةام الثةةاين للسةةكان واملسةةاكن (التعةةداد العةةام الثةةاين) الةةذي أجةةري يف
-5
عةةام  2009أن عةةدد سةةكان تشةةاد يبلة  11 039 873نسةةمة .ومةةن خةةالل اسةةتقراء البيةةاانت اإلحصةةائية
الصادرة عن املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصادية والدميغرافية فيما خيص سنة ،2015-2014
يقدر عدد هؤالء السكان بنحو  13 670 084نسمة.
وتشكل النساء غالبية السكان وميثلن نسبة  52يف املائة مةنهم .ومتثةل النسةاء يف سةن اإلجنةا
-6
( 49-15سةنة) نسةبة  22,0يف املائةة .ويعةي معظةةم سةكان تشةاد ( 78,1يف املائةة) يف املنةاطق الريفيةةة.
ويرتكةز سةةكان املةةدن ،الةةذين ال ميثلةون سةةوى  21,9يف املائةةة مةةن جممةوع السةةكان ،يف اجنمينةةا ويف مراكةةز
احملافظةةات الةةيت تعةةد مراكةةز حض ةرية .وميثةةل البةةدو الرحةةل نسةةبة ضةةئيلة نسةةبي ا ( 3,5يف املائةةة مةةن جممةةوع
سكان تشاد).
وتضم تشاد اثنيات متعددة تتوزع على اثنيت عشرة جمموعة لغوية .وتوجد يف البلد حنةو مةائتني
-7
وس عشرة ( )216هلجة .واللغتان الرمسيتان مها الفرنسية والعربية.
وتتةةيح حريةةة املعتقةةد الةةيت يكفلهةةا الدسةةتور متييةةز فسيفسةةاء مةةن األداين .فهنةةاك  58,4يف املائةةة
-8
من املسلمني ،و 18,5يف املائة من املسيحيني الكاثوليك ،و 16,1يف املائة من املسيحيني الربوتستان ،
و 4,0يف املائةةة مةةن معتنقةةي مةةذهب األروا  ،و 0,5يف املائةةة مةةن أتبةةاع األداين األخةةرى ،و 2,4يف املائةةة
من غري املعتنقني ألي دين (التعداد العام الثاين).
ويسةةجل معةةدل منةةو السةةكان يف تشةةاد أحةةد أسةةرع املعةةدالت يف العةةام ( 3,6يف املائةةة) .وتةةزداد
-9
كثافة السكان يف املناطق اليت متتاز بوفرة املوارد الطبيعية (الوداين الرسوبية والبحريات واألقاليم اجلنوبية).
توزع السكان حسب اجلنس والفئات العمرية الرئيسية
الفئات العمرية الرئيسية

الذكور

اإلانث

اجملموع

 14-0سنة
 64-15سنة
 65سنة فما فوق

52,2

49,0

50,6

3,2

2,5

2,9

اجملموع
األعداد احملصاة

44,6

46,5

48,4

100

100

100

5 403 075

5 538 607

10 941 682

املصدر :املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصادية والدميغرافية ،عام .2012

 -10وتتشكل غالبية سكان تشاد من األطفال والشبا  .إذ ميثل األشةخا الةذين تقةل أعمةارهم
عةةن  15عام ة ا (ص ةةفر 14-سةةنة) وع ةةددهم  5,535ملي ةةون نسةةمة م ةةا نس ةةبت  50,6يف املائةةة م ةةن جمم ةةوع
السكان ،بينما ميثل األشخا الذين ترتاو أعمارهم بني  15و 64سنة ما نسبت  46,5يف املائة .وميثل
األشخا الذين ترتاو أعمارهم بني  65فما فوق نسبة  2,9يف املائة.
توزيع السكان حسب اجلنس وأقاليم التعداد
أقاليم التعداد
البطحاء
بوركو
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الذكور

اإلانث

اجملموع

235 412

253 046

488 458

49 985

43 599

93 584

الوزن الدميغرايف
4,4
0,8

نسبة الذكور إىل اإلانث
93
115

النسبة املئوية
51,8
46,6
5
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أقاليم التعداد

شاري ابقرمي
قريا
حجر مليس
كامن
البحرية
لوغون الغري
لوغون الشرقي
مندول
مايو كييب الشرقي
مايو كييب الغري
شاري األوسط
وداي
السالمات
اتجنيلي
وادي فرياء
اجنمينا
حبر الغزال
إنيدي
سيال
تيبسيت
تشاد

الذكور

اإلانث

اجملموع

287 003

291 422

578 425

261 191

277 168

538 359

283 378

283 480

566 858

162 840

170 547

333 387

219 032

214 758

433 790

334 357

354 687

689 044

379 105

400 234

779 339

305 598

322 467

628 065

371 245

403 537

774 782

273 333

291 137

564 470

291 794

296 214

588 008

348 634

372 532

721 166

146 906

155 395

302 301

315 482

346 424

661 906

245 193

263 190

508 383

506 218

445 200

951 418

137 592

119 675

257 267

92 381

75 538

167 919

192 132

195 329

387 461

13 672

11 811

25 483

5 452 483

5 587 390

11 039 873

الوزن الدميغرايف
5,2
4,9
5,1
3,0
3,9
6,2
7,1
5,7
7,0
5,1
5,3
6,5
2,7
6,0
4,6
8,6
2,3
1,5
3,5
0,2

100,0

نسبة الذكور إىل اإلانث
98
94
100
95
102
94
95
95
92
94
99
94
95
91
93
114
115
122
98
116
98

النسبة املئوية
50,4
51,5
50,0
51,2
49,5
51,5
51,4
51,3
52,1
51,6
50,4
51,7
51,4
52,3
51,8
46,8
46,5
45,0
50,4
46,3
50,6

املصدر :املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصادية والدميغرافية ،والتعداد العام الثاين ،عام .2009

 -11وكمةا هةةو مبةةني يف هةذا اجلةةدول ،يقةةدر يف التعةداد العةةام الثةةاين أن جممةوع السةةكان املقيمةةني يف
تش ةةاد بلة ة  11 039 873نس ةةمة ،م ةةنهم  5 452 483رجة ةالا و 5 587 390امة ةرأة ،أي أن النس ةةاء مي ةةثلن
نسبة  50,6يف املائة من جمموع السكان ،وأن نسبة الةذكور إىل اإلانث هةي  98رجةالا لكةل  100امةرأة.
وجتدر اإلشارة إىل أن البياانت املتعلقة إبقليمي سيال وتيبسيت تشمل هنا سةكان املنةاطق غةري اآلمنةة الةذين
تعذر إحصاؤهم بدقة وقدر أن عددهم يصل إىل  94 041نسمة ( 47 318رجالا و 46 693امرأة) و4 180
( 2 090رج ةالا و 2 090ام ةرأة) يف اإلقليمةةني علةةى الت ةوا  .والواقةةع أن جممةةوع السةةكان الةةذين أحص ةوا فعلي ةا
يصةةل إىل  10 941 682نسةةمة ( 5 403 075رجةالا و 5 538 607نسةةاء) مةةنهم  293 450نسةةمة يف سةةيال
و 21 303نسمة يف تيبسيت.
 -12ويُس ةةتخلص م ةةن تركيب ةةة الس ةةكان ال ةةيت يق ةةدمها ه ةةذا اجل ةةدول حس ةةب األق ةةاليم ،أي التص ةةنيف
حس ةةب األق ةةاليم ،أن مث ةةة تف ةةاواتا كب ةةريا يف توزي ةةع الس ةةكان حس ةةب األم ةةاكن ،حية ة هن ةةاك ثالث ةةة أق ةةاليم
يسةةكنها أقةةل مةةن  200 000نسةةمة ،وهةةي إنيةةدي وبوركةةو وتيبسةةيت (أقةةل مةةن  26 000نسةةمة) و 4أقةةاليم
يزيد عدد سكاهنا علةى  700 000نسةمة (لوغةون الشةرقي ،ومةايو كيةيب الشةرقي ،ووداي وخاصةة اجنمينةا
اليت يناهز عدد سكاهنا مليون نسمة).
 -13والنساء أكثر عددا من الرجال يف معظم أحناء البلد ،على غةرار نسةبة متثةيلهن علةى املسةتوى الةوطين
( 50,6يف املائة) ،ابستثناء اجنمينا ،وحبر  -الغزال ،وبوركو ،وإنيدي ،وتيبسيت ،وبدرجة أقل يف البحرية.
6
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ويكاد هذا الوضع يطابق الوضع الذي لوحظ يف تعداد السكان الذي أجري يف عام  .1993وميكن أن
يعزى الوضع يف اجنمينا ،كما يف العديد من املدن األفريقيةة ،هبجةرة الرجةال العةزا أو الرجةال املتةزوجني
غري املصحوبني بزوجاهتم (الطال أو العمال الشبا أو الشبا الباحثني عن العمةل) .أمةا الوضةع يف
األقةةاليم األخةةرى ،فقةةد يعةةزى إىل ارتفةةاع نةةزو الرجةةال وإحجةةام النسةةاء عةةن قبةةول إحصةةاء مةةوظفي التعةةداد
الذكور إايهن يف غيا أزواجهن .ومثة حاجة إىل إجراء دراسات معمقة لتأكيد هذين االفرتاضني.

اإلثنيات واللغات واألداين
 -14يصنف الدستور لغات البلد إىل فئتني :فئة الفرنسية وفئة العربية ومها اللغتان الرمسيتةان ،اللتةان
تستخدمان يف التدريس واإلدارة واملعامالت الرمسية والدوليةة .وتُسةمى اللغةات األخةرى "لغةات وطنيةة"؛
ويستخدم أكثر من اثنيت عشرة منها يف اإلذاعة لقراءة األخبار اليومية والنشرات الصحفية .ويالحظ أن
اللغةةة العربيةةة الفصةةحى أخةةذت تشةةهد رواجة ا منةةذ بضةةع سةةنوات .وهنةةاك حنةةو  100جمموعةةة إثنيةةة تةةتكلم
لغات خمتلفة ،وهو ما م خيل من عواقب تطر صعوابت يف بناء هوية وطنية.

اإلثنيات
 -15يعةي يف املنطقةة الصةةحراوية الگةوران والتبةو وزاغةةاوا ،وهةم يشةتغلون ابلرعةةي .وتسةتقر ابملنطقةةة
السهلية العديد من القبائل العربية اليت تنحدر أصوهلا من شب اجلزيرة العربية .وقد أدخل هذه القبائل
اللغة العربية ،منذ قرون خل  ،مث ذاع استعماهلا بعد ذلك كلغة ختاطب يف معظم البلد .واستقرت هبذا
اجلزء من البلد أيض ا مجاعات إثنية أخرى ،تتفاوت درجات اعتناقها لإلسالم .وهي متتد من الغر إىل
الشةةرق :بودومةةا (الةةيت يسةةكن جةةزء منهةةا جةةزر حبةةرية تشةةاد) ،وبةةالال (الةةيت تعةةي علةةى ضةةفاف هنةةر حبةةرية
احلجارة (ومعناها ابلعربيةة سةكان اجلبةل) ،وتطلةق هةذه
فيرتي) ،وكوكا وميدوغو .ويف وسط البلد يعي
َّ
العبارة على جمموعة غري متجانسة من االثنيات مثل كينغا ،ودنغاليات ،ودجونغور ،وغريها .وتعي يف
الشرق مجاعات إثنية أخرى :املااب ،ومسالي  ،والدادجو ،وغريها.
 -16ويف املنطق ةةة الس ةةودانية ،وه ةةي اجل ةةزء األكث ةةر كثاف ةةة م ةةن حي ة ة الس ةةكان ال ةةذي يش ةةهد أك ةةرب
التساقطات يف البلد ،تعي جمموعة من املزارعني (النغامبايي ،ونغاما ،وانر ،وغةوالي ،ومبةوم ،والالكةا،
وغريهم) يشار إليها ابسم سارا.
 -17وأخ ةريا ،هنةةاك ماسةةا ،وموسةةى ،وتوبةةوري ،ومونةةدان  ،والفةةوال ،وغريهةةا ،وهةةي جمموعةةات إثنيةةة
متارس الزراعة وتربية املاشية وأحياانا صيد األمساك ،يف منطقة مايو -كييب اجلغرافية.

اللغات
 -18توجةد يف تشةاد حنةو  100لغةة أو جمموعةة هلجةات ميكةن أن تنضةوي يف ثةالث جمموعةات إثنيةةة
رئيسية هي :اجملموعة األفريقية اآلسيوية ،وجمموعة سارا بونغو  -ابغويرامني ،واجملموعة الثالثة ،النيجر -
الكونغو ،اليت يقل متثيلها.

األداين
 -19تصةةنف األداين إىل أداين مساويةةة ومعتقةةدات تقليديةةة .ويسةةود اإلسةةالم يف الشةةمال والوسةةط
بينما تنتشر املسيحية يف الوسط واجلنو .
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 -20وأظهر التعداد العام لعام  2009أن  58,4يف املائة من السةكان مسةلمون ،مقابةل  18,5يف املائةة
من الكاثوليك و 16,1يف املائة من الربوتسةتان  .وصةر  4يف املائةة مةن السةكان أهنةم يعتنقةون مةذهب
األروا وذكر  2,4يف املائة أهنم ال يدينون أبي دين بينما م حيدد  0,5يف املائة انتماءهم الديين.
 -21وعلةةى الةةرغم مةةن النزاعةةات الةةيت شةةهدهتا تشةةاد ،يسةةود جةةو مةةن التسةةامح والتفةةاهم بةةني خمتلةةف
األداين .وحيتفل أتباع األداين بيوم للصالة يف كل عام.
توزيع السكان (ابلنسبة املئوية) حسب اجلنس والنتماء الديين
الداينة

الذكور

اإلانث

اجملموع

مسلمون
كاثوليك
بروتستان
معتنقو مذهب األروا
داينة أخرى
غري متدينني

59,3

57,5

58,4

15,7

16,5

16,1

اجملموع
األعداد احملصاة

17,7
4,1
0,5
2,7

19,3
3,9
0,5
2,2

18,5
4,0
0,5
2,4

100

100

100

5 403 075

5 538 607

10 941 682

جيم -النظام التعليمي التشادي
 -22يكفةةل الدسةةتور التشةةادي املةةؤر  4أاير/مةةايو  2018يف مادت ة  38وامل ةواد الةةيت تليهةةا احلةةق يف
التعليم والطابع العلماين واجملاين للتعليم العمومي.
 -23وعلةةى غ ةرار ذلةةك ،يكةةرس القةةانون رقةةم  16/PR/2006املةةؤر  13آذار/مةةارس  2006واملتعلةةق
بتوجي النظام التعليمي التشادي يف مادت األوىل احلق يف التعليم ويف التدريب للجميع دون متييز بسبب
السن ،ونوع اجلنس ،واألصل اإلقليمي أو االجتماعي أو اإلثين أو الطائفي .والتعليم أولوية وطنية عليا.
وتكفل الدولة التعليم األساسي لصغار السن الذين ترتاو أعمارهم بني س سنوات ( )6وس عشرة
سنة ( .)16وينشد هذا القانون حتقيق أهداف نبيلة منها ضمان حصول مجيع األطفال التشاديني علةى
التعليم اجليد على قةدم املسةاواة ،وتعزيةز رو الصةحوة والبحة العلمةي والتقةين ،وتطةوير التعلةيم والتعلةيم
والتةةدريب املهةةين ،ابتغةةاء حتقيةةق انةةدما اجتمةةاعي -مهةةين يف البيئةةة االجتماعيةةة واالقتصةةادية والثقافيةةة
للبلةةد ،وحمةةو األميةة؛ وتعزيةةز التحةةاق الفتيةةات ابملةةدارس مةةن خةةالل إزالةةة القوالةةب النمطيةةة وسةةائر األعبةةاء
االجتماعيةةة واالقتصةةادية والثقافي ةةة الةةيت حتةةول دون حتقي ةةق الفتيةةات والنسةةاء ل ةةذواهتن يف عمليةةة ال ةةتعلم،
وأتهيل كوادر يف البلد مبستوى عال من اخلربة وتشجيع البحوث العلمية والتكنولوجية ،وغري ذلك.
 -24وقد أعدت احلكومة ،مبساعدة الشركاء اإلمنائيني ،برانم العمةل اخلةا بتطةوير قطةاع التعلةيم
والتدريب (للفرتة  ،)2003-2000وبرانم دعم إصال التعليم يف تشاد (للفرتة  ،)2007-2004اللذين
اعتمدا خالل املشاورات القطاعية يف كانون الثاين/يناير  2000وآذار/مارس  ،2002وخطة التعليم املؤقتة
يف تشةاد للفةةرتة  .2020-2018وجةاءت هةةذه اخلطةة التعليميةةة املؤقتةة متابعةةة لالسةرتاتيجية املؤقتةةة للتعلةةيم
وتعليم القراءة والكتابة.
-25
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 -26فقد انتقل النسبة اإلمجالية للتسجيل ابملدارس االبتدائية مةن  31,8يف املائةة ( 40,4يف املائةة
للبنني  22,8يف املائة للبنات) (حسب التعداد العام األول لعام  )1993إىل  68,3يف املائة ( 75يف املائة
للبنني و 61,4يف املائة للبنات يف عام ( )2009حسب التعداد العام الثاين لعام .)2009
 -27وال تتجةةاوز هةةذه النسةةبة يف املنةةاطق الريفيةةة  60,8يف املائةةة ،وميثةةل البنةةون منهةةا نسةةبة  67,7يف
املائة بينما متثل البنات منها  53,7يف املائة.
 -28وعلى الرغم من اجلهود املبذولة ،ال يزال معدل تعلةيم القةراءة والكتابةة متةدنيا وينةاهز نسةبة
يف املائةةة ،أي أن ثلثةةي السةةكان أميةةون .ويعةةزى هةةذا التةةأخري إىل النمةةو السةةكاين الكبةةري .وتفيةةد الدراسةةة
االستقصائية الثانية بشأن الدميغرافية والصحة لعام  2004أبن  73يف املائة من النساء و 54يف املائةة مةن
الرجةةال أميةةون ،وال تشةةمل هةةذه النسةةب انتكةةاس  34يف املائةةة مةةن النسةةاء و 23يف املائةةة مةةن الرجةةال إىل
األمية بعد انقطاعهم عن الدراسة قبل إكمال املرحلة االبتدائية.
33

 -29وعلى مستوى التعليم العا  ،كان لدى تشاد  47مؤسسة يف عام  ،2011نصفها اتبع للقطاع
اخلةةا ؛ واسةةتقبل هةةذه املؤسسةةات  20 347طالبة ا 23 ،يف املائةةة مةةنهم مةةن الفتيةةات .وعلةةى إثةةر إنشةةاء
وتشييد جامعات ومعاهد يف بعض الوالايت ،شهدت فةر االلتحةاق ابلتعلةيم العةا حتسةنا ملحوظةا.
واسة ةةتحدث علة ةةى مسة ةةتوى الة ةةوزارة املكلفة ةةة ابلتعلة ةةيم مديرية ةةة للنهة ةةوض ابللغة ةةات الوطنية ةةة يف املنش ة ة ت
التعليمية .بيد أن ال يةزال يتعةني بةذل اجلهةود مةن أجةل اإلعمةال الفعلةي للتةدابري املتخةذة لتوسةيع نطةاق
تدريس اللغات الوطنية ليشمل كامل البلد.
 -30وق ةةد اخت ةةذت ت ةةدابري ترم ةةي إىل ض ةةمان احل ةةق يف التعل ةةيم جلمي ةةع األطف ةةال منه ةةا إنش ةةاء م ةةدارس
متنقلة ،وإعفاء األطفال ذوي اإلعاقة وأبناء األشخا ذوي اإلعاقة واليتامى من دفع الرسوم الدراسية،
وزايدة معدل التحاق الفتيات ابملدارس العمومية.
اعتمادات امليزانية املخصصة لوزارة الرتبية الوطنية والتدريب املهين
السنوات

اجملموع
النسبة املئوية

2011

2012

2013

2014

2015

111 340 337 000

110 683 103 776

118 836 728 117

132 588 182 000

127 936 972 000

 7يف املائة

 7يف املائة

 8يف املائة

 8يف املائة

 8يف املائة

املصدر :وزارة الرتبية الوطنية والتدريب املهين.

 -31وقد شهد التمويل العام املخصص لقطاع الرتبية زايدة كبرية حىت عام  ،2014وال سيما بفضل
عائةةدات الةةنفط ،بيةةد أن االعتمةةادات املخصصةةة للخةةدمات االجتماعيةةة مةةا لبث ة أن تراجع ة تراجع ةا
كبريا منذ اخنفاض سعر برميل النفط وارتفاع نفقات قطاع األمن .وقد دفع احلالةة االقتصةادية الراهنةة
تشاد إىل اختاذ تدابري خاصة خلفض نفقاهتا ،وال سيما ختفيض العالوات املقدمة للموظفني ،مما تسةبب
يف حدوث اضطراابت يف اخلدمات االجتماعية ،ومنها التعليم.
 -32واعتمةةدت تشةةاد اخلطةةة العشةرية لتطةةوير التعلةةيم وحمةةو األميةةة للفةةرتة  ،2026-2017الةةيت تغطةةي
هةةذه املةةرة مجيةةع مراحةةل النظةةام التعليمةةي .وخلص ة دراسةةة أجرهتةةا وزارة الرتبيةةة الوطنيةةة وترقيةةة املواطنةةة
ابالشرتاك مع اليونيسيف يف عام  2016إىل أن طفالا من كل طفلني يف سن الدراسة االبتدائية م يلتحق
ابملدرسة ،أي حنو  1,2مليون طفل ترتاو أعمارهم بني  6سنوات و 11سنة.
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 -33وغالبيةةة املدرسةةني هةةم مةةن "املعلمةةني احملليةةني" (زهةةاء  70يف املائةةة مةةن جممةةوع مدرسةةي املةةدارس
االبتدائية) ،مما يعزز أوج عدم املساواة يف التحةاق األطفةال ابملةدارس .وتوجةد غالبيةة املدرسةني املةدربني
يف املناطق احلضرية ،بينما يوجد املعلمون احملليون يف املناطق الريفية.
 -34وتشةةمل أبةةرز التحةةدايت والقيةةود الةةيت تواجة تطةةوير التعلةةيم يف تشةةاد ،كمةةا حةةددها التشةةخيص
األخري لنظام التعليم التشادي ،ما يلي :الةنقص الشةديد للغايةة يف تطةور التعلةيم يف مرحلةة الطفولةة املبكةرة؛
أما فيما يتعلق ابلتعليم األساسي ،فيتسم بعدم كفاية نطاق املستفيدين من وابلتفاوت يف االستفادة من .
 -35ومع ذلك ،لوحظ تفاواتت كبةرية مةن حية النسةبة اإلمجاليةة للتسةجيل الةيت تةرتاو بةني
يف املائةةة يف اجلنةةو وبةةني  20إىل  40يف املائةةة يف الشةةمال .ويالحةةظ أن املرافةةق املاديةةة القائمةةة يف تلةةك
املناطق مرتدية اجلودة وغري كافية.
95

 -36وتركز املدارس الوطنية لتدريب املعلمني اليت بل عددها  22يف الفرتة  2011/2010على أتهيل
مدرسةةني للعمةةل يف املةةدارس االبتدائيةةة .وتةةدر هةةذه املةةدارس  3 000مةةدرس كةةل عةةام .غةةري أن خرجيةةي
هةةذه املةةدارس ال يلتحقةةون تلقائي ة ا هبيئةةة التةةدريس .ذلةةك أن أكثةةر مةةن  10 000شةةخص حصةةلوا علةةى
التدريب يف تلك املدارس خالل السنوات األخرية كانوا غري معينني حبلول عام .2012
 -37ويسةةجل اليةةوم مسةةتوى ُمةةرض مةةن تعمةةيم التعلةةيم اجلةةامعي والتكنولةةوجي حية إن مجيةةع املةةدن
الكربى حتتضن مؤسسات للتعليم اجلامعي ،بيد أن الغرض منها وجودهتا ال يةزاالن يطرحةان إشةكاليات
بسةةبب نقةةص املةوارد البشةرية ،وعةةدم مالءمةةة بةرام التةةدريب مةةن حية اجلةةدوى والكفةةاءة ،ومةةن حية
تركيزها على سوق العمل ،واالفتقار إىل جسور بني الشركات ومؤسسات التعليم العا .
 -38وعلةةى الةةرغم مةةن التقةةدم احملةةرز يف السةةنوات األخةةرية مةةن حي ة الكةةم ،ال ي ةزال نظةةام التعلةةيم
التشادي يواج حتدايت أعاق حتقيق أهداف التعلةيم للجميةع واألهةداف القطاعيةة لألهةداف اإلمنائيةة
لأللفية حبلول عام  ،2015وال سيما ما يتعلق منها ابلتعليم االبتدائي الشامل وسد الفجوة بني الفتيةات
والفتيان من حي االلتحاق ابملدارس.

دال -الوضع القتصادي
 -39تصةةنف تشةةاد ضةةمن أفقةةر بلةةدان العةةام .ويف حةةني يظةةل منوهةةا السةةكاين ( 3,6يف املائةةة سةةنوايا)
يشكل حتداياكبريا ،تفاقم عوامل ضعف النساء واألطفال بسبب تعقد احلالة السياسية وعدم استقرار
األوضةةاع اإلقليميةةة وبسةةبب وجةةود عوامةةل عامليةةة غةةري مواتيةةة (تغةةري املنةةا  ،واألزمةةة االقتصةةادية العامليةةة،
والقيود االجتماعية الثقافية).
 -40وفيم ةةا يتعل ةةق مبؤش ةرات التنمي ةةة البش ةرية ،حل ة تش ةةاد ،حس ةةب تقري ةةر ب ةرانم األم ةةم املتح ةةدة
اإلمنائي لعام  ،2015يف املرتبة  186من أصل  187بلدا .ويبل متوسط العمر املتوقع يف البلد  50عامة ا.
ويستمر هذا الفقر نتيجة عوامل هيكلية وظرفية .فبعد أن اعتمد اقتصاد تشاد لفرتة طويلة علةى الزراعةة
(القطن ،والصم العري ،وقصب السكر) ،شهد بعدا جديدا يف عام  ،2003أي العام الذي دشن في
إنتةةا الةةنفط وصةةدرت من ة كميةةات كبةةرية إىل بلةةدان العةةام .وقةةد أحةةدث ذلةةك املسةةتجد تغيةةريا كبةةريا يف
اهليكل االقتصادي للبلد.
 -41فقبةل اسةتغالل الةنفط ،كةان القطةن ،وهةو احملصةول الرئيسةي املوجة للتصةدير ،ميثةل مةا بةني
و 65يف املائة من إيرادات الصةادرات .ويتةوزع النةات احمللةي اإلمجةا يف املتوسةط بةني القطاعةات الثالثةة
60
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بنسبة  36يف املائة للقطاع األول ،ونسبة  14يف املائة للقطاع الثاين ،ونسبة  50يف املائة للقطاع الثال .
وقد انقلب هذا الوضع برمت منذ بدء استغالل النفط.
 -42فق ةةد أدى ه ةةذا االس ةةتغالل يف الف ةةرتة ب ةةني ع ةةامي  2004و 2005إىل تض ةةاعف الن ةةات احملل ةةي
اإلمجا تقريب ا مةن  1 732بليةون فرنةك مةن فرنكةات اجلماعةة املاليةة األفريقيةة يف عةام  2004إىل 3 101
بليون فرنك من فرنكةات اجلماعةة املاليةة األفريقيةة يف عةام  .2005وشةكل عائةدات الةنفط يف املتوسةط
نسبة  30يف املائة من النات احمللي اإلمجا بني عامي  2005و ،2011مقابل  25يف املائة للزراعة وتربية
املاشية ،و 15يف املائة للتجارة ،و 30يف املائة جلميع القطاعات األخرى.
 -43وفيمةةا يتعلةةق ابملاليةةة العموميةةة ،وعلةةى الةةرغم مةةن حتةةدايت البيئةةة الدوليةةة ،أات زخةةم النمةةو يف
العقةةد املاضةةي إدارة امليزانيةةة علةةى حنةةو مةةرض إمجةةاالا .ويف إطةةار ب ةرانم دعةةم حتةةدي املاليةةة العموميةةة،
أدخلة حتسةةينات علةةى دورة امليزانيةةة وإدارة اخلزانةةة لضةةمان جةةودة االسةةتثمارات العامةةة ومتويةةل خةةدمات
الرعاية االجتماعية ،واحلد من حصة اإلنفاق خار امليزانية ( 25يف املائة من امليزانية).
 -44ومةةع ذلةةك ،ال تةزال حتةةدايت امليزانيةةة تثقةةل كاهةةل احلكومةةة إذ تضةةطر إىل تكبةةد نفقةةات كبةةرية
س ةواء يف دفةةع األجةةور أو النفقةةات التشةةغيلية أو التحةةويالت أو االسةةتثمارات .وأتيت أكةةرب مواردهةةا مةةن
عائدات النفط ،اليت متثل يف املتوسط ما يقر من  80يف املائة من إيرادات ميزانية الدولة.
 -45وال متثل اإليرادات غري النفطية يف الوق احلةا سةوى  13يف املائةة مةن النةات احمللةي اإلمجةا
سنوايا وال تسمح للدولة بسد تكةاليف األجةور .وعلةى غةرار ذلةك ،اخنفضة املعونةة األجنبيةة الةيت تةوفر
مصةةدرا آخةةر لتمويةةل النمةةو .ووفق ة ا ملنظمةةة التعةةاون والتنميةةة يف امليةةدان االقتصةةادي (األونكتةةاد ،تقريةةر
عام  2010عن أقل البلدان منوا) ،بل املبلة الصةايف للمسةاعدة اإلمنائيةة الرمسيةة املخصصةة لتشةاد خةالل
الف ةةرتة  2011-2009واملقدم ةةة م ةةن مجي ةةع اجله ةةات املاحن ةةة م ةةا جمموعة ة  251ملي ةةون دوالر م ةةن دوالرات
ال ةةوالايت املتح ةةدة يف ع ةةام  ،2009و 212ملي ةةون دوالر م ةةن دوالرات ال ةةوالايت املتح ةةدة يف ع ةةام 2010
و 200مليةون دوالر يف عةةام  ،2011أي مبؤشةر تبةةاين قةةدره  84يف عةام  2010و 80يف عةةام ( 2011علةةى
أساس  100يف عام  .)2008والواقع أن البلد ال يستطيع أن يواج مبفرده حتدايت النمو واحلد من الفقر
وتطةةوير اخلةةدمات األساسةةية (الطةةرق واملةةدارس واملراكةةز الصةةحية واهلياكةةل األساسةةية للميةةاه) .وال ي ةزال
االقتصاد يعتمد على املعوانت اخلارجية .ومن هذا املنظةور ،يظةل الةدعم اخلةارجي حامسةا ابلنسةبة لتنميةة
البل ةةد .ومث ةةل متوس ةةط ال ةةدين اإلمج ةةا للبل ةةد نس ةةبة  30,9يف املائ ةةة م ةةن الن ةةات احملل ةةي اإلمج ةةا خ ةةالل
الفةةرتة  .2011-2009ومثةةل الةةدين اخلةةارجي نسةةبة  24يف املائةةة مةةن النةةات احمللةةي اإلمجةةا يف حةةني مثةةل
الةةدين احمللةةي نسةةبة  6,9يف املائةةة .وميثةةل صةةايف القيمةةة احلاليةةة للةةديون اخلارجيةةة زهةةاء  40,7يف املائةةة مةةن
صادرات السلع واخلدمات خالل الفرتة قيد االستعراض .ومن شأن التقيد بشروط ختفيف عبء الدين
يف إطار املبادرة املعززة املتعلقة ابلبلدان الفقرية املثقلة ابلديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء
الةديون أن خيفةض الةدين اخلةارجي مبقةدار النصةف ابلقيمةة االمسيةة (أكثةر مةن بليةون دوالر مةن دوالرات
الوالايت املتحدة) ،وهو ما قد خيفف من أعباء خدمة الدين بزهاء  40مليون دوالر أمريكي سنوايا على
مدى  30عاما على مستوى اللجنة الوطنية لتحليل الديون.
 -46ويعزى هذا الوضع االقتصادي غري املوايت إىل األزمة العاملية النامجة عةن اخنفةاض سةعر الربميةل
ومشاركة تشاد يف مكافحة اإلرها عرب الوطين.
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الرسم البياين
تطور منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ابحتساب قطاع النفط وبدون احتسابه
1

املصدر :املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصادية والدميغرافية ،عام .2016

 -47وهتيمن على القطاع اخلا شركات جتارية غري رمسية مما يشةري إىل بةطء وتةرية حتةدي النشةاط
االقتصادي .وال يوجد يف تشاد سوى عدد قليل جدا من الشركات التجارية الرمسية اليت تساهم بفعاليةة
يف النمو واستحداث فر العمل الالئق .ويشهد إنشاء الشركات التجارية تطورا إجيابيا وإن كان يتسم
ابلبطء الشديد بسبب الصعوابت اليت تواج بيئة األعمال.
 -48غةةري أن تشةةاد متكن ة خةةالل السةةنوات الةةثالث املاضةةية مةةن حتسةةني ترتيبهةةا يف جمةةال ممارسةةة
األعم ةةال التجاري ةةة إىل املرتب ةةة  183م ةةن ب ةةني  189بل ةةدا يف ع ةةام  2016بع ةةد أن حلة ة ابملرتب ةةة  189م ةةن
أصل  189بلدا يف عام .2013
اجلدول
ترتيب تشاد يف جمال ممارسة األعمال التجارية
1

السنوات

تص ة ة ة ةةنيف ممارس ة ة ة ةةة
األعمال التجارية

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

178/173

181/175

183/183

183/183

183/183

185/184

189/189

189/185

189/183

املصدر :البنك الدو .

 -49وجتةدر اإلشةةارة إىل أن التمييةز ال ميةةارس يف تشةةاد يف العمالةة يف القطةةاعني اخلةا والعةةام علةةى
الس ةواء .ففيم ةةا يتعل ةةق ابلقط ةةاع اخل ةةا  ،جت ةةدر اإلش ةةارة إىل أن ق ةةانون العم ةةل رق ةةم  038املتعل ةةق ابلعم ةةل
واالتفةةاق اجلمةةاعي العةةام ال مييةةز أبي شةةكل مةةن األشةةكال علةةى أسةةاس نةةوع اجلةةنس سةواء يف التوظيةةف
أو يف الضمان االجتماعي.
 -50وفيما يتعلق ابلقطاع العام ،ال يفرق قانون العمل رقم  017/PR/2001املؤر  31كانون األول/
ديسمرب  2001واملتعلق ابلنظام األساسةي العةام للوظيفةة العموميةة ،والقةانون رقةم  038/PR/96املةؤر 11
كةةانون األول/ديسةةمرب  ،2001بةةني الرجةةل وامل ةرأة ،ال يف طريقةةة اإلدمةةا والتوظيةةف ،وال يف إدارة املسةةار
الوظيفي أو التقاعد .وينبغي التذكري أن ال توجةد يف مجهوريةة تشةاد أي أحكةام تشةريعية تكةرس الفجةوة
يف األجور بني اجلنسني :جيب أن يدفع نفس األجر نظري نفس العمل.
 -51غةةري أن النظةةام األساسةةي للتجةةار ،كمةةا يةةنص علي ة األمةةر رقةةم  ،006/PR/84مييةةز ضةةد امل ةرأة
املتزوجة من حي إنة يشةرتط عليهةا استشةارة زوجهةا لكةي تةتمكن مةن ممارسةة نشةاط جتةاري .علةى أنة
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جتدر اإلشارة إىل أن هذا األمر قةد ألغةي منةذ إصةدار منظمةة مواءمةة قةوانني األعمةال يف أفريقيةا للقةانون
املوحد للقانون التجاري العام.
 -52ويش ةةري اخل ةرباء واملختص ةةون إىل أن امل ةرأة تض ةةطلع يف مجي ةةع أحن ةةاء الع ةةام ب ةةدور حاس ةةم يف مجي ةةع
اجلوانب ،وأن متكنيها يساهم يف تنمية البلدان.
 -53وملعاجل ةةة ه ةةذه احلال ةةة ،وض ةةع احلكوم ةةة آلي ةةات ه ةةي :ق ةةانون العق ةةوابت ،والسياس ةةة الوطني ةةة
للشؤون اجلنسانية ،ومشروع متكني املرأة والعائد الدميغرايف يف منطقة الساحل.

هاء -حالة الصحة يف تشاد
 -54تنةةدر السياسةةة الوطنيةةة يف جمةةال الصةةحة يف صةةلب رؤيةةة تشةةاد يف أفةةق عةةام  2030وأهةةداف
التنميةةة املسةةتدامة .وسةةتنفذ هةةذه السياسةةة مةةن خةةالل اخلطةةط الوطنيةةة واحملليةةة للنهةةوض بقطةةاع الصةةحة،
ويتوقةةع أن يتةةيح تنفي ةةذ هةةذه السياسةةة لتش ةةاد نظام ة ا صةةحي ا فع ةةاالا وم ةرانا حبلةةول ع ةةام  ،2030مةةن أج ةةل
االستجابة املثلى جلميع االحتياجات الصحية لسكان البلد ،وال سيما الفقراء واملعوزون.
 -55وتستمد اخلطة الوطنية للصحة شرعيتها من دستور مجهورية تشاد ،الةذي تةنص املةادة  17منة
علةةى أن "شةةخص اإلنسةةان مقةةدس وال تنتهةةك حرمت ة  .ولكةةل فةةرد احلةةق يف احليةةاة" .واسةةتنادا إىل هةةذا
الدسةةتور ،أكةةدت احلكومةةة مةةن جديةةد ،يف ب ةرانم عملهةةا السياسةةي ،أولويةةة قطةةاع الصةةحة ابالحتفةةا
بوزارة الصحة العامة ضمن الوزارات ذات األولوية.
 -56وتواج تشاد ،على غرار بلدان أخرى يف املنطقة دون اإلقليمية ،أوضاع ا صحية تتسم ابرتفاع
معةدالت املةرض والوفيةات (ميةةوت طفةل مةن كةل مثانيةةة أطفةال قبةل بلةو سةةن اخلامسةة .املصةدر :املسةةح
الةدميوغرايف والصةحي واملسةةح العنقةودي متعةةدد املؤشةرات للفةرتة  )2015-2014بسةةبب األوبئةة (التهةةا
السحااي واحلصبة والكولريا وغريها) ،واألمراض املعدية وغري املعدية األخرى ،فضالا عن أمراض األمومة.
ويفجع هذا العبء الثقيل األسر التشادية كل عام ،وترتتب علي عواقب وخيمة ،وال سيما على صحة
املعوزين والضعفاء من السكان ،مبن فيهم األمهات واألطفال.
 -57وس ةةعيا إىل التغل ةةب عل ةةى ه ةةذه التح ةةدايت ،ب ةةذل احلكوم ةةة جه ةةودا كب ةةرية يف بن ةةاء اهلياك ةةل
األساسةةية الص ةةحية ،وت ةةوفري املع ةةدات الطبي ةةة احليوي ةةة والوس ةةائل اللوجس ةةتية ،وت ةةدريب امل ةةوظفني امل ةةؤهلني
وتعبئتهم ،ومتويل اخلدمات ،وتوفري العال اجملاين ،ووضع برام صحية جديدة ،وغري ذلك .وقد بذل
هذه اجلهود هبدف تعزيز فعالية النظام الصحي ودحر اجتاه الوفيات واملرض يف البلد .وتدعم السلطات
العليةا يف البلةةد مجي َةع هةةذه اإلجةراءات وتواكبهةةا مةةن خةالل عقةةد رئةيس الدولةةة الجتماعةات شةةهرية تضةةم
خمتلةةف اجلهةةات الفاعلةةة يف القطةةاع الصةةحي ،مبةةا يف ذلةةك شةةركاء التنميةةة ،للوقةةوف علةةى التقةةدم احملةةرز،
وتقومي أي خلل وظيفي يالحظ يف مجيع مستوايت اهلرم الصحي ،عند االقتضاء.
 -58وق ةةد أاتح ة ة مجي ةةع ه ةةذه اجله ةةود حتس ةةنا ت ةةدرجييا يف املؤش ة ةرات الص ةةحية وم ةةا انفك ة ة تع ةةزز
فعاليةةة النظةةام الصةةحي .ووفق ة ا لنتةةائ املسةةح الةةدميوغرايف والصةةحي واملسةةح العنقةةودي متعةةدد املؤش ةرات
للفرتة  ،2015-2014اخنفض معدل وفيات األمهات من  1099حالةة وفةاة لكةل  100 000مولةود حةي
يف عةةام  2004إىل  860حالةةة وفةةاة لكةةل  100 000مولةةود حةةي يف عةةام  ،2014وتراجةةع معةةدل وفيةةات
الرضةةع مةةن  102لكةةل  1 000مولةةود حةةي يف عةةام  2004إىل  72حالةةة وفةةاة لكةةل  1 000مولةةود حةةي يف
عةةام  ،2014وانتقةةل معةةدل وفيةةات الرضةةع واألطفةةال مةةن  191حالةةة وفةةاة لكةةل  1 000مولةةود حةةي يف
عةام  2004إىل  133حالةة وفةاة لكةل  1 000مولةود حةي يف عةام  .2014وارتفةع معةدل الةوالدة مبسةةاعدة
طبية من  21يف املائة يف عام  2004إىل  34يف املائة يف عام .2014
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 -59وابإلضافة إىل ذلك ،م تسجل يف البلد حاالت انتشار واسع لوابءي التها السةحااي واحلصةبة
منذ عام  .2012بيد أن سجل حاالت من الكولريا يف عام  2014يف اجنمينا ومايو كييب واتجنيلي ويف
عام  2017يف إقليمي السالمات وسيال .وتوقف أيض ا انتقال شلل األطفال منذ عام .2012
 -60وعلى الرغم من التقدم احملمود الذي لوحظ ،ال يزال الطريق طويالا أمةام تشةاد للحصةول علةى
نظةةام صةةحي فعةةال ومةةرن .وهةةذا مةةا أكةةده االسةةتعراض األول لقطةةاع الصةةحة الةةذي أجةةري يف حزي ةران/
يونية ة  2015يف س ةةار يف ش ةةاري األوس ةةط ،وال ةةذي أوص ةةى بتعزي ةةز تنظ ةةيم اخل ةةدمات ،وتنس ةةيق األنش ةةطة
الصحية على مجيع مستوايت منظومة الصحة وتعزيز الشراكة.
 -61وجيب أن تعاجل املشاكل احملددة للسكان الرحل وسكان اجلةزر وسةكان املنةاطق الةوعرة معاجلةة
سليمة .وسةتزداد اسةتفادة مجيةع السةكان مةن خةدمات الرعايةة العالجيةة والوقائيةة والتثقيفيةة اجليةدة علةى
حنةةو منصةةف .وستوضةةع آليةةة لتغطيةةة املخةةاطر املاليةةة املرتبطةةة ابملةةرض وسةةتفعل يف مجيةةع أحنةةاء البلةةد ،ممةةا
سيضةةمن حصةةول اجلميةةع علةةى رعايةةة صةةحية كافيةةة وعاليةةة اجلةةودة .وسةةتعطى األفضةةلية للةةنه اجملتمعةةي
وسةةيعزز مةةن أجةةل تسةةهيل حصةةول اجملتمعةةات الريفيةةة علةةى الرعايةةة الصةةحية األساسةةية ،إعمةةاالا للمبةةاد
التوجيهيةةة لالس ةرتاتيجية الوطنيةةة لصةةحة اجملتمعةةات احملليةةة .وسةةعي ا إىل تعزيةةز جمموعةةة األنشةةطة الةةدنيا يف
املراكز الصحية أيضا ،يتوقع أن يدم خمترب متطور ابألنشطة األخرى.
 -62وتواصل احلكومة بذل اجلهود الرامية إىل تدريب طواقم مقدمي الرعاية الصحية .فعلى سبيل املثال،
يف متوز/يولي  ،2019استفاد  133تشادايا من تدريب طيب يف كواب بفضل اتفاق بني تشاد وهذا البلد.
اجلدول
بعض مؤشرات الصحة
1

املؤشرات

تشاد

املتوسط يف أفريقيا

األكثر أداء

انتشار وسائل منع احلمل

 2,8يف املائة

 23,7يف املائة

 75,8يف املائة

الوالدة مبساعدة موظفني مؤهلني

 14يف املائة

 47يف املائة

 99يف املائة

وفيات األمهات (لكل  100 000مولود حي)

1 500

900

15

معدل اخلصوبة بني املراهقات

 193يف املائة

 118يف املائة

 4يف املائة

 39يف املائة

 73يف املائة

 98يف املائة

االحتياجات غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة

 23,3يف املائة

 24,3يف املائة

 3,5يف املائة

انتشار فريوس نقص املناعة البشرية

 3,5يف املائة

خدمات الرعاية قبل الوالدة

1

املعايري من حي املوظفني
األطباء

طبيب واحد لكل  26 645شخصةا بةدالا مةن  986شخصةا (وفقةا ملنظمةة
الصحة العاملية)

القابالت/املمرضون

ممرض مؤهل واحد لةةكل  5 789شخصة ا بةدالا مةن  1 972شخصة ا (وفقة ا
ملنظمة الصحة العاملية)

املصدر :نتائ الدراسة االستقصائية الوطنية لالنتشار املصلي لعام  - 2005والتعداد العام الثاين (.)2009

14

GE.19-20885

HRI/CORE/TCD/2019

واو -احلالة العامة
حالة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
 -63منةةذ اإلعةةالن عةةن أوىل حةةاالت اإلصةةابة ابإليةةدز يف عةةام  ،1986أنشةةأت تشةةاد نظام ةا لرصةةد
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية مواكبةا جلهودهةا الوطنيةة يف التصةدي هلةذا الفةريوس .وقةد أظهةرت
الدراسة الوطنية لالنتشار املصةلي لفةريوس نقةص املناعةة البشةرية لعةام  2005أن معةدل االنتشةار املصةلي
بل ة  3,3يف املائةةة بةةني البةةالغني الةةذين ت ةرتاو أعمةةارهم بةةني  15و 49سةةنة ،وبل ة نسةةبة  4يف املائةةة بةةني
النسةاء و 2,6يف املائةةة بةني الرجةةال .وكشةةف هةذه الدراسةةة عةن تفةةاواتت يف انتشةةار اإلصةابة بةةني أقةةاليم
البلد (انظر اجلدول أدانه).
اجلدول
انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية حسب جمموعة األقاليم
2

األقاليم

االنتشار املصلي لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

اجنمينا
بوركو  -إنيدي  -تيبسيت/كامن/البحرية
البطحاء/قريا/السالمات
وداي/وادي فرياء
حجر مليس/شاري ابقرمي
مايو كييب الشرقي/مايو كييب الغري
لوغون الغري/لوغون الشرقي/اتجنيلي
مندول/شاري األوسط

 8,30يف املائة
 3,50يف املائة
 1,40يف املائة
 1,20يف املائة
 2,70يف املائة
 2,50يف املائة
 6,40يف املائة

املصدر :نتائ الدراسة االستقصائية الوطنية لالنتشار املصلي لعام  - 2005والتعداد العام الثاين (.)2009

اجلدول
مؤشرات فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف تشاد
3

الفئة

املؤشرات

القيمة

العدد

النسبة املئوية

السنوات

البالغون

عدد األشخا املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
الع ةةدد املق ةةدر لألش ةةخا املص ةةابني بف ةةريوس نق ةةص
املناعة البشرية
انتشة ةةار فة ةةريوس نقة ةةص املناعة ةةة البش ة ةرية بة ةةني النسة ةةاء
احلوامل الالئي خضعن لفحو ما قبل الوالدة
عةدد النسةاء احلوامةةل املصةاابت بفةةريوس نقةص املناعةةة
البشرية الالئي أجننب يف العام
العة ةةدد املقة ةةدر لإلصة ةةاابت اجلدية ةةدة بفة ةةريوس نق ة ةةص
املناعة البشرية بني األطفال يف العام
العةةدد املقةةدر لألطف ةةال دون س ةةن اخلامسةةة املص ةةابني
بفريوس نقص املناعة البشرية
معدل وفيات اإليدز بني األطفال دون سن اخلامسة

206 467

10 837 532

97 196

206 467

 2يف املائة
 47يف املائة

2010
2010

567

15 758

 4يف املائة

2010

656

15 758

 4يف املائة

2011

15 758

666

 4يف املائة

2010

656

11 965

 5يف املائة

2010

359

11 965

 3يف املائة

2010

األطفةةال دون
 5سنوات

املصدر :نتائ الدراسة الوطنية لالنتشار املصلي لعام .2000
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 -64ويؤكةةد حتليةةل احلالةةة تفشةةي الةةوابء علةةى حنةةو متفةةاقم يةةؤثر علةةى مجيةةع أقةةاليم البلةةد .وعةةدا عةةن
االختالف ةةات ب ةةني األق ةةاليم ،تتب ةةاين أيض ةا حال ةةة اإلص ةةابة بف ةةريوس نق ةةص املناع ةةة البش ةرية حس ةةب فئ ةةات
املصابني ب وتنوع اجتاهاهتم حسب السنوات.

متويل الدولة ملنظومة الصحة يف تشاد
 -65يف قطةةاع الصةةحة بتشةةاد ،متةةول احلكومةةة مجيةةع بنةةود النفقةةات ،أي تكةةاليف املةةوظفني ،والسةةلع
واخل ةةدمات ،والتح ةةويالت واالس ةةتثمار .غ ةةري أن مس ةةتوى التموي ةةل ض ةةعيف ابملقارن ةةة م ةةع التزام ةةات البل ةةد
بتخصيص ما ال يقل عن  15يف املائة من ميزانيتها اإلمجالية لقطةاع الصةحة .ويُظهةر تطةور ميزانيةة وزارة
ومستوى متدني ا جدا من
الصحة العامة مقارنة ابمليزانية اإلمجالية للدولة ضعف ا يف ختصيص االعتمادات
ا
النفقات الفعلية .وقد انتقل احلصة املرصةودة لةوزارة الصةحة العامةة يف امليزانيةة العامةة للدولةة مةن 8,44
يف املائة يف عام  2003إىل  4,2يف املائة يف عام  2006مث  5,3يف املائة يف عام .2007
 -66وابلةةرغم مةةن ضةةعف االعتمةةادات املخصصةةة ،ف ة ن التنفيةةذ الفعلةةي للميزانيةةة وفق ة ا لةةوزارة املاليةةة
يتباين من سنة إىل أخرى 86,9 :يف املائة يف عام  2003و 85,8يف املائة يف عام  2004و 65,4يف املائة
يف عام  2005و 75,6يف املائة يف عام  .2006وال يعكس هذا الةرقم جممةل الواقةع ألن التمويةل اخلةارجي
يُنفذ بنسبة تفوق  80يف املائة من االستثمارات.

 -67وقد شهدت نفقات املةوظفني أيضةا زايدة يف الفةرتة ذاهتةا بسةبب التعيينةات اجلديةدة والرتقيةات
املنتظمة للموظفني.
 -68ومتثل نفقات االستثمار أكثر من نصف ميزانية وزارة الصحة العامة .ويعزى هذا املستوى الكبري
من االستثمارات إىل تدخالت اجلهات املاحنة اليت كان هامة للغاية ،بيد أهنا ما انفك ترتاجع.

خمتلف شركاء منظومة الصحة يف تشاد
 -69يشةةكل الةةدعم الةةذي يقدم ة شةةركاء التنميةةة دفعةةة قويةةة لةةوزارة الصةةحة العامةةة .بيةةد أن التوزيةةع
اجلغرايف هلؤالء وجماالت تركيزهم ال يتيحان هلم تقدمي خدمات جيدة تشمل مجيع أقاليم البلد.
 -70وإمجاالا ،ف ن الشركاء يقرتحون مساعدهتم وفق ا الحتياجات البلد .وابالتفاق مع وزارة الصحة
العامة ،يتوزعون على خمتلف مناطق العمل.
 -71والشركاء املتعددو األطةراف هةم :منظمةة الصةحة العامليةة ،واالحتةاد األوروي مةن خةالل خمتلةف
صناديق التنمية األوروبية (من أول صةندوق أوروي للتنميةة حةىت اتسةع صةندوق مةن هةذا النةوع يف يومنةا
هذا) ،والبنك الدو (مشةروع دعةم قطةاع الصةحة) ،ومصةرف التنميةة األفريقةي ،وبةرانم األمةم املتحةدة
اإلمنةةائي ،ومنظمةةة األمةةم املتحةةدة للطفولةةة (اليونيسةةيف) ،وصةةندوق األمةةم املتحةةدة للسةةكان .ويشةةمل
الشركاء الثنائيون الوكالة الفرنسةية للتنميةة ،ووكالةة التعةاون الفرنسةية ،ووكالةة التعةاون السويسةرية (مشةروع
مكتب دعم الصحة) ،ومنظمة أطباء بال حةدود (بلجيكةا وفرنسةا ولكسةمرب ) ،ووكالةة التعةاون األملانيةة
مةةن أجةةل التنميةةة ،والبعثةةة امليدانيةةة الكوبيةةة املعنيةةة ابلصةةحة .وأخةريا ،ف ة ن الشةةركاء مةةن الطوائةةف الدينيةةة
يشةةملون الكنيسةةة الكاثوليكيةةة مةةن خةةالل مشةةروع الصةةحة (التةةابع ملكتةةب الدراسةةات وتنسةةيق األنشةةطة
اخلرييةةة واإلمنائيةةة) ،ونظةةام مالطةةة ،ومجعيةةة الوفةةاق الكنسةةي والبعثةةات اإلجنيليةةة يف تشةةاد ،وقةةد أنشةةأت
منظمات إسالمية مراكز خمتلفة للصحة و/أو تنظم قوافل طبية.
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اثلثا -نبذة اترخيية عن احلياة السياسية واإلدارية يف تشاد
 -72حصل تشاد ،اليت أعلن أهنةا مجهوريةة يف عةام  ،1958علةى السةيادة الوطنيةة الدوليةة يف
آ /أغس ةةطس  .1960وق ةةد ش ةةهدت تش ةةاد بع ةةد اس ةةتقالهلا يف ع ةةام  1960تقلب ةةات سياس ةةية ومؤسس ةةية
شةةديدة االضةةطرا  .وقةةد اصةةطبغ سةةنوات الدكتاتوريةةة ابلفكةةر الوحيةةد مةةن خةةالل أحةزا الدولةةة الةةيت
وأدت كل جهد لدمقرطة احلياة السياسية.
11

 -73وأرسة ة خمتل ةةف األنظم ةةة املتعاقب ةةة حك ةةم االس ةةتبداد واخ ةةتالس امل ةةال الع ةةام والس ةةطوة القبلي ةةة
واالنتهاكةات اجلسةيمة حلقةةوق اإلنسةان علةى نطةةاق واسةع .واضةطرت تشةةاد إىل االنتظةار حةىت  1كةةانون
األول/ديسمرب  ،1990موعد دخوهلا عهدا جديدا آذن ببداية عمليتها الدميقراطية.
 -74ونُظم مؤمتر وطين سيادي يف كانون الثاين/يناير  1993واختُتم يف نيسان/أبريل من العام نفس .
وعلى إثر هذا املؤمتر ،أرسي فرتة انتقالية أفض إىل دستور  31آذار/مارس  ،1996الذي نةُقح مبوجب
القانونني الدستوريني رقم  013/PR/2013املؤر  3متوز/يولي  2013ورقم  008/PR/2005املؤر  15متوز/
يولي  .2005وأُلغي هذا الدستور مبوجب القةانون الدسةتوري رقةم  002/PR/2018املةؤر  4أاير/مةايو 2018
الةةذي ُسةةن مبوجبة دسةةتور اجلمهوريةةة الرابعةةة .ومبوجةةب هةةذا الدسةةتور اجلديةةد ،يُنتخةةب رئةةيس اجلمهوريةةة
الةةذي ميثةةل السةةلطة التنفيذيةةة لواليةةة مةةدهتا س ة سةةنوات قابلةةة للتجديةةد مةةرة واحةةدة .ومتةةارس اجلمعيةةة
الوطنية السلطة التشريعية .وتتوىل السلطةَ القضائية احملكمةة العليةا وحمةاكم االسةتئناف واحملةاكم االبتدائيةة
وحماكم الصلح .وينبغي أن يوضح أن الدستور اجلديد ينص ،يف إطار اإلصالحات املؤسسية الواردة يف
مواده من  175إىل  ،178على استحداث قضاء عسكري.
 -75وس ةةعي ا إىل تقري ةةب اإلدارة م ةةن امل ةواطنني ومتك ةةني اجلماع ةةات احمللي ةةة الالمركزي ةةة م ةةن ت ةةو زم ةةام
العملية اإلمنائية ،اختارت تشاد منذ عام  1996أن ترسي دولة موحدة تتسم ابلالمركزية.
 -76ويتواصل مسار عملية التخلي عن مركزة خدمات الدولة وتفويضها إىل الوالايت واحملافظةات.
ويض ةةم البل ةةد  23والي ةةة ،منه ةةا مدين ةةة اجنمين ةةا ،و 112حمافظ ةةة و 414مجاع ةةة .لك ةةن ه ةةذا التنظ ةةيم س ةةيعاد
إصالح يف إطار اإلصالحات اليت بوشرت.

ألف -السلطة التنفيذية
 -77اعتُمد الدستور يف  4أاير/مايو  2018بعد انعقاد املنتدى الوطين اجلامع .ويرسي هذا الدستور
نظاما رائسيا متكامالا .ويُنتخب رئيس اجلمهورية لوالية مدهتا س سنوات ابالقرتاع العام املباشر قابلةة
للتجديد مرة واحدة .ويعني أعضاء احلكومة وينهي مهامهم .ويرأس رئيس اجلمهورية جملس الوزراء.
 -78وجيوز لرئيس الدولة ،يف إطار عالقات مع السلطة التشريعية ،أن حيل اجلمعية الوطنية يف حال
استمرار أزمة بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية (املادة  95من الدستور) وال يُساءل أمةام اجلمعيةة
الوطنية (املادة  83من الدستور).
 -79وال خيضةةع ال ةةوزراء للمس ةةاءلة أمةةام اجلمعي ةةة الوطني ةةة إال وفق ة ا لإلج ةراءات املنص ةةو
املواد  109و 112و 144و.145

عليه ةةا يف

 -80ورئةةيس اجلمهوريةةة احلةةا هةةو فخامةةة السةةيد إدريةةس ديةةيب إتنةةو .وقةةد تةةوىل هةةذا املنصةةب يف
ك ةةانون األول/ديس ةةمرب  ،1990ووض ةةع هناي ةةة لدكتاتوري ةةة حس ةةني هة ةربي القمعي ةةة .ومن ةةذ ذل ةةك الت ةةاريخ،
خضةةع تشةةاد حلالةةة اسةةتثناء اسةةتمرت حةةىت انعقةةاد امل ةؤمتر الةةوطين السةةيادي مةةن  15كةةانون الثاين/ينةةاير
إىل  7نيسةةان/أبريل  .1993واعتمةةد هةةذا امل ةؤمتر ميثاق ة ا مؤقت ة ا وأرسةةى جملس ة ا انتقالي ة ا أعلةةى .وقةةد انته ة
1
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الفرتة االنتقالية يف عام  1996بعد جتديدها مرتني .وبعد اعتماد دستور جديد يف آذار/مارس  1996من
خالل االستفتاء ،نُظم أول انتخاابت رائسية تعددية يف متوز/يولي فةاز هبةا السةيد إدريةس ديةيب إتنةو.
وسةةبق تقلةةد ال ةرئيس إدريةةس ديةةيب إتنةةو سةةدة الرائسةةة يف عةةام  1990عمليةةة دميقراطيةةة مكنت ة مةةن أن
ينتخب دميقراطيا يف انتخاابت عام  .1996وقةد أعيةد انتخابة يف عةام  2001لواليةة جديةدة .وعلةى إثةر
االنتخاابت اليت أجري يف عام  2006وأاتح للرئيس الرتشح لوالية اثلثة ،اندلع أزمة سياسية.
 -81ومببةةادرة مةةن رئةةيس اجلمهوريةةة ،دعةةم اجملتمةةع الةةدو (فرنسةةا واالحتةةاد األوروي واملنظمةةة الدوليةةة
للفرنكوفونية) حوارا سياسيا بني التشاديني أفضى إىل إرساء "االتفاق السياسي الرامي إىل تعزيز العملية
الدميقراطية بتشاد" الذي أُبرم يف  13آ /أغسطس .2007
االتفاق "جلنة متابعة" أتلف مناصفة من "األغلبية واملعارضة" .واالتفاق املذكور
 -82ونفذت هذا
َ
هةةو حالي ةا يف صةةميم عمليةةات اختةةاذ الق ةرارات السياسةةية التوافقيةةة وقةةد أات للحكومةةة تنظةةيم انتخةةاابت
سلمية يف عامي  2011و.2016
 -83وأجرية االنتخةاابت الرائسةةية يةومي  9و 10أبريل/نيسةان  .2016وقبةةل اجمللةس الدسةةتوري
ترشيحا من أصل  23ترشيحا مقدما .وشةهدت تشةاد خةالل تلةك االنتخةاابت عمليةة التصةوي بنظةام
البي ةةاانت البيومرتي ةةة .وانتُخ ةةب الة ةرئيس إدري ةةس دي ةةيب إتن ةةو يف اجلول ةةة األوىل بنس ةةبة  59,92يف املائ ةةة م ةةن
األص ةوات ،وتلي ة زعةةيم املعارضةةة بنسةةبة  12,77يف املائةةة وعمةةدة مدينةةة مونةةدو بنسةةبة  10,61يف املائةةة.
وقةةدم أحةزا املعارضةةة طعةةوانا تعةةرتض فيهةةا علةةى النتةةائ  .وأعلةةن اجمللةةس الدسةةتوري أن تلةةك الطعةةون
ال تستند إىل أسس سليمة.
14

ابء -السلطة التشريعية
 -84يف تش ةةاد ،مت ةةارس اجلمعي ةةة الوطني ةةة الس ةةلطة التش ةريعية .ويُنتخ ةةب الن ةوا لوالي ةةة م ةةدهتا مخ ةةس
سنوات ابالقرتاع العام املباشةر (املةادة  113مةن دسةتور اجلمهوريةة الرابعةة) .ويشةار إىل أن رئةيس اجلمعيةة
الوطنية يتوىل الرائسة ابلنيابة يف حال حدوث شغور يف منصب رائسة اجلمهورية.
 -85وجتةةدر اإلشةةارة إىل أن االنتخةةاابت الربملانيةةة الةةيت أجري ة يف  13شةةباط/فرباير  2011أسةةفرت
عةةن حصةةول احلركةةة الوطنيةةة لإلنقةةاذ ،وهةةي احلةةز الةذي ينتمةةي إلية الةرئيس ،علةةى األغلبيةةة املطلقةةة ،إذ
حازت  117مقعدا من أصل  ،188متبوعة ابالحتاد الوطين للدميقراطيةة والتجديةد بعشةرة مقاعةد ،واحتةاد
التجديةةد والدميقراطيةةة بثمانيةةة مقاعةةد ،والتجمةةع الةةوطين للدميقراطيةةة يف تشةةاد  -التقةةدم بسةةتة مقاعةةد،
واحتاد العمل من أجل اجلمهورية أبربعة مقاعد ،إخل.
-86

وم ُجتدَّد اجلمعية الوطنية .ويعزى هذا الوضع إىل األزمة املالية واالقتصادية اليت مير هبا البلد.

-87

بيد أن عملية االنتخاابت التشريعية واحمللية ال تزال جارية.

 -88وجتتمع اجلمعية الوطنية حبكم القانون يف دورتةني عةاديتني يف السةنة .وال جيةوز أن تتجةاوز مةدة
كةةل دورة  120يوم ةا (املةةادة  .)124وتُفتةةتح الةةدورة األوىل يف  5آذار/مةةارس وتُفتةةتح الةةدورة الثانيةةة يف 5
أيلول/سةةبتمرب .وإذا تصةةادف يةةوم  5آذار/مةةارس أو يةةوم  5أيلول/سةةبتمرب مةةع يةةوم عطلةةة ،ف ة ن افتت ةةا
الدورة ُجيرى يف أول يوم عمل اتل .وجيوز هلا أيضا أن جتتمع يف دورة استثنائية إذا لزم األمر.
-89

وتتألف اجلمعية الوطنية من عشر جلان:
•

18

جلنة السياسات العامة واملؤسسات والقوانني والشؤون اإلدارية والقضائية؛
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•

جلنة الشؤون املالية وامليزانية واحلساابت العامة؛

•

جلنة االقتصاد والتخطيط؛

•

جلنة التنمية الريفية والبيئة؛

•

جلنةة االتصةاالت ،والتكنولوجيةةات اجلديةدة لإلعةالم واالتصةةاالت ،واحلقةوق واحلةرايت
األساسية؛

•

جلنة الصحة والشؤون االجتماعية ووضع املرأة وحقوق الطفل؛

•

جلنة الرتبية والتعليم العا والبح العلمي واملوارد البشرية؛

•

جلنة الثقافة والشبا والرايضة؛

•

جلنة الشؤون اخلارجية والتعاون الدو ؛

•

جلنة الدفاع واألمن.

جيم -السلطة القضائية
 -90يق ةةر الدس ةةتور ابلس ةةلطة القض ةةائية يف تش ةةاد يف مادتية ة  146و 147ابعتباره ةةا أح ةةد الس ةةلطات
ال ةةثالث ال ةةيت ترتك ةةز عليه ةةا الدميقراطي ةةة .ومبوج ةةب الق ةةانون رق ةةم  11/PR/2013املتعل ةةق بق ةةانون التنظ ةةيم
القضائي يف تشادُ ،حيدث نظام قضائي وحيد توجد على رأس احملكمة العليا .وتضيف املادة األوىل من
ذلةةك القةةانون ،مةةع الرتكيةةز علةةى وحةةدة نظةةام القضةةاء ،أنة يشةةمل :احملكمةةة العليةةا ،وحمةةاكم االسةةتئناف،
واحملاكم اجلنائية ،وحماكم الدرجة الكربى ،وحماكم العمل ،واحملاكم التجارية ،وحماكم الصلح.
 -91وختةةتص ه ةةذه احمل ةةاكم ابلب ة يف مجي ةةع القضةةااي املدني ةةة والتجاري ةةة واالجتماعي ةةة واجلنائي ةةة وفق ة ا
للقواعد املناسبة ألي منها وتُصدر أحكامها ابسم الشعب التشادي.
 -92وال بد من اإلشارة إىل أن التقاليد تؤثر نسبيا يف املكانةة املؤسسةية للقضةاء يف تشةاد .ويتجلةى
هذا التأثري من خالل حضور قضاة مساعدين يف القضةااي املدنيةة والعرفيةة ميثلةون أعةراف األطةراف حةىت
حيددوا اهليئة اليت تب يف تلك القضااي .وتنص املادة  95من القةانون  11/PR/2013املةؤر  17حزيةران/
يوني  2013املتعلةق ابلتنظةيم القضةائي علةى أنة "مةا م يعتمةد تشةريع مةدين وحيةد وإىل غايةة اتريةخ حيةدد
مبرسوم ،تكمل هيئات الب يف القضااي املدنية بقاضيني مساعدين وجيهني مشهود هلما مبعرفة التقاليد".
 -93وتؤك ةةد العدي ةةد م ةةن النص ةةو عل ةةى اس ةةتقاللية القض ةةاء .وهل ةةا قيم ةةة دس ةةتورية وقيم ةةة تشة ةريعية.
وتشمل هذه النصو ما يلي:
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•

دستور  4أاير/مايو  2018املؤسس للجمهورية الرابعة؛

•

القانون التنظيمةي رقةم  17/PR/2014املةؤر  17أاير/مةايو  2014بشةأن تنظةيم احملكمةة
العليا وسري عملها وقواعد اإلجراءات املعروضة عليها؛

•

القانون رقم  11/PR/2013املؤر  17حزيران/يوني  2013املتعلق بقانون التنظيم القضائي؛

•

األم ةةر رقة ةةم  03/PR/2010املتعلة ةةق بتنقة ةةيح القة ةةانون رقة ةةم  005/PR/98املة ةةؤر  7متة ةةوز/
يولي  1998املتعلق بتنظيم اجمللس األعلى للقضاء وسري عمل ؛
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•

املرس ةةوم بق ةةانون رقة ةةم  007/PR/2012امل ةةؤر  21شة ةةباط/فرباير  2012املتعل ةةق ابلنظة ةةام
األساسي للقضاء.

احملكمة العليا
 -94تنص املادة  157واملواد اليت تليها من دستور مجهوريةة تشةاد علةى أن احملكمةة العليةا هةي أعلةى
هيئة قضائية يف الشؤون القضائية واإلدارية والدستورية وشؤون احلسةاابت .وهةي خمتصةة أيضةا ابلبة يف
املنازعات املتعلقة ابالنتخاابت الرائسية والتشريعية واجلماعية واالستفتائية .وهلا والية قضائية على كامل
اإلقلةةيم الةةوطين .وتفصةةل فيمةةا يقدم ة كةةل مةةواطن مةةن دفوعةةات تطعةةن يف دسةةتورية احلكةةم الصةةادر عةةن
إحدى احملاكم يف قضية تتعلق ب .
-95

وتتألف من مخس غرف ،هي:
•

غرفة قضائية؛

•

غرفة إدارية؛

•

غرفة للحساابت؛

•

غرفة دستورية؛

•

غرفةةة غةةري دائمةةة تتةةألف مةةن  7ن ةوا و 4قضةةاة مةةن احملكمةةة العليةةا ينتخةةبهم نظ ةراؤهم
املكلفون بقضااي اخليانة العظمى.

وخيتةار رئةيس احملكمةة العليةا
 -96وتتألف احملكمة العليةا مةن  43عضةوا مةنهم رئةيس و 42مستشةاراُ .
من بني أكرب قضاة السلك القضائي .ويعين رئيس اجلمهورية بعد استشارة رئيس اجلمعية الوطنية.
 -97أمةةا األعضةةاء اآلخةةرون فيعنةةيهم رئةةيس اجلمهوريةةة أو رئةةيس اجلمعيةةة الوطنيةةة ويةةتم اختيةةارهم مةةن
ب ةةني أعل ةةى القض ةةاة رتب ةةة يف س ةةلك القض ةةاء م ةةن ذوي االختص ةةا يف الق ةةانون اإلداري وق ةةانون امليزاني ةةة
واحملاسبة العامة والقانون الدستوري.
 -98وحيدد اختصاصات احملكمة العليا وتنظيم وسري وأصول احملاكمات أمامها األم ُةر رقةم
املؤر  31أاير/مايو  2018الذي ينص على اختصاصات وتنظيم وسري وأصول احملاكمات أمام احملكمة العليا.

15/PR/2018

 -99وتب ة ة احملكمة ةةة العلية ةةا يف الطعة ةةون املقدمة ةةة يف مرحلة ةةة الة ةةنقض لعة ةةدم االختصة ةةا أو جتة ةةاوز
الصالحيات وانتهاك القانون وتد برأيها يف مشاريع القوانني قبل التداول بشأهنا يف جملس الوزراء.

حماكم الستئناف
 -100توجةةد يف تشةةاد مخةةس حمةةاكم عاملةةة إىل جانةةب مخةةس حمةةاكم أخةةرى قيةةد اإلنشةةاء ولكةةل منهةةا
اختصا إقليمي حمدد بوضو  .وتنقسم كل حمكمة من حماكم االستئناف على النحو التا :
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•

غرفة للشؤون املدنية والعرفية؛

•

غرفة إدارية؛

•

غرفة جتارية؛

•

غرفة اجتماعية؛
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•

غرفة للجنح واملخالفات؛

•

غرفة لالهتام؛

•

غرفة لشؤون الطفل.

 -101وحمكمة االستئناف هي اهليئة القضائية للقانون العام من الدرجة الثانية اليت تب يف املنازعات
اليت صدرت فيها أحكام يف املرحلة االبتدائية يف حماكم الدرجةة الكةربى وحمةاكم الصةلح التابعةة هلةا والةيت
قُدم طعون فيها وفق اإلجراءات الشكلية ويف اآلجال اليت ينص عليها القانون.
 -102وتصةةدر أحكةةام حمكمةةة االسةةتئناف ابألغلبيةةة .وميثةةل النيابةةة العامةةة فيهةةا املةةدعي العةةام أو مةةن
ينو عن  ،مبساعدة من كاتب حمكمة.

احملاكم اجلنائية
 -103احملةةاكم اجلنائيةةة الةةيت نةةص عليهةةا القةةانون املتعلةةق ابلتنظةةيم القضةةائي يف تشةةاد هةةي هيئةةات غةةري
دائمة اتبعة لكل حمكمة استئناف يُطلةب منهةا إصةدار أحكةام يف اجلةرائم املعروضةة عليهةا وفقةا ألحكةام
قانون اإلجراءات اجلنائية.
 -104وتتألف مما يلي:
•

رئيس حمكمة االستئناف أو مستشار يرأس اهليئة؛

•

مستشاران لدى حمكمة االستئناف؛

•

أربعة حملفني.

 -105وتتألف هيئة احمللفني من مواطنني تزيد أعمارهم عن ثالثني سنة ممن يلمون ابحلةدي والقةراءة
وخيتةارون ابلقرعةة مةن قائمةة خبمسةة
والكتابة ،ويتمتعون حبقوقهم السياسةية واملدنيةة وينحةدرون مةن أسةر ُ
وعشرين امس ا .وتتناىف مهام هيئة احمللفني مع ممارسة وظيفة حكومية أو والية برملانيةة ومةع صةفة موظةف
الشرطة العسكرية من أي سلك عسكري كان.

حماكم الدرجة الكربى
 -106يقضة ةةي املرسة ةةوم رقة ةةم  2014/1010املتعلة ةةق ابسة ةةتحداث احملة ةةاكم وحتدية ةةد نطة ةةاق اختصاصة ةةها
اإلقليمي أبن تُ َّزود كل مقاطعةة مركزيةة مبحكمةة مةن حمةاكم الدرجةة الكةربى يغطةي اختصاصةها اإلقليمةي
النطاق اإلداري للمقاطعة وارتباطها القضائي.
 -107ويةةنص القةةانون املتعلةةق بقةةانون تنظةةيم احملةةاكم يف مادتة  32واملةواد الةةيت تليهةةا علةةى أن "تُعةةرض
على حمكمة الدرجة الكربى مجيع القضااي املدنية واإلدارية اليت م يُسند اختصا الب فيها إىل حمكمة
أخةةرى بسةةبب طبيعتهةةا أو مبل ة الةةدعوى .ويسةةري هةةذا األمةةر مهمةةا كةةان القةةانون املنطبةةق علةةى القضةةية
وصة ةةفة طرفيهة ةةا" .وتتة ةةألف حمكمة ةةة الدرجة ةةة الكة ةةربى مة ةةن غرفة ةةة مدنية ةةة؛ وغرفة ةةة إدارية ةةة؛ وغرفة ةةة للجة ةةنح
واملخالفات؛ وغرفة لشؤون األطفال؛ ومكتب أو مكاتب للتحقيق.
 -108وتتةةألف حمكمةةة الدرجةةة الكةةربى مةةن رئةةيس وانئةةب ل ة أو عةةدة ن ةوا  ،ومةةن قضةةاة جلةةوس،
وقضاة للتحقيق ،وقضاة لألطفال .ويوزع القضاة اجللوس على خمتلف الغرف أبمر من رئيس احملكمة.
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 -109وميثل النيابة العامة لةدى حمكمةة الدرجةة الكةربى املةدعي العةام للجمهوريةة مبسةاعدة نةوا لة .
وخيضع هذا األخري لسلطة املدعي العام لدى حمكمة االستئناف.
 -110وتتةةألف حمكمةةة الدرجةةة الكةةربى مةةن رئةةيس كتابةةة احملكمةةة وكتبةةة احملكمةةة ورئةةيس أمانةةة النيابةةة
العامة ومساعدين.
 -111وتصدر احملكمة أحكامها مجاعي ا ما م تكن متر مبرحلة انتقالية يقل فيهةا عةدد القضةاة املعينةني
فيها عن ثالثة قضاة ،دون احتسا قضاة التحقيق.

حماكم العمل والضمان الجتماعي
 -112تةةنص املةةادة  40مةةن قةةانون تنظةةيم احملةةاكم علةةى أن قواعةةد اختصةةا حمكمةةة العمةةل والضةةمان
االجتمة ةةاعي حتة ةةددها املة ةةادة  411مة ةةن قة ةةانون العمة ةةل .وتنظة ةةر حمة ةةاكم العمة ةةل والضة ةةمان االجتمة ةةاعي يف
املنازعة ةةات الفردية ةةة بة ةةني العمة ةةال وأراب عملهة ةةم فيمة ةةا يتعلة ةةق بعقة ةةود العمة ةةل ،وعقة ةةود التة ةةدر املهة ةةين،
واالتفاق ةةات اجلماعي ةةة لظ ةةروف العم ةةل والنظاف ةةة الص ةةحية واألم ةةن ،واالعرتاض ةةات فيم ةةا يتعل ةةق ابنتخ ةةا
منةةدوي العمةةال ونظ ةةام احلمايةةة االجتماعي ةةة .وتتةةألف حمكمةةة الع ةةدل والضةةمان االجتم ةةاعي مةةن ق ةةاض
عني هذان القاضيان املساعدان مبوجب
رئيس؛ ومن قاض مساعد من العمال وآخر ميثل ر العمل .ويُ َّ
مرسةةوم مشةةرتك بةةني وزارة العمةةل والضةةمان االجتمةةاعي ووزارة العةةدل بعةةد التشةةاور مةةع منظمةةات أراب
العمةةل ونقةةاابت العمةةال األكثةةر متثيليةةة ،ويةةؤداين اليمةةني أمةةام رئةةيس احملكمةةة .ويسةةاعد رئةةيس احملكمةةة
كاتب حمكمة.

احملكمة التجارية
ُ -113حت ة ةةدَّد قواع ة ةةد اختص ة ةةا احملكم ة ةةة التجاري ة ةةة مبوج ة ةةب املة ة ةواد  2إىل  6م ة ةةن املرس ة ةةوم ابلق ة ةةانون
رقم  009/PR/2004املؤر  23آ /أغسطس  2004بشأن تنظيم احملاكم التجارية وسري عملها.
 -114واحملكمة التجارية هي هيئة قضائية خمتصة للب ابتدائيا يف القضااي املتعلقة ابلعقةود التجاريةة،
واملنازعات املتعلقة ابلشركات التجارية وال سيما احلوادث املتعلقة ابلعجز عن األداء.
 -115وتتةةألف احملكمةةة التجاريةةة مةةن رئةةيس ،وقةةاض جةةالس أو قضةةاة جلةةوس ،وقضةةاة استشةةاريني،
ورئيس كتابة احملكمة ،وكتبة احملكمة ومساعديهم.
 -116وينتمي الرئيس والقضاة اجللوس إىل سلك القضاء.
وحي ةةدد النظ ةةام األساس ةةي والت ةةأدييب للقض ةةاة
 -117ويع ة َّةني القض ةةاة االستش ةةاريون م ةةن ب ةةني التج ةةارُ .
االستشةةاريني مبوجةةب امل ةواد مةةن  17إىل  22مةةن املرسةةوم ابلقةةانون رقةةم  ،009/PR/2004املتعلةةق بتنظةةيم
احملاكم التجارية وسري عملها.
 -118ويةةنص املرسةةوم بقةةانون رقةةم  009/PR/2004املةةؤر  23آ /أغسةةطس  2004علةةى أن احملةةاكم
التجارية خمتصة يف الب يف املنازعةات التجاريةة املتعلقةة ابلعقةود املوحةدة بشةأن توحيةد قةانون املعةامالت
التجاريةةة .ومبوجةةب املةةادة  14مةةن املرسةةوم بقةةانون رقةةم  009/PR/2004املةةؤر  23آ /أغسةةطس ،2004
فة ن اإلجةراءات الةيت يتعةني اتباعهةةا أمةام احملكمةة التجاريةة هةي تلةةك املنصةو عليهةا يف العقةود املوحةةدة
الصادرة عن منظمة مواءمة قوانني األعمال يف أفريقيا وقانون اإلجراءات املدنية يف تشاد.
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حماكم الصلح
 -119تُنشأ حمكمة للصلح يف كل دائرة من دوائر مدينة اجنمينا ويف كل مقاطعة فرعية ال توجد فيها
حمكمةةة للدرجةةة الكةةربى االبتدائيةةة .وينظةةر قاضةةي الصةةلح مبفةةرده يف القضةةااي مبسةةاعدة كاتةةب حمكمةةة.
وميارس الصالحيات اليت خيوهلا القانون لرئيس حمكمة الدرجة الكربى .وجيوز للمةدعي العةام للجمهوريةة
لدى حمكمة الدرجة الكربى ،يف مجيع القضااي ،أن يشغل مقعد النيابة العامة أمام حماكم الصلح.
 -120وخت ةةتص حمكم ةةة الص ةةلح يف الب ة ة يف القض ةةااي املدني ةةة واجلنحي ةةة واملخالف ةةات ض ةةمن احل ةةدود
والشةةروط الةةيت حةةددها القةةانون .بيةةد أن حمةةاكم الصةةلح املنشةةأة يف دوائةةر مدينةةة اجنمينةةا ليس ة خمتصةةة
ابلب يف القضةااي اجلنحيةة واملخالفةات .وليسة حمكمةة الصةلح خمتصةة ابلبة يف املخالفةات الةيت نةص
عليها القانون فيما يتعلق ابلصحافة ،والتشريعات االقتصادية والضريبية وتشريعات الصرف.

القضاة واملوظفون القضائيون
 -121يُفتح اب االلتحاق بسلك القضاة عن طريق مبارايت .وهو متا للحاصلني على "ماجستري
يف احلقوق" .وتتيح املدرسة اجلديدة لتدريب املوظفني القضائيني ،منةذ عةام  ،2011تةدريب دفعةات مةن
القضاة .وتقدم هذه املدرسة تدريب ا تقني ا وعملي ا ملدة  90أسبوع ا.
 -122ويف متوز/يولي ة  ،2019بل ة عةةدد القضةةاة العةةاملني حنةةو  435قاضةةي ا مةةنهم  39قاضةةية .وهنةةاك
حاليا  333مراجعا قضائيا للحساابت ينتظرون إدماجهم يف العمل .ويوجةد  257كاتةب حمكمةة؛ و143
حمامي ة ا مةةنهم  18ام ةرأة ،و 77يف مرحلةةة التةةدريب مةةنهم  11ام ةرأة؛ و 35موثق ة ا مةةنهم  5نسةةاء؛ و 43مةةن
أعوان القضاء منهم امرأة واحدة.
 -123ولةيس هةةذا العةدد مةةن القضةاة واملةةوظفني القضةائيني كافيةا مةن املنظةةور املوضةوعي خلدمةةة
مليون نسمة.

11,5

 -124وفض ةالا ع ةةن ذل ةةك ،ف ة ن القض ةةاة يوزع ةةون توزيع ة ا غ ةةري منص ةةف عل ةةى اإلقل ةةيم ال ةةوطين .وتواج ة
اسةةتقاللية القضةةاء مشةةكالت التةةدخالت م ةةن كةةل نةةوع وحمةةاوالت الت ةةأثري يف مسةةار العدالةةة الةةيت مت ةةس
بقرارات القضاء.
 -125وحرص ة ا علةةى تيسةةري جلةةوء امل ةواطنني إىل القضةةاء ،أنشةةأت احلكومةةة هيئةةات للوصةةول إىل احلةةق
والعدالة يف مخس حماكم استئناف واعتمدت القانون رقم  021/PR/2019املةؤر  15نيسةان/أبريل 2019
الذي ينظم املساعدة القانونية واملعونة القضائية.

قضاء األحداث
 -126ال جيوز أن خيضع القاصر ،قبل بلو سن  13سنة ،ألي تدابري عةدا تةدابري املسةاعدة واحلمايةة
والتعلةةيم .وجيةةوز أن يةُةدان القاصةةر املةرتاو عمةةره بةةني  13و 18سةةنة بعقوبةةة السةةجن أو الغرامةةة .وال جيةةوز
مبدئيا أن تتجاوز مدة االحتجاز االحتياطي ستة أشهر.
 -127وتعت ةةزم احلكوم ةةة التش ةةادية اس ةةتحداث مراك ةةز متخصص ةةة الس ةةتقبال القاص ةرين ،إعم ةةاالا ل ةةرو
القانون رقم  007/PR/1999املتعلق إبجراءات املالحقة اجلنائية والب يف اجلرائم الةيت يرتكبهةا القاصةرون
الذين ترتاو أعمارهم بني  13وأقل من  18سنة.
 -128وقد صدق تشاد على مجيع االتفاقيات الدولية والربوتوكوالت املتعلقة حبقوق الطفل تقريبا.
GE.19-20885

23

HRI/CORE/TCD/2019

 -129ويف هةةذا الصةةدد ،اعتمةةدت احلكومةةة يف جملةةس الةةوزراء يف عةةام  2016اسةرتاتيجية مؤقتةةة بشةةأن
قضاء األحداث ،من أجل إقامة العدل فيما خيص القاصرين.

نظام السجون
 -130يعاين نظام السجون التشادي مةن االكتظةا  .وقةد أُحصةي يف عةام  2016مةا جمموعة
حمتجزا يف أماكن تَ َسع نظرايا  2 080حمتجزا (أرقام برانم دعم نظام القضاء يف تشاد).

4 775

 -131وية ةةنص القة ةةانون رقة ةةم 19/PR/2017املة ةةؤر  28متوز/يولي ة ة  2017املتعلة ةةق بنظة ةةام السة ةةجون ،يف
احملتجزين احتياطي ا.
املادة  21من  ،على الفصل بني أجنحة السجناء الرجال والسجينات وبني املدانني و َ
وقد أشارت املادة  23من القانون املذكور إىل القاصرين.

املستجدات القضائية

قانون مكافحة اإلرها (لعام )2015
 -132اعتمةةدت اجلمعيةةة العامةةة يف متوز/يولي ة  2015قةةانوانا جديةةدا بشةةأن قمةةع األعمةةال اإلرهابيةةة.
ويعرف هذا القانون فعل اإلرها تعريف ا واسع ا نسبي ا.
 -133ويةةنص هةةذا القةةانون علةةى تطبيةةق عقوبةةة اإلعةةدام يف "أشةةد اجلةرائم خطةةورة" .وقةةد ُمةةددت املةةدة
الةةيت جيةةوز احتجةةاز مشةةتب فية خالهلةةا قبةةل عرضة علةةى احملكمةةة مةةن  48سةةاعة إىل  30يومةا ،وهةةي مةةدة
جيوز للمدعي العام جتديدها مرتني .وخضع هذا النص للمراجعة جلعل متوافق ا مع االلتزامات الدولية يف
جمال حقوق اإلنسان وقانون العقوابت اجلديد ،ال سيما فيما يتعلق إبلغاء عقوبة اإلعدام.

إصال التنظيم القضائي
 -134يُلةةزم إصةةال عةةام  2013غةةرف احملةةاكم ابلب ة يف القضةةااي مجاعي ةا .بيةةد أن ة ميكةةن العةةودة إىل
القاضي الوحيد ،عندما تكون أعداد القضاة قليلة يف بعض احملاكم.
 -135وقةةد نةةص القةةانون اجلديةةد لتنظةةيم احملةةاكم علةةى املسةةؤولية الةةيت تتحملهةةا الدولةةة بسةةبب األداء
املعيةةب يف إحقةةاق العدالةةة (كةةأن يتةةأخر القاضةةي مةةثالا يف الب ة يف تةةدبري عاجةةل) .وينبغةةي أن تُعةةرض
اإلجراءات على احملكمة العليا.

حظر زوا األطفال
 -136مةةن أجةةل القضةةاء الفعلةةي علةةى زوا األطفةةال ،سةةن احلكومةةة القةةانون رقةةم
امل ةةؤر  21متوز/يولية ة  2015واملتعل ةةق حبظ ةةر زوا األطف ةةال والق ةةانون رق ةةم  01/PR/2017امل ةةؤر
مايو  2017واملتعلق بقانون العقوابت.

029/PR/2015

 8أاير/

قانوان العقوابت واإلجراءات اجلنائية اجلديدان
 -137بةةدأ نفةةاذ قةةانون العقةةوابت يف  8أاير/مةةايو  2017وبةةدأ نفةةاذ قةةانون اإلجةراءات اجلنائيةةة يف
متوز/يولي ة  2017فةةألغى عقوبةةة اإلعةةدام .بيةةد أن ة قةةد أُبقةةي علةةى عقوبةةة اإلعةةدام يف أفعةةال اإلج ةرام الةةيت
ينظمها القانون رقم  34لعام .2015
14
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رابعا -اإلطار القانوين واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان
ألف -اإلطار القانوين
 -138لقةةد ثب ة أن مةةن الضةةروري التصةةديق علةةى بعةةض االتفاقيةةات لتحسةةني مسةةتوى احلمايةةة الةةيت
تتيحهةةا الدولةةة .ولةةذلك يتطلةةب النظةةام القضةةائي مواءمتة مةةع التزامةةات الدولةةة علةةى املسةةتويني الةةداخلي
والدو  ،وال سيما مع مراعاة توصيات اجلولة الثالثة من االستعراض الدوري الشامل ،وتوصيات هيئات
املعاهدات ،واإلجراءات اخلاصة ،واملنتدى الوطين األول حلقوق اإلنسان وحالة العدالة.
 -139وعلةى املسةةتوى املؤسسةي ،مةةن شةأن إعةةادة تنظةيم وزارة العةةدل املكلفةة حبقةةوق اإلنسةان وتعزيةةز
قدراهتا أن يتيحا هلا االضطالع بدور مركزي يف تنفيذ اإلطار القضائي.
 -140وتشةةارك منظمةةات ومؤسسةةات الةةدفاع عةةن حقةةوق اإلنسةةان مشةةاركة كبةةرية يف تنفيةةذ سياسةةة
احلكومة يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها.

ابء -اإلطار املؤسسي
وزارة العدل املكلَّفة حبقوق اإلنسان
 -141يف إط ة ةةار النه ة ةةوض حبق ة ةةوق اإلنس ة ةةان ومحايته ة ةةا والنه ة ةةوض ابحل ة ةرايت األساس ة ةةية ،أنش ة ةةئ يف
عام  2005وزارة مكلفة حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية .وُكلف هذه الوزارة بتعزيز سياسة احلكومة
يف جمال حقوق اإلنسان (محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا ونشرها).
 -142ويف عةةام  ،2014أُدجمة الةةوزارة املكلَّفةةة حبقةةوق اإلنسةةان بةةوزارة العةةدل الةةيت غةةدت وزارة العةةدل
املكلَّفةة حبقةةوق اإلنسةةان .وأوكلة يف هةذه الةةوزارة سياسةةة النهةةوض حبقةوق اإلنسةةان وتعزيزهةةا إىل مديريةةة
حقوق اإلنسان .وهي مكلفة حبماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية والنهوض هبا.
 -143وتضطلع مديرية حقوق اإلنسان بدور هام يف تعزيز اإلطار القانوين للنهةوض حبقةوق اإلنسةان
واحلرايت األساسية ومحايتها.
 -144بيةد أن بعةةض النصةةو وإن كةةان يُواظَةةب علةةى إدخاهلةةا يف النظةةام القضةةائي القةةانوين الةةداخلي
م تنشر على حنو كاف ميكن املواطنني من معرفتها.

منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان
 -145شجع املؤمتر الةوطين السةيادي الةذي نظةم يف عةام  1993علةى إنشةاء منظمةات اجملتمةع املةدين.
وتُنشأ اجلمعيات حبرية.
 -146وتةةنظم اجلمعيةةات يف تشةةاد مبوجةةب األمةةر رقةةم  27/INT-SUR/62املةةؤر  28متوز/يولية
واملتعلةةق بتنظةةيم اجلمعيةةات ومرسةةوم التنفيةةذي رقةةم  165/INT-SUR/62املةةؤر  25آ /أغسةةطس .1962
ووفق ا هلذا األمر ،خيضع اإلذن بتسيري مجعية لتصريح مسبق من وزارة إدارة األراضي واألمن العام ،وهةي
املخولة إعطاء هذا التصريح.
السلطة َّ
1962

 -147وتوج ةةد حالي ة ةا  2 407مجعي ة ةات .وتض ةةم مجعي ةةات للة ةةدفاع ع ةةن حق ةةوق اإلنسة ةةان بوج ة ة عة ةةام
ومجعيات تناضل نصرة لقضااي املرأة واألشخا ذوي اإلعاقة بوج خا  .وتنتظم بعض اجلمعيات يف
تكةةتالت .وتةةنظم هةةذه اجلمعيةةات أنشةةطة بشةةأن حقةةوق اإلنسةةان وتتعةةاون مةةع املكتةةب القطةةري ملفوضةةية
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األمةةم املتحةةدة السةةامية حلقةةوق اإلنسةةان .وتعقةةد املفوضةةية م ةرتني يف الشةةهر اجتماعةةات مةةع منظمةةات
اجملتمع املدين.
 -148ويف إطةةار التقةةارير املواضةةيعية ،تسةةتند احلكومةةة إىل تقةةارير منظمةةات اجملتمةةع املةةدين .وتعةةد هةةذه
املنظمات أيض ا تقاريرها املوازية.
 -149وجتدر اإلشارة إىل أن مجعيات الدفاع عةن حقةوق اإلنسةان تكثةف مةن أنشةطتها املناصةرة الةيت
ال تقتصر على تعزيز قدرهتا ،بل أيضا وابألخص حىت تتيح هلا احلكومة إطارا قانونيةا ميكةن مةن محايتهةا
أثناء أداء مهامها.

جيم -مؤسسات الدفاع عن حقوق اإلنسان
 -150ابإلض ةةافة إىل وزارة الع ةةدل املكلف ةةة حبق ةةوق اإلنس ةةان ،تس ةةاهم أيض ة ةا اللجن ةةة الوطني ةةة حلق ةةوق
اإلنسان والسلطة العليا لإلعالم والسمعي البصري واجمللس األعلى للجماعات املستقلة والتقليدية واجمللةس
االقتصادي واالجتماعي والثقايف ومنظمات حقوق اإلنسان يف النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها.

دال -اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
 -151بناء على توصية من املؤمتر الوطين السيادي ،أنشأت تشاد مفوضية وطنية حلقوق اإلنسان يف
عام  ،1994مبوجب القانون رقم .031/PR/94
 -152وتتألف هذه اللجنة من ممثلني للوزارات واجملتمع املدين وهي مكلفة مبا يلي:
 -153ص ةةياغة آراء تق ةةدم إىل احلكوم ةةة بش ةةأن احل ةرايت وحق ةةوق اإلنس ةةان ،مب ةةا يف ذل ةةك وض ةةع املة ةرأة
وحقوق الطفل واألشخا ذوي اإلعاقة؛
 -154مسةةاعدة احلكومةةة وسةةائر املؤسسةةات الوطنيةةة والدوليةةة يف تنةةاول مجيةةع املسةةائل املتعلقةةة حبقةةوق
اإلنسان يف تشاد؛
 -155إجةراء دراسةةات استقصةةائية ونشةةر دراسةةات ومنشةةورات تتنةةاول املسةةائل املتعلقةةة حبقةةو اإلنسةةان
واحلرايت األساسية.
 -156وتشو اللجنة اليت أنشئ بعض النواقص .ذلك أن قانون إنشائها يتعارض مع مباد ابريس:
 -157وقد ُسلط الضوء على مواطن ضعف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان خالل اعتمادها من قبل
التح ةةالف الع ةةاملي للمؤسس ةةات الوطني ةةة حلق ةةوق اإلنس ةةان يف ع ةةامي  2002و .2009واس ةةتتباعا ل ةةذلك،
وخفض مركزها إىل التصنيف ابء.
فقدت اعتمادها يف التصنيف ألف ُ
 -158وترتب على هذه األوضةاع تبعةات أثةرت علةى صةورهتا .وال يسةمح هلةا مركزهةا ال أبن تُنتخةب
يف التح ةةالف الع ةةاملي للمؤسس ةةات الوطني ةةة حلق ةةوق اإلنس ةةان ،وال يف مكت ةةب منت ةةدى اللج ةةان الوطني ةةة
األفريقية حلقوق اإلنسان وال يف اجلمعية الفرنكفونية للجان الوطنية حلقوق اإلنسان.

 -159وقد اختذت احلكومة إجراءات ترمي إىل إصال اللجنة الوطنية حلقةوق اإلنسةان ،وذلةك تعبةريا عةن
إرادهتا السياسية ومعاجلة الشواغل العديدة اليت أاثرها التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان.
 -160ونظمة الةةوزارة املكلفةةة حبقةةوق اإلنسةةان ،بةةدعم مةةن املكتةةب القطةةري ملفوضةةية األمةةم املتحةةدة
السةةامية حلقةةوق اإلنسةةان ،يف أيلول/سةةبتمرب  ،2015حلقةةة عمةةل للموافقةةة علةةى مسةةودة مشةةروع قةةانون
إصال اللجنة.
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 -161وأدت ه ة ةةذه اإلج ة ة ةراءات إىل إدرا املفوض ة ةةية الوطنية ة ةةة حلق ة ةةوق اإلنس ة ةةان يف مص ة ةةاف كة ة ةةربى
مؤسسةةات اجلمهوريةةة واعتمةةاد القةةانون رقةةم  28/PR/2018املةةؤر  22تشةرين الثةةاين/نوفمرب  2018املتعلةةق
بصالحيات املؤسسة املةذكورة وتنظيمهةا وسةري عملهةا .ومةن أجةل إرسةاء املفوضةية ،بةدأت عمليةة انتقةاء
املفوضني وفقا ألحكام القانون اجلديد.
 -162وال يس ةةتجيب إص ةةال اللجن ةةة لض ةةرورة حتس ةةني اإلط ةةار الق ةةانوين واملؤسس ةةي حلماي ةةة حقة ةةوق
اإلنسةةان يف مجهوريةةة تشةةاد فحسةةب ،ب ةةل إن ة جةةاء أيض ة ا ملتابعةةة العدي ةةد مةةن التوصةةيات الصةةادرة ع ةةن
التحةةالف العةةاملي للمؤسسةةات الوطنيةةة حلقةةوق اإلنسةةان وهيئةةات معاهةةدات األمةةم املتحةةدة واالسةةتعراض
الدوري الشامل.

هاء -التعاون بني احلكومة واجملتمع املدين
 -163رأت مجعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان النور بفضل االنفتا الدميقراطي الةذي شةهده البلةد
يف عام  .1990والواقةع أن احلكومةة ،يف إطةار انتقاهلةا إىل اخنةراط أكثةر اسةرتاتيجية ومشةوالا ،تعكةف علةى
التعةةاون الوثيةةق مةةع منظمةةات اجملتمةةع املةةدين .ويتةةيح هةةذا التعةةاون فهةةم الرهةةاانت امللموسةةة والتحةةدايت
االجتماعية والسياسةية الةيت تواجههةا منظمةات اجملتمةع املةدين .ويف هةذا الصةدد ،تشةارك هةذه املنظمةات
يف أنشةةطة بعينهةةا تنظمهةةا احلكومةةة ال سةةيما خةةالل البعثةةات امليدانيةةة وحلقةةات العمةةل اخلاصةةة إبعةةداد
التقةةارير املقدمةةة إىل هيئةةات املعاهةةدات واملوافقةةة علةةى هةةذه التقةةارير وخمتلةةف النصةةو يف جمةةال حقةةوق
اإلنسان ،اليت تعقد يف اجنمينا أو داخل البلد.
 -164ويف إطار متابعة الصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنسان ،تشارك منظمات اجملتمع املدين يف
عضوية اللجنة الوزارية املشرتكة ملتابعة الصةكوك الدوليةة يف جمةال حقةوق اإلنسةان ،الةيت أنشةئ مبوجةب
املرسةةوم رقةةم  3912/PR/PM/MDHLF/2011املةةؤر  12كةةانون األول/ديسةةمرب  2011واملتعلةةق ابسةةتحداث
جلنة ملتابعة الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان.
 -165وتسةةاهم منظمةةات اجملتمةةع املةةدين مسةةامهة مجةةة يف حتسةةني احلوكمةةة وتوطيةةد السةةالم .ذلةةك أهنةةا
تنكةةب أيض ةا علةةى تنةةاول املسةةائل ذات االهتمةةام الةةوطين مةةن قبيةةل السةةالم (جلنةةة متابعةةة نةةداء السةةالم
واملصةةاحلة)؛ وحقةةوق اإلنسةةان (جتمةةع مجعيةةات حقةةوق اإلنسةةان)؛ وحقةةوق فئةةات حمةةددة ووضةةع امل ةرأة
وحيسةب هلةذه املنظمةات اختاذهةا مبةادرات ترمةي إىل
(خلية التنسيق بني املنظمات النسوية) وغري ذلةكُ .
الت ةةدريب والتثقي ةةف واإلع ةةالم .فعل ةةى س ةةبيل املث ةةال يش ةةار إىل إنش ةةاء إذاع ةةات مجعوي ةةة وإط ةةالق مح ةةالت
للتثقيف املدين ،وتقدمي املساعدة القانونية وتدريب املساعدين القانونيني وغري ذلك.

واو -إذكاء الوعي بقضااي حقوق اإلنسان
 -166صدق حكومة مجهورية تشاد على عدد ال أبس ب من الصكوك القانونية الدولية واإلقليميةة
ودون اإلقليمية املتعلقة ابلنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها.
 -167وسعيا إىل جتسيد هذه الصكوك القانونية املعنية ابلنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها على أرض
الواقع ،وأيض ا التعريف هبا يف أوساط السكان ،تقوم حكومة مجهورية تشاد ،ابلتعاون مع شةركاء تقنيةني
وم ةةاليني مث ةةل مفوض ةةية األم ةةم املتح ةةدة الس ةةامية حلق ةةوق اإلنس ةةان واليونيس ةةيف وص ةةندوق األم ةةم املتح ةةدة
للسةةكان واجملتمةةع املةةدين ،بتوعيةةة وتةةدريب السةةلطات اإلداريةةة املدنيةةة والعسةةكرية ،والسةةلطات التقليديةةة
والزعم ةةاء ال ةةدينيني والس ةةكان بوج ة ة ع ةةام ،بشة ةةأن الص ةةكوك القانوني ةةة املتعلق ةةة حبماي ةةة امل ة ةرأة واألطفة ةةال
واألشخا ذوي اإلعاقة واألشخا النازحني واملشردين.
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 -168وتستأثر مسائل حقةوق اإلنسةان أيضة ا ابهتمةام كبةري يف بةرانم تةدريب قةوات الةدفاع واألمةن.
والغرض من ذلك هو متكني هؤالء من احرتام القوانني واالتفاقيةات والقواعةد املكلفةني بتطبيقهةا والعمةل
على فرض احرتامها بطريقة عادلة وإنسانية .ويقدم تدريب بشأن حقوق الطفل إمجةاالا لضةباط الشةرطة
القضائية .وتتوىل تقدمي هذا التدريب احلكومة بشراكة مع الوكالة الفرنسةية للتعةاون لفائةدة أفةراد الشةرطة
وال ةةدرك .وح ةةىت الي ةةوم ،توج ةةد مدون ةةة قواع ةةد أخالقي ةةات الش ةةرطة :املرس ةةوم 413/PR/PM/MSPI/2016
املؤر  15حزيران/يوني  .2016وفيما يتعلق ابحلرس الوطين واحلرس الرحل يف تشاد ،يعكف حاليا على
إعداد مدونة أخالقيات.
 -169وعلةةى غ ةرار ذلةةك ،تةةنظم احلكومةةة بةةدعم مةةن اليونيسةةيف جمموعةةة مةةن دورات للتعزيةةز املسةةتمر
لقدرات القضاة وكتبة احملكمة واحملامني وسائر الدوائر املركزية يف الوزارة املعنية بنظام محاية الطفل.
 -170وحرصا على توعية الفئات املستهدفة من قبيل الشبا والنساء واألشخا املصابني بفريوس
نقةةص املناع ةةة البش ةرية ،ابدرت اللجن ةةة الوطنيةةة املعني ةةة ابإليةةدز واليونيس ةةيف وشةةركاء آخ ةةرون إىل إع ةةداد
أدوات تواصل توج فيها رسائل واضحة ودقيقة إىل شىت الفئات املستهدفة.
وصمم هذه الرسائل وفقا لكل فئة مستهدفة بغرض التحفيز على تغيري السلوك من خالل
-171
ُ
ممارسةةات تتةةيح وقةةف املةةرض الةةذي يواصةةل لألسةةف اإليقةةاع بضةةحااي ال سةةيما يف أوسةةاط الشةةبا وهةةم
الفئةةة األكثةةر تضةةررا .وال توج ة هةةذه الرسةةائل للميس ةرين وامليس ةرات فحسةةب ،بةةل توج ة أيض ةا إىل كةةل
شخص يشارك يف الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واألمراض املنقولة جنسي ا.
 -172وتسةتند أنشةةطة التصةدي لإليةةدز إىل اعتمةاد ممارسةةات وسةلوكات بسةةيطة لكنهةا ضةةرورية لكةةل
شةةخص مةةن أجةةل الكشةةف عةةن اإلصةةابة ملعرفةةة وضةةع املصةةلي لصةةون سةةالمت مةةن اإلصةةابة أو اخلضةةوع
للعال يف حال أتكد إصابت .
 -173ويشارك املشهد اإلعالمي التشادي أيض ا يف ب رسةائل توعيةة ورسةائل تثقيفيةة بشةأن حقةوق
اإلنسان والنهوض هبا ومحايتهةا .وتوجةد يف وسةائط اإلعةالم العامةة ( RNTو )TVTواجملتمعيةة (،FM liberté
و ،Radio KAR OUBAوغريها) برام مثل برانم حقةوق وواجبةات املةواطنني ،ومنةرب العمةال ،وحةوارات
شىت بشأن قضااي حقوق اإلنسان.

زاي -الحتفال ابلذكرى السنوية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 -174كةةررت تشةةاد أتكيةةدها يف توطئةةة دسةةتورها علةةى تشةةبثها مببةةاد حقةةوق اإلنسةةان كمةةا يعرفهةةا
ميثاق األمم املتحدة لعام  1945واإلعالن العةاملي حلقةوق اإلنسةان لعةام  1948وامليثةاق األفريقةي حلقةوق
اإلنسان والشعو لعام .1981
 -175وحتتفل تشاد ابلذكرى السنوية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يوم  10كةانون األول/ديسةمرب
من كل عام ،بوصفها عضوا يف منظمة األمم املتحدة واالحتاد األفريقي.
 -176ومةا كةةان االحتفةةال هبةةذه املناسةةبة ليتيسةةر لةوال اجلهةةود املشةةرتكة للحكومةةة والةةدعم التقةةين واملةةا
ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان.
 -177وتتماشى املواضيع احملددة لالحتفال ابلذكرى عموم ا مع تلك اليت حيددها األمني العةام لألمةم
املتحدة .ويضاف إىل ذلك قيام التالميذ بقراءة بعض أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والدستور
التشادي وتقدمي فرق مسرحية لعروض متثيلية.
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 -178ويف مستهل اليوم ،يد وزير العدل حارس األختام املكلف حبقوق اإلنسان إبعالن يذكر في
ابلدور الذي ينبغي أن تضطلع ب مؤسسات ومنظمات حقوق اإلنسةان ،واجلهةود الةيت بةذلتها احلكومةة
يف إعمال التزاماهتا الدولية والتحدايت اليت يتعني التغلب عليها.
 -179وتت ةةيح االحتف ةةاالت ابل ةةذكرى الس ةةنوية لإلع ةةالن الع ةةاملي حلق ةةوق اإلنس ةةان مناس ةةبة للس ةةلطات
التشادية للتعريف ابلصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنسان اليت انضم إليها تشاد وتوعية السلطات
اإلدارية والتقليدية والدينية بشأن مفاهيم حقوق اإلنسان وحمتوى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

حالة حقوق اإلنسان يف البلد
 -180مرت تشاد منذ حصوهلا على السيادة الوطنية ابلعديةد مةن األزمةات املؤسسةية والسياسةية الةيت
تس ةةبب يف نش ةةو نزاع ةةات مس ةةلحة امت ةةدت ألكث ةةر م ةةن ثالث ةةة عق ةةود وارتُكبة ة خالهل ةةا ك ةةل أش ةةكال
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية واجلماعية.
 -181وشةةجع مقة َةدم الدميقراطيةةة يف عةةام  1990ومةةا صةةاحبها مةةن حتريةةر للحيةةاة العامةةة علةةى ظهةةور
أحزا سياسية ومجعيات للمجتمع املدين.
 -182وكان ة حالةةة الن ةزاع قةةد حرض ة جهةةات اتبعةةة للدولةةة وأخةةرى غةةري اتبعةةة هلةةا علةةى ارتكةةا
انتهاكات حلقوق اإلنسان .وكان النساء واألطفال أول ضحااي هذا الوضع.
 -183وتتع ة ةةرض النس ة ةةاء يف معظ ة ةةم األحي ة ةةان النتهاك ة ةةات جنس ة ةةانية أكثره ة ةةا ت ة ةواترا ال ة ةةزوا القس ة ةةري
و/أو املبكر ،وتشوي األعضاء التناسلية األنثويةة واالغتصةا وغةريه مةن أشةكال العنةف البةدين .ويفلة
مرتكبو هذه األفعةال أحيةاانا مةن العقةا مسةتغلني الثغةرات الكبةرية يف اإلطةار املعيةاري ،وضةعف معةدل
املالحقة اجلنائية والتبلي  ،والقيود االجتماعية والثقافية ،وعدم مواءمة العقةوابت املطبقةة ،وتةدخل بعةض
السلطات اإلدارية والعسكرية يف القضااي القضائية وضعف التعويضات املمنوحة جلرب تلك األضرار.
 -184وفيمةةا يتعلةةق ابألطفةةال ،ينبغةةي اإلشةةارة إىل أن فئةةات عريضةةة مةةنهم حتةةرم مةةن حقهةةا يف التعلةةيم
الذي ميس بوج خا أطفال البدو الرحل ،وجتنيدهم من قبل القوات واجملموعات املسلحة ،وإرغامهم
على العمل يف سن مبكرة يف انتهاك لألحكام القانونية اليت حتميهم .وهذه حال األطفال خدم البيوت،
واألطفال "املهاجرين" الذين يُستغلون يف التسول واألطفال ضحااي االستغالل اجلنسي ألغراض اقتصادية.
 -185وأدت النزاعةةات املسةةلحة يف شةةرق البلةةد وجنوبة أيضة ا إىل نةةزو كثيةةف لالجئةةني مةةن السةةودان
وأفريقيا الوسطى الذين حيتاجون إىل مساعدة إنسانية.

 -186وابلرغم مةن اعتمةاد قةوانني هامةة يف جمةال حقةوق اإلنسةان ،ال يةزال يتعةني اعتمةاد املزيةد منهةا.
ويتعلق األمر حتديدا بقانون محاية الطفل وقانون األفراد واألسرة.

التحدايت التشريعية
 -187أُفةةرد البةةا الثةةاين مةةن الدسةةتور التشةةادي للحةرايت واحلقةةوق األساسةةية والواجبةةات (املةةادة
وامل ةواد الةةيت تليهةةا) .وابلةةرغم مةةن هةةذه األحكةةام الدسةةتورية ،تواج ة محايةةة حقةةوق امل ةرأة والطفةةل حتةةدايت
رئيسية تتلخص يف املمارسات التقليدية الضارة وصعوابت اعتماد قانون لألسةرة وقةانون حلمايةة الطفةل.
فعلةةى املسةةتوى القضةةائي ،ينبغةةي اختةةاذ تةةدابري لتطبيةةق عقةةوابت مناسةةبة علةةى أفعةةال االغتصةةا والعنةةف
اجلنسي وتشوي األعضاء التناسلية األنثوية واألعراف واملمارسات التقليدية الضارة.
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 -188وفيمةةا يتعلةةق حبالةةة الطفةةل ،وابلةةرغم مةةن اختةةاذ تةةدابري حلمايةةة الطفةةل ،ال ت ةزال هنةةاك حتةةدايت
حقيقية ال سيما فيما يتعلق ابحلماية القانونية واحلماية من املمارسات الضارة بنماء األطفةال ،مةن قبيةل
خمتلف أشكال االستغالل.
 -189وتنبغةةي اإلشةةارة إىل أن السةةياق الةةوطين واإلقليمةةي والةةدو يواجة ظةواهر مسةةتجدة حتةةول دون
التمت ةةع حبق ةةوق اإلنس ةةان ،ومنه ةةا ظه ةةور اجلماع ةةة املتش ةةددة العنيف ةةة بوك ةةو حة ةرام يف حمافظ ةةة حب ةةرية تش ةةاد
ومة ةةا سة ةةبب مة ةةن عواقة ةةب ال حصة ةةر هلة ةةا :املسة ةةاس ابحلة ةةق يف احلية ةةاة ،وجتنية ةةد النسة ةةاء واألطفة ةةال ،الة ةةذين
يسةتخدمون عةادة كحةاملني للقنابةل يف اهلجمةات اإلرهابيةة ،وختريةب املمتلكةات ،وارتكةا االغتصةا
والعنف اجلنسي ،واإلعدامات خار نطاق القانون وغري ذلك.
 -190وللتصدي هلذه التحةدايت اجلسةيمة وتنفيةذ التوصةيات املنبثقةة عةن االسةتعراض الةدوري الشةامل،
راعى قةانون العقةوابت التشةادي اجلديةد مسةائل التعةذيب (املةاداتن  323و ،)324وجرميةة احلةر النامجةة
عن انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف املربمة يف  12آ /أغسطس ( 1949املواد من  285إىل ،)289
ومسةةؤولية القةةادة العسةةكريني والرؤسةةاء اآلخ ةرين عةةن أفعةةال مرؤوسةةيهم (املةةاداتن  290و ،)291واجلرميةةة
السيربانية (املواد من  429إىل  ،)438والقانون رقم  012/PR/2018املؤر  22حزيران/يوني  2018املتعلق
مبكافحة االجتار ابلبشر يف مجهورية تشاد ،وغري ذلك.
 -191وراعى أيضا قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد إجراءات املالحقة اجلنائيةة واحملاكمةة فيمةا يتعلةق
ابجلرائم اليت يرتكبها القصر املرتاوحة أعمارهم بني  13سنة وأقل من  18سنة.

سبل النتصاف يف حال التعرض لنتهاكات حقوق اإلنسان
 -192تتا لكل شخص وقع ضةحية انتهاكةات حلقوقة سةبل انتصةاف قانونيةة .ويتعلةق األمةر بسةبل
االنتصاف احمللية واإلقليمية والدولية .فعلى املستوى احمللي ،ميكن للضحية أن حيرك دعوى لةدى آليةات
منها حتديدا املنظمات غةري احلكوميةة املعنيةة حبقةوق اإلنسةان ،واللجنةة الوطنيةة حلقةوق اإلنسةان أو لةدى
هيئات قضائية .وتُعرض حاالت االغتصا والعنف اجلنسي على احملاكم الوطنية.
 -193وال يوج ةةد يف الواق ةةع قض ةةاة متخصص ةةون يف قض ةةااي االغتص ةةا والعن ةةف اجلنس ةةي ،وال توج ةةد
مؤسسات متخصصة يف معاجلة قضااي عدم التمييز.
 -194وختضع حالة حقوق اإلنسان لتقييم منتظم من خالل تقارير اجملتمةع املةدين ،واحلةوار يف جملةس
حقةةوق اإلنسةةان وفق ة ا إلج ةراءات االسةةتعراض الةةدوري الشةةامل ،واهليئةةات املنشةةأة مبوجةةب معاهةةدات أو
تقارير الزايرات امليدانية آلليات اإلجراءات اخلاصة.
 -195وقد قدم تشاد يف عام  2018يف إطار حوارها التفةاعلي مةع جملةس حقةوق اإلنسةان تقريرهةا
إىل اجلولة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل اخلا هبا .وعلى إثر التفاعل مع جملس حقوق اإلنسان،
قدم هذا األخري إىل احلكومة  204توصيات تراعي جمموعة التحدايت اليت تواجهها حقةوق اإلنسةان يف
البلد وتتناول جماالت من بينها:
•
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تعزيز املؤسسات الوطنية املكلفة حبقوق اإلنسان؛
الضعفاء وال سيما املرأة واألطفال؛

•

حالة األشخا

•

مواءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات الدولية؛

•

مسألة االجتار ابألشخا ؛
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•

التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛

•

حتسني التعاون مع اآلليات؛

•

إلغاء عقوبة اإلعدام؛

•

التةةدابري الةةيت يتعةةني اختاذهةةا للقضةةاء علةةى االغتصةةا والتعةةذيب واالجتةةار ابألشةةخا
وغري ذلك.

التعاون مع اآلليات اإلقليمية والدولية
 -196انضم تشاد إىل معظم الصكوك القانونيةة الدوليةة واإلقليميةة ودون اإلقليميةة املتعلقةة حبقةوق
اإلنسان .وأُدجم يف الدستور هذه الصكوك املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان.
 -197ومبوج ةةب املرسة ةةوم  3912/PR/PM/MDHLF/2011املة ةةؤر  11كة ةةانون األول/ديسة ةةمرب ،2011
أنشئ يف تشاد جلنة وزارية مشرتكة ملتابعة الصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنسان .واللجنة هي هيئة
للتعاون واملتابعة.
 -198واستجابة لتوصيات االستعراض الدوري الشامل ،أعدت اللجنة الوزارية املشرتكة املعنية مبتابعة
الص ةةكوك الدولي ةةة يف جم ةةال حق ةةوق اإلنس ةةان خط ةةة عم ةةل وطني ةةة بش ةةأن االس ةةتعراض ال ةةدوري الش ةةامل
وصدق عليها.
 -199وفيمةا يتعلةةق ابلتعةةاون مةةع آليةةات اإلجةراءات اخلاصةة التابعةةة لألمةةم املتحةةدة ،وجهة احلكومةةة
دعوات للمقررين اخلاصني لزايرة البلد .وأفضى هذا النه إىل تنظيم زايرتني آلليات اإلجراءات اخلاصة.
ويتعلق األمر ابلفريق العامةل املعةين مبسةألة التمييةز ضةد املةرأة يف املمارسةة والقةانون والفريةق العامةل املعةى
مبسألة استخدام املرتزقة وسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسةة حةق الشةعو يف تقريةر مصةريها.
وأجري هااتن الزايراتن يف كانون األول/ديسمرب 2017ونيسان/أبريل  .2018وعلى إثر الزايرتني ،أجري
حتليةةل حلالةةة حقةةوق اإلنسةةان وقةةدم توصةةيات لتحسةةني هةةذه احلقةةوق .ووعةةدت احلكومةةة ببةةذل جهةةود
لتنفيذ التوصيات.
 -200وم ةةن أج ةةل الوف ةةاء اباللتزام ةةات الدولي ةةة يف جم ةةال التص ةةديق عل ةةى االتفاقي ةةات املتعلق ةةة حبق ةةوق
اإلنسان ،شرع احلكومة يف التصديق على االتفاقيات اليت م ينضم إليها البلد بعد .ويف هذا الصةدد،
صدق يف تشةرين الثةاين/نوفمرب 2018علةى اتفةاقيتني .ومهةا االتفاقيةة الدوليةة حلمايةة حقةوق مجيةع العمةال
ُ
املهاجرين وأفةراد أسرهةم واتفاقية حقوق األشخا ذوي اإلعاقة.

حاء -مكافحة التمييز ،وحتقيق املساواة وسبل النتصاف الفعالة
 -201يقةةر اإلطةةار القةةانوين التشةةادي السةةاري يف جممل ة حبقةةوق متسةةاوية للرجةةال والنسةةاء (امل ةواد
و 14و 15مةةن الدسةةتور) .وتةةنص املةةادة  14مةةثالا علةةى أ ْن "تكفةةل الدولةةة للجميةةع املسةةاواة أمةةام القةةانون
دون متييز بسبب األصل أو العرق أو نوع اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الوضع االجتماعي.
13

 -202ومةن واجبهةةا أن حتةةر علةةى القضةةاء علةةى مجيةع أشةةكال التمييةةز ضةةد املةرأة وأن تضةةمن محايةةة
حقوقها يف جماالت احلياة اخلاصة واحلياة العامة".
 -203ويكفل قانون االنتخاابت املساواة بةني الرجةال والنسةاء فيمةا يتعلةق ابحلةق يف التصةوي واحلةق
يف الرتشح .إذ تقضي الفقرة  3من املادة  178من القانون املذكور أبن "جيب أن تشمل كل قائمة عددا
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مةةن املرشةةحني يقابةةل عةةدد املقاعةةد الشةةاغرة مةةع مراعةةاة املسةةاواة بةةني الرجةةال والنسةةاء يف التمثيةةل ،حيثمةةا
أمكن ذلك".
 -204وابلرغم من هذه األحكام الدستورية ،ال تزال أشكال مةن التمييةز سةائدة يف املمارسةة يف شةىت
مناحي احلياة السياسية واالجتماعية.
 -205وحتظر املادة  205من قانون العمل التشادي مثالا عمل النساء أثناء الليل يف القطاعات الصناعية.
 -206والواقع أن جهل القوانني القائمة ووجود قوانني عرفية ابالقرتان مع القانون احلدي يتسببان يف
إرابك العديد من املواطنني وحيدان من إعمال املساواة بني التشاديني من اجلنسني كما يكرسها الدستور.
 -207وتسيء بعض املمارسات الثقافية واألعراف حلقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني (زوا السلفة،
والزوا أبخ الزوجة املتوفاة ،واخلتان ،والضر ابلعصا ،والزجيات املبكرة والقسرية).
 -208ويف بعض األوساط اليت ُمتارس فيها ظاهرة التقسيم الطبقي ،ال حيق للفتيات والفتيان املنتمةني
إىل طبقات اجتماعية الزوا بفتيان وفتيات من وسط آخر غري وسطهم.
الحظ تفاوت يف التكافؤ بةني اجلنسةني يف التعلةيم يةزداد اتسةاع مةع التقةدم يف مراحةل التعلةيم.
 -209ويُ َ
وميثةةل هةةذا التفةةاوت  0,8يف املائةةة يف مرحلةةة التعلةةيم مةةا قبةةل األو  ،و 0,87يف املائةةة يف مرحلةةة التعلةةيم
االبتدائي ،و 0,6يف املائة يف مرحلة التعليم الثانوي (املسح العنقودي املتعدد املؤشرات لعام .)2010
 -210وقد اعتمدت تشاد حىت اآلن سياسة للتكافؤ بني اجلنسني توصي بتخصيص نسبة  30يف املائةة
مستوى أعلى بقليل .وعلةى إثةر املنتةدى
للنساء .ونُفذت إجراءات تدعو إىل رفع نسبة هذا التمثيل إىل
ا
الوطين اجلامع ،اعتمةدت احلكومةة قةانوانا بشةأن التكةافؤ بةني اجلنسةني يةنص علةى ختصةيص نسةبة  30يف
املائة للنساء يف الوظائف االنتخابية والتعيينات كتدبري مؤق ريثما يتحقق التكافؤ بني اجلنسني.
 -211وعلةةى املسةةتوى القضةةائي والنفسةةي ،ختشةةى النسةةاء ضةةحااي االغتصةةا أو املصةةاابت بفةةريوس
نقص املناعة البشرية من التعرض مثالا للوصم والتهمي من اجملتمع ،ويقاسني صعوابت يف احلدي عن
حةاالهتن .بيةد أنة ينبغةي اإلقةرار أبن عةدم جلةةوء النسةاء إىل القضةاء يعةةزى إىل نةوع مةةن العقليةة السةةائدة.
فكشف املرأة عن مصاهبا قد يسيء إىل كرامتها ومسعتها .وهناك نفور من إجةراءات احملكمةة .وتنضةاف
إىل ذلك بعض القيود مثل عدم التبلي عن مةرتكيب انتهاكةات حقةوق املةرأة واألعةراف والتقاليةد الةيت هلةا
أتثري ال يستهان ب واليت تعيق التطبيق الفعال ملبدأ املساواة يف اللجوء إىل القضاء.
 -212وإزاء هذا الوضع ،انكب احلكومة على إلغاء مجيع األحكام التمييزية الةيت حةددهتا .وشةرع
يف عمليةةة إعةةداد ق ةةانون جديةةد لألح ةوال الشخصةةية واألسةةرة ه ةةو اآلن قيةةد االعتم ةةاد .ويراعةةي مش ةةروع
القانون هذا االلتزامات الدولية لتشاد وال سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
 -213وق ةةد أدرجة ة احلكوم ةةة مس ةةألةَ حق ةةوق املة ةرأة ض ةةمن أولوايهت ةةا م ةةن خ ةةالل السياس ةةية الوطني ةةة
اجلنسةةانية واالس ةرتاتيجية الوطنيةةة ملكافحةةة العنةةف اجلنسةةاين .وأولي ة عنايةةة خاصةةة للقضةةاء علةةى مجيةةع
أشكال العنف ضد املرأة ،وعدم التمييز ،واملساواة يف احلصول على الفةر واملةوارد وسةلطة اختةاذ القةرار
بدءا من األسرة وحىت املؤسسات العامة واخلاصة.
 -214ومةةن امله ةةم أن يش ةةار أيض ة ا إىل أن أنشةةطة الت ةةدريب والتوعي ةةة والتبلي ة والنصةةرة ال ةةيت تق ةةوم هب ةةا
منظمات اجملتمع املدين يف مجيع أحناء البلد تساهم مسامهة ال يستهان هبا يف حل املشكلة.
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