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لقضاء علـى مجيـعاتفاقية ا 
 ضد املرأةأشكال التمييز 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ما قبل الدورة
  الدورة السابعة واألربعون

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤

  ود تقارير أوَّلية ودوريةقائمة القضايا واألسئلة يف حال عدم وج    

  تشاد    
، يباشر يف إعداد القائمة احلالية للقضايا واألسئلة   أن   ما قبل الدورة  قرر الفريق العامل      
 ١٠ -يوليـه   / متوز ٢٣(وفقاً للقرار الذي اختذته اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني          وذلك  
يف يرها األوَّيل يف موعـده       مل تقدم تقر   الطرف، ونظراً إىل أن الدولة      )٢٠٠٧أغسطس  /آب
  .، فضالً عن تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابع١٩٩٦عام 

  حملة عامة    
يرجى بيان أسباب عدم موافاة اللجنة بالتقرير األوَّيل للدولة الطـرف وتقاريرهـا               -١

 ضـد    من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز       ١٨، عمالً بنص املادة      الالحقة له  الدورية
هـل نظـرت    . هذه التقارير ويرجى بيان أي جهود ُبذلت حىت اآلن من أجل إعداد           . املرأة

الدولة الطرف يف طلب مساعدة فنية من كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ليتسىن             
  هلا أن تنتهي يف أقرب وقت ممكن من إعداد وتقدمي التقرير املطلوب تقدميه إىل اللجنة؟

 مجع البيانات وحتليلها يف البلد بوجه عام، وفيمـا          حالةمي معلومات عن    ويرجى تقد   -٢
 حبسب العمر واجلنس واملنطقة الريفية على أن تكون مصنفة   يتعلق بوضع املرأة بشكل خاص،      

حتسني مجـع وحتليـل هـذه    هبا ويرجى بيان الطريقة اليت تعتزم احلكومة     . واملنطقة احلضرية 
 هبدف  الصادرة عن اللجنة  اليت تشملها االتفاقية والتوصيات العامة      البيانات املتعلقة باجملاالت    

ويرجى أيضاً تقدمي   . دعم صنع السياسة ووضع الربامج وقياس التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية          
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معلومات عن مسامهة املعهد الوطين لإلحصاء يف مجع وحتليل البيانات املتعلقة باالتفاقية وبيان             
  .ت لتزويد هذا املعهد مبوارد مالية وبشرية كافيةالتدابري اليت اختذ

ويرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف إلعادة بناء البلـد               -٣
ويرجى خباصة بيان ما إذا كان مبدأ املـساواة         . بعد سنوات من الرتاع، وتعزيز حقوق املرأة      

يرجى أيضاً تقدمي معلومـات عـن       و. ٢٠٠٧بني اجلنسني قد أدرج يف اتفاق السالم لعام         
التدابري اليت اختذت لضمان جعل املرأة مشاركة مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة مع الرجل              

يف عملية إقامة السالم، واملصاحلة، واإلعمار، وإعادة       و ،يف صنع القرار على مجيع املستويات     
بشأن املـرأة   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ بناء وتنمية البلد، على أن يؤخذ يف االعتبار قرار جملس األمن          

ويف هذا الصدد، يرجى ذكر التدابري اليت اختذت للقـضاء علـى املواقـف              . والسلم واألمن 
النمطية من مشاركة املرأة يف عملييت إقامة السلم واإلعمار، هـذه املواقـف الـيت تعرقـل              

لتـدابري  ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عـن ا .  الفعالة على قدم املساواة مع الرجل   مشاركتها
  .ضمان قيام املرأة بدور رئيسي يف هذه العمليةل و،املتخذة إلنشاء آلية للمصاحلة الوطنية

ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لوضع حد لإلفـالت               -٤
من العقاب ومقاضاة املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق النساء والبنات، مبا يف ذلك             

نة ذا الصدد، يرجى تقدمي معلومات مؤوََّ     ويف ه . تصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي     االغ
، وخباصة  ٢٠٠٥عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ برنامج اإلصالح القضائي الذي اعتمد يف عام            

  .فيما يتعلق مبكافحة اإلفالت من العقاب

  ٢ و١املادتان     
  لقوانني والسياسات احملليةاملركز القانوين لالتفاقية وإدراج أحكامها يف ا

 يف مشوله حقـوق املـرأة       ٢٠٠٥يرجى بيان املدى الذي بلغه الدستور املنقح لعام           -٥
ويرجى بيان ما إذا    . ومبدأي عدم التمييز واملساواة بني الرجل واملرأة كما وردت يف االتفاقية          

ـ  . ُوجدت أي قوانني أو سياسات تعرف التمييز ضد املرأة         ـ    دفإذا وج وانني أو  ت هـذه الق
حدث أو يؤدي إىل    السياسات، يرجى بيان ما إذا كان تعريفها وافياً حبيث يتضمن أي فعل يُ            

ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان هذا التعريف يشمل . ظهور فرق يف املعاملة بني النساء والرجال
جى بيان ما   وير. التمييز املباشر وغري املباشر   يضم  ون أو عاديون و   أفعاالً يرتكبها فاعلون عامُّ   

حظـر  قـانون   " بوضـع    ١٩٩٦يف اقتراح عام    إذا كانت الدولة الطرف قد أعادت النظر        
جى بيان مـدى    ؟ وإذا فعلت الدولة الطرف ذلك، ير      "املمارسات التمييزية يف مجهورية تشاد    

  .نع التمييز ضد املرأة املنصوص عليه يف االتفاقيةتضمن ذلك االقتراح م
لمعاهدات اليت تـصادق عليهـا      أن األولوية ل  تور على    من الدس  ٢٢٢وتنص املادة     -٦

ويرجى بيان ما إذا كانت االتفاقية حتظى أيـضاً         . على القانون احمللي  األسبقية  الدولة الطرف   
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احتجت فيهـا    وتقدمي معلومات عن حاالت      ، يف حاالت التنازع مع القانون احمللي      باألسبقية
  .أمام احملاكمنساء باالتفاقية يف أثناء املطالبة حبقوقهن 

ويرجى ذكر التدابري اليت اختذت لنشر وإبراز االتفاقية يف مجيع أحناء البلد، ال سـيما      -٧
يف املناطق الريفية، واليت ترمي إىل ضمان أن تكون مجيع النساء، مبن فيهن نساء اجملتمعـات                

ئمـة  األصلية، والالجئات، واملهاجرات، والنازحات، واملسنات، على علـم حبقـوقهن القا          
ويرجى بيان ما إذا اختذت أي خطوة حمددة لترمجة االتفاقيـة إىل مجيـع              . مبوجب االتفاقية 

اللغات، مبا فيها اللغات احمللية، وبيان ما إذا كان دليل املدربني يف القوات املسلحة وقـوات                
م ويرجى أيضاً بيان ما إذا قد أقي      . األمن يتضمن االتفاقية يف اجلزء املخصص حلقوق اإلنسان       

 عن عزمها   ٢٠٠٩نوفمرب  /منرب حقوق اإلنسان الذي أعلنت الدولة الطرف يف تشرين الثاين         
فإذا أقيم ذلك املنرب، يرجى تقدمي معلومات عن استنتاجاته، ال سيما تلك املتعلقة             . على إقامته 

  .حبقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني املنصوص عليهما يف االتفاقية
نة عن التقدم احملرز يف حتديد وتعديل القوانني اليت متيـز           وَّ مؤ ويرجى تقدمي معلومات    -٨

ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان قانون العقوبات قـد          .  لالتفاقية واليت ليست مطابقة  ضد املرأة   
ـ                 د أعيد النظر فيه هبدف فرض عقوبات على مرتكيب أفعال التمييز، مبا يف ذلك التمييـز ض

 القوانني العرفية اليت تعتزم     وتدويننة عن عملية استعراض     وَّويرجى تقدمي معلومات مؤ   . املرأة
ويف حالة إجـراء تلـك      .  وبيان ما إذا كانت قد قامت بذلك فعالً        ،الدولة الطرف إجراءها  

العملية، يرجى بيان مدى معاجلتها لتعديل األعراف واملمارسات اليت تؤدي إىل متييـز ضـد            
  .يقة اليت شاركت املرأة هبا يف هذه العمليةاملرأة أو تدمي هذا التمييز، وحتديد الطر

يرجى بيان الدرجة اليت بلغتها التدابري املتخذة يف إطار برنامج اإلصالح القـضائي             و  -٩
جوء  على الل وتشجيعهن إىل القضاءالنساء يف تعزيز فرص وصول ٢٠٠٥الذي اعتمد يف عام 

. ية ويف اجلزء الـشرقي مـن الـبالد    ، ال سيما يف املناطق الريف     إىل احملاكم للمطالبة حبقوقهن   
ويرجى أيضاً بيان التدابري اليت اختذت يف هذا اإلطار لتعريف القضاة واحملامني وموظفي إنفاذ              

ببلوغ املـساواة بـني     فيما يتعلق   القانون بالتزامات الدولة الطرف القائمة مبوجب االتفاقية        
رف لتأمني حـصول النـساء اللـوايت        ويرجى بيان التدابري اليت اختذهتا الدولة الط      . اجلنسني

  .وسائل فعالة للوصول إىل سبل االنتصافعلى ناسب وامل على اجلربانتهكت حقوقهن 
  ٣املادة     

  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة
يرجى تقدمي معلومات عن وزارة حقوق اإلنسان وتعزيز احلريات ومديريتها اخلاصة             -١٠

ويرجـى  . هتما فيما يتعلق بالنهوض باملرأة    اا يرجى بيان مسؤولي   ، كم الضعيفةحبقوق الفئات   
أيضاً تقدمي معلومات عن مديرية النهوض باملرأة وإدماجها التابعة لوزارة العمل االجتمـاعي             
واألسرة، وبيان املوارد البشرية واملالية والتقنية املتاحة لتمكني تلك املديرية من أداء دور فعال              
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ويرجى أيضاً بيان الطريقة اليت تتعاون هبا املديريـة مـع   . ية حقوق املرأة  وبناء يف تعزيز ومحا   
  .اجملتمع املدين، مبا فيه املنظمات واجلمعيات غري احلكومية حلقوق املرأة

مدى نة عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واإلشارة إىل         وَّيرجى تقدمي معلومات مؤ     -١١
 التـدابري   بيانويرجى أيضاً   .  االتفاقية اا نصت عليه  فعالية دورها يف إعمال حقوق املرأة كم      

. اليت اختذت إلصالح هذه اللجنة وفقاً ملبادئ باريس، وتزويدها مبوارد مالية وبشرية كافيـة             
 ما إذا كان قد اعتمد تشريع يرمي إىل إجياد أساس دستوري للجنـة الوطنيـة                ذكرويرجى  

ملكتب الوطين ألمني املظامل، وبيان ما إذا       ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن ا     . حلقوق اإلنسان 
. كانت له والية حمددة ملعاجلة املساواة بني اجلنسني واحلقوق املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة       

مشروع القانون الذي وضعته احلكومـة لـتمكني        قد اعتمد   ويرجى أيضاً ذكر ما إذا كان       
  .مكتب أمني املظامل من العمل على حنو فعال

  ط العملالربامج وخط    
يرجى بيان مدى األخذ مبنظور جنساين وباحلقوق اليت تنص عليها االتفاقية يف ورقة               -١٢

، واملـشروع الـوطين لألمـن الغـذائي،         ٢٠٠٨استراتيجية احلد من الفقر املنقحة لعـام        
اصـة  وخب ويرجى بيان الطريقة اليت شاركت هبا املرأة،    لإلدارة الرشيدة واالستراتيجية الوطنية   

ويرجى أيضاً إيراد تفاصيل عن مشروع احلد من الفقر         . هورصدذلك   الريفية، يف تنفيذ     املرأة
ويرجى تقدمي معلومات   . الجتماعيوخطة العمل من أجل املرأة الذي وضعته وزارة العمل ا         

 وبيان مدى مشاركة النـساء      ،نة عن التقدم احملرز يف إجناز وضع سياسة وطنية جنسانية         وَّمؤ
يف اللجنة اجلنسانية متعددة    مشاركتهن مشاركة فعالة    العملية، مبا يف ذلك     والفتيات يف هذه    

ويرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن املشروع       . القطاعات املسؤولة عن وضع هذه السياسة     
مـدت أي   الذي اعتمدته الدولة الطرف، وبيان مـا إذا اعتُ        " إدماج املرأة يف التنمية   "املسمى  

ـ ويرجى بيان مدى تصدي . لنهوض باملرأة مستقبالًخطط أخرى لسياسات وطنية ل   سياسة ال
 حلاجات الفتيات ومحايتهن من التمييز علـى        ٢٠٠٥ الشاملة اخلاصة باألطفال لعام      اإلمنائية

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن تنفيذ برنامج عمل بيجني وعناصر املساواة           . ضوء االتفاقية 
نة عن عمليـة    وَّرجى تقدمي مزيد من املعلومات املؤ     وي. اجلنسانية يف األهداف اإلمنائية لأللفية    

  .دراسة وضع املرأة اليت تعتزم الدولة الطرف القيام هبا

  ٤املادة     
  التدابري اخلاصة املؤقتة

يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت تدابري خاصة مؤقتـة، وفقـاً                 -١٣
الـصادرة عـن    ) ٢٠٠٤(٢٥توصية العامة رقم     من االتفاقية ووفقاً لل    ٤ من املادة    ١للفقرة  
 هبدف حتقيق املساواة بني الرجال والنساء على مجيع املستويات ويف املؤسسات العامة             اللجنة
ويرجى إدراج معلومات عن أوجه عدم املساواة اليت تسعى هذه التدابري إىل جربهـا              . كافة
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عن التقدم احملـرز يف إجنـاز       نة  وَّويرجى تقدمي معلومات مؤ   . فذ وترصد وعما إذا كانت تن   
مشروع القانون املتعلق باحلصص الذي صاغته الدولة الطرف للجرب يف حاالت عدم املساواة             
بني الرجال والنساء يف العمل، وبيان ما إذا كان مشروع القانون الذي يرمي إىل حتديد حصة      

يرجى بيـان عـدد     و.  يف املائة للمرأة يف مؤسسات صنع القرار قد اعتمد أم ال           ٣٠نسبتها  
 يف املائة   ٣٠بنسبة  للنساء   من احلصة احملددة     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨النساء اللوايت استفدن يف عامي      

  . الطيب-يف كليات املعلمني ويف العمل االجتماعي 

  ٥املادة     
  املواقف النمطية واملمارسات الثقافية

 الـيت   يب العـيش  ية والتقليدية، أو أسال   يرجى تقدمي معلومات عن املمارسات الثقاف       -١٤
على حالة النساء، مبن فـيهن      تأثريها  ويرجى ذكر   إن وجدت،   تعوق تقدم املرأة يف اجملتمع،      

عملية صنع القرار على مستوى السياسة      و ،جمال التعليم و ،العملو ،النساء الريفيات، يف املرتل   
تغيري األمنـاط   ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ل       .  ويف مسائل األسرة   ،العامة

 أو إىل تعزيـز فكـرة   إزاء نـوع اجلـنس  االجتماعية والثقافية اليت تؤدي إىل مواقف منطية        
  .املرأة دونية

  العنف ضد املرأة    
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة، على أن               -١٥

ويرجى أيضاً تقدمي   . رة عن اللجنة  الصاد) ١٩٩٢(١٩تؤخذ يف االعتبار التوصية العامة رقم       
قانون حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر والعنف املـرتيل           "معلومات عن   

ويف . ، وبيان ما إذا كان مرسوم تنفيذ هذا املشروع قد اعُتمد          "٢٠٠٢والعنف اجلنسي لعام    
هتا الدولة الطـرف ملقاضـاة       التدابري اليت اختذ   مؤوَّنة عن هذا الصدد، يرجى تقدمي معلومات      

هـذه  مـرتكيب  مرتكيب أفعال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وفرض عقوبات مناسبة على     
ويرجى أيضاً بيان ما إذا اختذت تدابري لتنفيذ هذا القانون تنفيذاً فعاالً بطرق منـها               . األفعال

ال سيما  تناسلية لإلناث،    القضاء على تشويه األعضاء ال     تأثريها يف تنظيم محالت توعية، وبيان     
  .ديف اجلزء الشرقي من البل

قانون حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والـزواج املبكـر          "يرجى ذكر أثر    و  -١٦
ويرجـى  .  القضاء على العنف اجلنسي ضد املرأة      يف   "٢٠٠٢والعنف املرتيل واجلنسي لعام     

 مـن يا العنف اجلنسي واجلنـساين      اختذت حلماية ومساعدة ضحا   اليت  لموسة  املتدابري  البيان  
 ال سيما يف مناطق الـرتاع، علـى أن يؤخـذ يف             ،النساء والفتيات، مبا يف ذلك االغتصاب     

. بشأن املرأة والسلم واألمـن   ) ٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٩(١٨٨٨االعتبار قرارا جملس األمن     
لوضـع   مبا يف ذلك الدراسات،    ، قد اختذت تدابري   تويف هذا الصدد، يرجى ذكر ما إذا كان       

 أشكال العنف، مبا فيـه العنـف        من مجيع استراتيجية شاملة لضمان محاية النساء والفتيات       



CEDAW/C/TCD/Q/4 

GE.10-41454 6 

يرجى أيضاً شرح التدابري املتخذة ملقاضاة مرتكيب أفعال العنف اجلنسي ضد املرأة،            و. اجلنسي
ويف هذا الصدد، يرجى بيـان مـا إذا         . مبن فيهم أفراد اجملموعات املسلحة واجليش التشادي      

آلية  العنف اجلنسي أو إقامة      أفعالت الدولة الطرف تعتزم إنشاء جلنة مستقلة للتحقيق يف          كان
ويرجى أيضاً .  عنف جنسيأفعالقضائية خاصة داخل نظام القضاء للتحقيق يف مزاعم وقوع         

 الوصم وإلزالة ،تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لكسر حلقة احملرمات بشأن جرائم اجلنس  
اجلرائم، ووضع برامج إلعادة تأهيلـهن      هذه  الستبعاد للنساء والفتيات من ضحايا      بالعار وا 

. النفسي واإلدماج االجتماعي، والتعـويض املناسـب      مبا يف ذلك برامج للتعايف      ودعمهن،  
نة عن التدابري املتخذة لتنفيذ توصيات جلنـة التحقيـق يف           وَّويرجى أيضاً تقدمي معلومات مؤ    

، ال سـيما    ٢٠٠٨فربايـر   / اليت وقعت يف أثناء أحداث شـباط       انتهاكات حقوق اإلنسان  
  .التوصيات املتعلقة بالعنف اجلنسي ضد النساء

 وبيـان طريقـة   ،يرجى تقدمي معلومات عن حجم العنف املرتيل يف الدولة الطرف  و  -١٧
قانون حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكـر         "معاجلة العنف املرتيل مبوجب     

، ال سيما من حيث املقاضاة وفرض العقوبات وتنظيم         "٢٠٠٢عنف املرتيل واجلنسي لعام     وال
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن تـوفر       . املساعدة للضحايا تقدمي  محالت التوعية، واجلرب و   

  .اخلدمات الصحية واالجتماعية واملأوى للضحايا
ويرجى . رس تعليم القرآن  يرجى تقدمي معلومات عن حالة النساء والفتيات يف مدا        و  -١٨

ويرجى أيـضاً   . أيضاً بيان ما إذا كان القانون حيظر العقوبة البدنية صراحةً يف مجيع األحوال            
بيان ما إذا كان القانون ينص صراحة على حظر التحرش اجلنسي واملعاقبة عليـه، وبيـان                

تكيب جـرائم   ضـاة مـر   التدابري املتخذة ملعاجلة املمارسات العرفية والتقليدية اليت تعرقل مقا        
ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت قد اختـذت تـدابري           .  أمام العدالة  االغتصاب ومثوهلم فعالً  

ـ             يحات لتعديل قانون العقوبات ولتجرمي العنف ضد املرأة صراحة يف نصوصه، وتقدمي توض
نة ومفصلة عـن    وَّويرجى تقدمي معلومات مؤ   . ةجنسانيالعتماد قانون بشأن العنف ألسباب      

يف السجن أحد موظفي     واليت اغتصبها    ٢٠٠٤خدجية عثمان حممد املسجونة منذ عام       قضية  
ويرجى أيضاً تقدمي مزيد من التفاصيل عن . السجون واليت ال تزال تتعرض لالستغالل اجلنسي

الدعوى اليت رفعتها جمموعة من النساء اللوايت تعرضن لالعتداء على أيدي رجال الـشرطة،              
 بيان العقوبات اليت    خباصةويرجى  . ضد مسؤول كبري يف الشرطة التشادية     وهي دعوى مقامة    

  .أعلنت والتعويضات اليت حصلت عليها الضحايا

  ٦املادة     
  االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة

يرجى تقدمي معلومات عن خطة العمل اإلقليمية ملكافحة االجتار بالبشر، ال سـيما               -١٩
، وبيان التدابري الـيت اختـذت       ٢٠٠٦عتمدهتا الدولة الطرف يف عام      النساء واألطفال، اليت ا   

ويرجى أيضاً حتديد تأثري تلـك اخلطـة يف الدولـة          . لتنفيذها، مبا يف ذلك التدابري التشريعية     
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 ،بيانات منها البيانات اإلحصائية عن النساء والفتيات من ضحايا االجتار         مجلة  الطرف بتقدمي   
ويرجـى  . دعاوى املرفوعة أمام القضاء من قبل النساء والفتيات       وإيراد أمثلة ملموسة عن ال    

 لألطفال واستغالهلم جنـسياً     اإلساءةأيضاً تقدمي معلومات عن خطة العمل الوطنية ملكافحة         
 ومدى تناوهلا لإلساءة للفتيـات   ،، وبيان مدى مشول هذه اخلطة ملنظور جنساين       ٢٠٠٥لعام  

ويرجى أيضاً بيـان مـدى      . ا فيها املدارس والبيوت    مب األوساطواستغالهلن جنسياً يف مجيع     
  . يعشن يف الشوارعاللوايتمراعاة تلك اخلطة حلالة الفتيات 

يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت قوانني وسياسات ترمـي إىل              و  -٢٠
تهن من  منع االستغالل االقتصادي للنساء والفتيات، وبيان التدابري امللموسة اليت اختذت حلماي          

ويرجى أيضاً تقدمي   . االستغالل االقتصادي، ال سيما يف املناطق الريفية ويف خميمات الالجئني         
 يف املنازل يف الدولة الطرف وبيـان        كخادماتإحصاءات عن أعداد الفتيات اللوايت يعملن       

 عن عدد النـساء  ، إذا توافرت،ويرجى تقدمي إحصاءات. التدابري اليت اختذت ملعاجلة وضعهن  
والفتيات اللوايت يشتغلن يف البغاء، ال سيما يف املناطق احلضرية، وتقـدمي معلومـات عـن                

  .التشريعات احلالية اليت تتعلق بالبغاء

  ٨ و٧املادتان     
  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة

 املساواة  ٢٠٠٧ بصيغته املنقحة يف     أحكام قانون االنتخاب  يرجى بيان مدى ضمان       -٢١
 ٣١ املـؤرخ    PR/01/17ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن القانون رقم        . بني الرجال والنساء  

 الذي يعترف بأن فرص احلصول على وظائف اخلدمة املدنيـة           ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول 
 بـشأن ميثـاق     PR/94/45مفتوحة للجميع على أساس التساوي يف احلقوق، والقانون رقم          

نسبة املئوية للنساء يف عضوية األحزاب السياسية، والنسبة املئوية         األحزاب السياسية، وبيان ال   
. هلن يف الوظائف العامة، مبا يف ذلك األوساط األكادميية واملستويات العليا يف اإلدارة العامـة   

 املـرأة بـشكل     ومتثيلويرجى تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة املتوخاة لزيادة مشاركة          
مبا يف ذلك الـسلطة التـشريعية،        ،على مجيع مستويات احلكومة   اة  كامل وعلى قدم املساو   

الصادرتان عن  ، على أن تؤخذ يف االعتبار التوصيتان العامتانوعلى املستوى الدويلوالقضاء، 
  .بشأن احلياة السياسية واحلياة العامة) ١٩٩٧(٢٣ و٢٥اللجنة رقم 

  ٩املادة     
  اجلنسية

، وبيان ما إذا كان هذا القـانون        اجلنسية التشادية يرجى تقدمي معلومات عن قانون        -٢٢
نقل جنسيتها إىل زوجها األجنيب وإىل      يعطي املرأة احلقوق اليت يعطيها للرجل حبيث تستطيع         

ويرجى حتديد ما إذا كانت هذه احلقـوق تراعـى          . العائليأطفاهلا بغض النظر عن الوضع      
  .وواقعاً قانوناً
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  ١٠املادة     
  التعليم
دمي معلومات عن مديرية تشجيع تعليم الفتيات اليت أنشئت يف وزارة التربية           يرجى تق   -٢٣

 بيان فعاليـة دور هـذه   ويرجى.  وعن اللجنة الوطنية حملو األمية، ومركز حمو األمية     ،الوطنية
ويرجى أيضاً تقدمي معلومـات عـن       . حق النساء والفتيات يف التعليم    إعمال  املؤسسات يف   

 بشأن وجهة نظام التعليم التـشادي،       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠ؤرخ   امل PR/06/16القانون رقم   
، وسياسـة التعلـيم الـيت    )٢٠١٥-٢٠٠٤(وبرنامج الدعم العشري إلصالح نظام التعليم    

ه الربامج حلصول الرجال والنـساء      ويرجى بيان مدى ضمان هذ    . ٢٠٠٢اعتمدت يف عام    
 تعليم  ان آثار هذه الربامج يف    وعلى وجه اخلصوص، يرجى بي    . لتعليم على قدم املساواة   على ا 

. األصـلية  النساء الريفيات والنساء اللوايت ينتمني إىل اجملتمعـات     النساء والفتيات، مبن فيهن   
 لتحـسني   على سبيل التحديد  ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف          

 وساط البنات والشابات، مبن فيهن     أ معدالت االلتحاق باملدارس، واإلملام بالقراءة والكتابة يف      
ويرجى بيان ما إذا كانت     .  واملشردات داخلياً  املصابات بأشكالٍ من العجز   النساء والفتيات   

ويرجى تقدمي  . احلمل فترة   وذلك يف أثناء  هذه التدابري تنطبق أيضاً على األمهات املراهقات،        
 توردقة الريفية أو احلضرية،     بيانات إحصائية حديثة العهد ومفصلة حبسب نوع اجلنس واملنط        

النسب اإلمجالية للبنات يف جمال حمو األمية وااللتحاق باملدارس والتخرج منها والبقاء فيهـا              
  . الزمن على مراليت تظهر  االجتاهات وإبرازعلى مجيع مستويات التعليم، 

  ١١املادة     
  العمالة
 كـانون   ١١ املؤرخ   PR/96/038 رقم    التشريعي يرجى تقدمي معلومات عن القانون      -٢٤

الذي ينشئ قانون العمل واالتفاق اجلماعي العـام يف العمـل لعـام        ١٩٩٦ديسمرب  /األول
 ١١وبيان ما إذا كانا يتضمنان منظوراً جنسانياً واحلقوق املنصوص عليها يف املادة             ،  ٢٠٠٢

نسي ضـد   ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانا يتناوالن التحرش اجلنسي والعنف اجل          . من االتفاقية 
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن أي قانون أو سياسات أو برامج أخـرى             . املرأة يف العمل  

ويرجى كذلك بيان التدابري اليت اختذت      . قائمة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف مكان العمل        
ات عن  ويرجى تقدمي معلوم  . الثقافية اليت متيز ضد املرأة يف العمل       -إلزالة القيود االجتماعية    

التدابري اليت اختذت لضمان تساوي الرجال والنساء يف األجر لقاء األعمـال املتـساوية يف               
القيمة، وبيان عدد النساء اللوايت يعملن كموظفات يف الدولة واللوايت يستفدن من رفع الدولة 

 ويرجى أيضاً بيان التدابري اليت اختذت لتعزيز حقوق املـرأة         .  فرنك ٦٠ ٠٠٠لألجور مببلغ   
العاملة يف القطاعات غري الرمسية، مبا فيها قطاعات الزراعة والتجـارة والـصناعة، وزيـادة          

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة حلماية حقوق         . أعدادهن يف القطاع الرمسي   
  .النساء العامالت يف اخلدمة املرتلية وغري املسجالت
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  ١٢املادة     
  الصحة
، وبيان مدى ٢٠٠٧ات عن السياسة الوطنية للصحة املنقحة لعام يرجى تقدمي معلوم    -٢٥

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املتخـذة لتعزيـز بـرامج    . نظور جنساينأخذها مب 
 للنساء والفتيات وختصيص موارد مالية كافية للتنفيذ الفعال هلذه الربامج، على النفسيةالصحة 

ويرجى .  من االتفاقية  ١٢بشأن املادة   ) ١٩٩٩(٢٤امة رقم   خذ يف االعتبار التوصية الع    أن تؤ 
عن العملية اجلارية العتماد سياسة وطنية للصحة اإلجنابية وبيـان          توضيحية  تقدمي معلومات   

ويف هذا الصدد، .  يف مجيع املدارس  التدابري املتخذة لضمان التثقيف بالصحة اجلنسية واإلجنابية      
. الواقيحصول الذكور واإلناث على     ملتخذة لزيادة فرص    ن التدابري ا  يرجى تقدمي معلومات ع   

ويرجى أيضاً اإلشارة إىل التدابري اليت اختذت لتخفيض معدل وفيات األمهات، مبا يف ذلـك               
النامجة عن اإلجهاض غري املأمون، وختفيض معدل وفيات األطفال، والتدابري املتخذة           الوفيات  

ية، ال سيما خدمات التوليـد والطـب        لتحسني فرص حصول النساء على اخلدمات الصح      
ويرجى أيضاً توضيح التدابري املتخذة لضمان حصول النساء والفتيات على فـرص            . النسائي

. ، ال سيما يف املناطق الريفية     التغذيةتهن من سوء    ايإىل مياه الشرب املأمونة ومح    التام  للوصول  
 تأخذ مبنظور    لصحة املراهقني  ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت توجد يف الدولة الطرف برامج          

ات على اخلدمات الصحية عن طريق      ات املتخذة لتحسني حصول املسنَّ    جنساين، وذكر اخلطو  
  .تدابري حمددة

 بشأن مكافحـة    PR/2007/0019 رقم    التشريعي ويرجى تقدمي معلومات عن القانون      -٢٦
ومحاية حقوق األشـخاص    اإليدز وااللتهابات اليت تنتقل جنسياً      /فريوس نقص املناعة البشرية   

اليت  التدابري والربامج عننة مؤؤَّاإليدز وتقدمي معلومات /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
 مبا فيها ،زيادة عدد محالت التوعية للجمهور العام بشأن األمراض اليت تنتقل جنسياً      ترمي إىل   

هقات واملتزوجات واللوايت يعشن اإليدز، ال سيما يف أوساط املرا  /فريوس نقص املناعة البشرية   
ويرجى أيضاً بيان التدابري املتخذة ملنع انتقال املـرض         . البغاءمع رجال والنساء العامالت يف      

ويرجى حتديد التدابري املتخذة لتقدمي الرعاية والدعم لليتيمات املـصابات   . من األم إىل الطفل   
.  ضد النساء والفتيات املصابات هبمـا  ومكافحة التمييز،اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية  

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن اإلطار االستراتيجي الوطين وخطة السنوات الثالث الـيت             
إليدز والرصد يف حاالت    وعلى املعاجلة باألدوية املضادة لفريوس ا     تركز على الوقاية للشباب     

  . ظور جنساينوبيان ما إذا كان ذلك اإلطار وتلك اخلطة يأخذان مبن. املرض

  ١٣املادة     
  احلياة االقتصادية واالجتماعية

 الدولة الطرف لدعم    ا أنشأهت اليتيرجى تقدمي معلومات عن برامج القروض البسيطة          -٢٧
كما يرجى خباصة بيان عدد النساء اللوايت استفدن من هذه الربامج، مبن فيهن النساء              . النساء
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ويرجى تقدمي معلومات عن التـدابري      . سة على التنفيذ   ملمو أمثلةيف املناطق الريفية، وتقدمي     
 مجيع النساء، مبن فيهن العازبات غري العامالت والريفيات، استفادة أن تستفيداملتخذة لضمان 

 واملعاشـات التقاعديـة     الفعليةكاملة من نظام الضمان االجتماعي، ومن العالوات األسرية         
سنات اللوايت استفدن من املعاش التقاعـدي       ويف هذا الصدد، يرجى بيان عدد امل      . للمسنني
  .  يف الدولة الطرف مقارنة بالرجالللمسنني

  ١٤املادة     
  الفئات النسائية الضعيفة

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لضمان متتع األرامل واملسنات متتعاً كامالً              -٢٨
معلومات عـن القـانون رقـم       ويرجى أيضاً تقدمي    . باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية    

007/PR/2007    دومنا املعوقات وبيان مدى ضمانه حلقوق النساء والفتيات     املعوقني بشأن محاية 
ويرجى أيضاً بيان   . متييز، وخباصة فيما يتعلق باحلق يف التعليم والصحة والوصول إىل القضاء          

ـ        ف البـدين والنفـسي،   مدى احلماية اليت يوفرها هذا القانون هلن من العنف، مبا فيـه العن
ويرجى أيضاً بيان التدابري املتخـذة لـدعم        . وتزويدهن بتدابري وافية للتعايف ورفع الدعاوى     

ويرجى أيضاً توضيح التدابري املتخـذة لتعزيـز ومحايـة    . املعوقاترابطات النساء والفتيات  
تقـدمي  ويرجـى  . احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية لنساء وفتيات اجملتمعـات األصـلية     

 النهوض باملرأة الريفية يف وزارة الزراعة، وتقـدمي معلومـات عـن أي              قسممعلومات عن   
استراتيجية أو برنامج تضطلع به الدولة الطرف لتحسني حالة النساء والفتيات الريفيات، مبا             

الصحة والتعليم والعمل واألرض والقروض واملشاركة      خدمات  يف ذلك فرص حصوهلن على      
 النـساء   اسـتفادة ويف هذا الصدد، يرجى تقدمي مزيد من التفاصيل عـن           . يف صنع القرار  

 مـن الربنـامج     ،الريفيات، وال سيما النساء الريفيات اللوايت يعشن يف حالة من الفقر املدقع           
الوطين للتنمية الريفية املتكاملة، وورقة استراتيجية احلد من الفقر، واملشروع الوطين لألمـن             

 ويرجى أيضاً بيان التـدابري      . الفقر وخطة العمل من أجل املرأة       من الغذائي، ومشروع احلد  
  .املتخذة لضمان تسجيل املولودات يف املناطق الريفية

يرجى بيان عدد الالجئات واملشردات من النساء والفتيات يف البلـد، وبيـان دور                -٢٩
 تعزيـز ومحايـة     وتأثري اللجنة الوطنية املسؤولة عن تقدمي املساعدة للمـشردين داخليـاً يف           

ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لضمان األمن واحلماية هلن من العنف            . حقوقهن
 عن اخلطوات املتخذة لوضع معلومات مفصلةيرجى أيضاً تقدمي و. االغتصاباجلنسي، مبا فيه 

 ويرجـى . حد للتمييز الذي يعانني منه ولضمان مجلة حقوق منها احلق يف التعليم والـصحة    
نة عن توظيف الفتيات املشردات والالجئات وبيان التدابري املتخـذة يف           ؤوَّتقدمي معلومات م  

  . هذا الصدد
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  ١٦املادة     
  العالقات العائلية

القانون املدين، أو القانون العريف، أو القوانني الـيت جتمـع           ( القوانني   توضيحيرجى    -٣٠
ذا كانت النساء يعاملن على قدم املساواة مع         وبيان ما إ   ،اليت حتكم العالقات العائلية   ) بينهما

وعلى وجه اخلصوص، يرجى تقدمي معلومات عن القـوانني         . الرجال يف إطار هذه القوانني    
 ،اليت حتكم الـزواج والطـالق     ) املدنية أو العرفية أو الدينية أو اليت جتمع بني هذه القوانني          (

ويرجـى  . يق هذه القوانني تطبيقاً كامالً    وذكر التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان تطب       
ويرجى . أيضاً بيان الطريقة اليت تتناول هبا هذه القوانني اجلوانب االقتصادية للزواج والطالق           

أيضاً تقدمي معلومات عن األحكام القانونية املتعلقة حبقوق املرأة يف اإلرث وامللكية، مبـا يف               
  .التطبيق الكامل هلذه األحكاملضمان ذلك ملكية األرض، وبيان التدابري املتخذة 

وَّنة عن التقدم احملرز يف اعتماد مشروع قانون األشخاص         ويرجى تقدمي معلومات مؤ     -٣١
تخذة الستئصال  ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري امل      . واألسر ويف إدخاله حيز النفاذ    

 توضـيح ويرجـى   . ناطق الريفية لزواج املبكر والقسري، ال سيما يف امل      املمارسة العرفية يف ا   
التدابري اليت تعتزم الدولة الطرف اختاذها ملراجعة أحكام القانون املـدين ومـشروع قـانون               

  .األشخاص واألسر فيما يتعلق بالسن القانونية الدنيا لزواج الفتيات
حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     "ويرجى اإلشارة إىل األثر الذي تركه قانون          -٣٢
 . يف استئصال الزواج املبكر والقـسري "٢٠٠٢زواج املبكر والعنف املرتيل واجلنسي لعام      وال

والتطليق، والزواج بـأخ    ويرجى أيضاً بيان التدابري املتخذة إللغاء ممارسات تعدد الزوجات،          
أخت الزوجة، وبيان مدى معاجلة مشروع قـانون األشـخاص واألسـر            املتوىف، والزواج ب  

  .القضايا هلذه
وعلى ضوء القلق الذي أبدته جلنـة حقـوق الطفـل يف مالحظاهتـا اخلتاميـة                  -٣٣

)CRC/C/TCD/CO/2  ،بشأن عدم قبول الفتيـات يف  )٤٩، الفقرة ٢٠٠٩فرباير / شباط١٢ ،
املركز احلكومي الوحيد لرعاية األطفال احملرومني من رعاية الوالدين، يرجـى اإلشـارة إىل              

  .ات احملرومات من رعاية الوالدين دون متييزالتدابري املتخذة لضمان قبول الفتي

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
يرجى بيان أي تقدم حمرز فيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية              -٣٤

ف ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطـر        . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
 من االتفاقيـة بـشأن وقـت        ٢٠ من املادة    ١تعتزم قبول التعديل الذي أدخل على الفقرة        

  .اللجنة اجتماع

       


