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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٣

  يةاملطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوراملسائل قائمة القضايا و    

  قضايا إضافية    

  تشاد    
للتقارير الدورية مـن األويل إىل       اجلامع   نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير         

 والردود على قائمة القضايا واألسـئلة املطروحـة يف          ،(CEDAW/C/TCD/1-4) الرابع لتشاد 
  .(CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1)غياب التقرير األويل والتقارير الدورية 

  مات عامةمعلو    
تذكر الردود على قائمة القضايا واألسئلة املطروحة يف غياب التقرير األويل والتقارير              -١

أن صندوق األمم املتحـدة للـسكان قـدم         ) املشار إليها فيما يلي بقائمة القضايا     (الدورية  
لثـاين  املساعدة التقنية إىل الدولة الطرف يف عملية إعداد التقرير اجلامع للتقـارير األويل وا             

يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن عملية إعداد         ).CEDAW/C/TCD/1-4(والثالث والرابع   
وينبغي أن تتضمن هذه املعلومات اإلدارات واملؤسسات احلكومية اليت شـاركت يف     . التقرير

إذا كانت قد أجريت مـشاورات مـع     ماهذه العملية وطابع مشاركتها ونطاقها، وأن تبني 
  . احلكومية، وبصفة خاصة املنظمات النسائيةاملنظمات غري

قائمة القضايا أن مشاركة املرأة يف عملية بنـاء         الوارد يف    ٣ويذكر الرد على السؤال       -٢
إلعمار وإعادة بناء البلد وتنميته متثل شاغالً رئيسياً من شـواغل الدولـة             االسالم واملصاحلة و  

مشاركة اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان      يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري       . الطرف
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املرأة يف صنع القرار يف العملية املشار إليها أعاله بشكل كامل وعلى قدم املساواة مع الرجـل                 
املتعلق باملرأة والـسالم    ) ٢٠٠٠(١٣٢٥على مجيع املستويات، وذلك وفقاً لقرار جملس األمن         

  . رات والربملانيات يف هذه العمليةيرجى توضيح الدور الذي تؤديه شبكة الوزي. واألمن

  إبراز أمهية االتفاقية    
لزعماء التقليديني سلطة تنظيم قضايا تتعرض فيها املرأة        ابالنظر إىل أن الدستور مينح        -٣

عادةً للتمييز ضدها من ِقبل الرجل، مثل العالقات األسرية، فريجى تقدمي معلومـات عـن               
اط الزعماء التقليديني والسكان عامةً حبقـوق املـرأة         اجلهود املبذولة إلذكاء الوعي يف أوس     

املنصوص عليها يف االتفاقية هبدف القضاء على التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني              
  .يف الدولة الطرف

  اإلطار الدستوري والتشريعي وتعريف التمييز    
ور تدرج مبادئ عـدم      من الدست  ١٤تشري الردود على قائمة القضايا إىل أن املادة           -٤

 أن اقتـراح    ١٤وتذكر هذه الردود أيـضاً يف الفقـرة         . التمييز واملساواة بني املرأة والرجل    
خيضع لالسـتعراض     مل  بشأن قانون حظر املمارسات التمييزية يف مجهورية تشاد        ١٩٩٦ عام
 القـانون، وعمـا     األسباب اليت حالـت دون اسـتعراض      يرجى تقدمي معلومات عن     . بعد
نت الدولة الطرف تعتزم إدراج قانون مبادئ عدم التمييز واملساواة بني املرأة والرجـل           كا إذا

  .من االتفاقية) أ(٢ و١مبا يتمشى مع املادتني 
وتشري الردود على قائمة القضايا إىل أنه جتري يف الدولة الطرف مراجعـة خمتلـف                 -٥

يرجى تقدمي  ). ١٨، الفقرة   CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1(القوانني الوطنية اليت متيز ضد املرأة       
معلومات مفصلة لبيان القوانني احمللية اليت جرى حتديدها كقوانني تتضمن أحكاماً متيز ضـد              

إذا كـان     ما يرجى بيان . علومات عن عملية استعراضها وتعديلها    أحدث امل النساء، وتقدمي   
  .رأةُيعتزم مراجعة قانون العقوبات لفرض عقوبات على أفعال التمييز ضد امل

  الربامج وخطط العمل    
) ١٩٩٥( PR/95/19  منه إىل أن مشروع القانون رقـم    ١٧٠يشري التقرير يف الفقرة       -٦

ويشري أيضاً إىل أن الدولة الطرف      . يتضمن إعالناً للسياسات من أجل إدماج املرأة يف التنمية        
االستراتيجيات اعتمدت خطة عمل تلزم خمتلف الوزارات بإدماج القضايا اجلنسانية يف صلب            

يرجى تقدمي معلومات عن تنفيذ مشاريع حمددة من أجل إدماج النهج اجلنـساين يف            . اإلمنائية
  . عملية التنمية
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ووفقاً للردود على قائمة القضايا، اضطلع أعضاء اللجنة املتعددة القطاعات بـدور              -٧
، CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1(ريادي يف إعداد سياسات وطنية تتعلق باملساواة بني اجلنسني      

عن التقدم احملرز يف إهناء إعداد هذه السياسات،        أحدث املعلومات   يرجى تقدمي   ). ٣٤ الفقرة
  .إذا كانت تتمشى مع أحكام االتفاقية  ماوبيان
املـرأة يف إطـار   يرجى تقدمي معلومات تتعلق بالتدابري املتخذة لتحقيق عملية متكني           -٨

 واليت من شأهنا وضع تدابري تدخل تكميليـة         ٢٠٠٨لعام   استراتيجية احلد من الفقر املنقحة    
وتنفيذها هبدف احلد من الفوارق القائمة بني املرأة والرجل يف الدولة الطرف حسبما جاء يف               

  ). ٣٣، الفقرة CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1(الردود على قائمة القضايا 

  تدابري خاصة مؤقتة    
وع القانون املتعلق بتخـصيص حـصص       منه أن مشر   ١٧٥يذكر التقرير يف الفقرة       -٩

الرامي إىل معاجلة الفوارق بني املرأة والرجل يف تقلد مناصب صنع القـرار             ) ١٩٩٩(للنساء  
يرجى تقدمي معلومات عن اجلهود املبذولـة   . يعتمد بعد   مل على املستويني السياسي واإلداري   

  ).١٩٩٩(العتماد القانون املتعلق بتخصيص حصص للنساء 
 أن نسبة النساء بني املـوظفني احلكـوميني        إىل   ٣٧قائمة القضايا يف الفقرة     وتشري    -١٠
إذا كانت    ما يرجى بيان .  يف املائة وأن الدولة الطرف قد التزمت بزيادة هذه النسبة          ٢١ تبلغ

 مـن االتفاقيـة،     ٤ من املـادة     ١الدولة الطرف قد اختذت تدابري خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة          
لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل على املستويات       ) ٢٠٠٤( للجنة   ٢٥وللتوصية العامة رقم    

  .كافة ويف مجيع املؤسسات العامة

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
تـشويه  مورست عليهن عملية تشري الردود على قائمة القضايا إىل أن النساء اللوايت         -١١

هلـذا الطقـس    خيـضعن     مل من النساء اللوايت  يعتربن أعلى مرتبة    األنثوية  األعضاء التناسلية   
)CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1 ٢٨١ وإضافة إىل ذلك يشري التقرير يف الفقرة      ). ٤٠ ، الفقرة 

يرجـى  . منه إىل أن مجيع األعراف تقريباً السائدة يف الدولة الطرف تعزز فكرة دونية املـرأة    
ماعية والثقافية الـيت تـؤدي إىل       تقدمي معلومات عن اإلجراءات املتخذة لتغيري األمناط االجت       

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن اإلجراءات املتخذة لنشر القـانون          . قوالب منطية جنسانية  
 يف أوساط الزعماء التقليديني والسكان بوجه عـام،         (PR/2002/06)املتعلق بالصحة اإلجنابية    

، ويرجى بيان   األنثويةلية   منه على حظر تشويه األعضاء التناس      ٩وينص هذا القانون يف املادة      
  .اخلطوات املتخذة لضمان سريان هذا القانون يف الدولة الطرف
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يرجى تقدمي معلومات عن محالت إذكاء الوعي وغريها من اإلجراءات الراميـة إىل               -١٢
القضاء على املمارسات الضارة األخرى السائدة يف الدولة الطرف، مثل الـزواج باألخـت              

، وزواج األرملة مـن     )أن يتزوج األرمل من أخت زوجته املتوفاة      (اة  الصغرى للزوجة املتوف  
، هي عادة يستحوذ فيها الرجل عن طريق الزواج على أرملـة            وراثة الزوجة (شقيق زوجها   

  .، واملمنوعات الغذائية واملهر)والزجيات املبكرة) (املتوىف أخيه

  العنف ضد املرأة    
يزال مشكلة واسعة    ضايا بأن العنف ضد املرأة ال     ُيقر التقرير والردود على قائمة الق       -١٣

تسلط عليهم عقوبات قاسية    مرتكيب هذه األفعال    وبأن  االنتشار يف مجيع أحناء الدولة الطرف       
، CEDAW/C/TCD/Q/1-4انظـر   (عندما تبلّـغ الـسلطات القـضائية هبـذه احلـاالت            

د بتعبري عقوبـات    يرجى توضيح املعىن املقصو   ). ٥٤ ، الفقرة CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1و
قاسية وتقدمي معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة ملقاضاة مرتكيب أفعال العنف ضد املـرأة              

يرجى تقدمي معلومات عن    . ومعاقبتهم، مبن فيهم أفراد اجلماعات املسلحة واجليش التشادي       
فعال التعذيب  الدولة الطرف املتمثلة يف ممارسة أعلى ممارسات موظفيالتدابري املتخذة للقضاء 

القاسية والالإنسانية واملهينة على السكان عامة، مبن فيهم النساء على النحو املـشار       واملعاملة
إذا كانت قد اختُذت تدابري لتعـديل قـانون           ما يرجى بيان .  من التقرير  ٢٤٧ إليه يف الفقرة  

 إىل التدابري   ويرجى أيضاً اإلشارة  . العقوبات حبيث ينص صراحة على جترمي العنف ضد املرأة        
 الذي حيظر العنـف املـرتيل   (PR/2002/06)املتخذة إلصدار أمر تنفيذ قانون الصحة اإلجنابية        

، والزجيات املبكـرة يف     األنثويةواجلنسي واملمارسات الضارة، مثل تشويه األعضاء التناسلية        
ن خـاص  إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قـانو   ماويرجى أيضاً بيان  . الدولة الطرف 

  .يتعلق بالعنف ضد املرأة
تـشرين  ووفقاً للردود على قائمة القضايا، فـإن الدولـة الطـرف اسـتهلت يف             -١٤

 محلة إلذكاء الوعي مدهتا ثالث سنوات بشأن العنـف ضـد املـرأة              ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
)CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1   يرجى تقدمي معلومات عن الغايات واألهداف      ). ٤٧، الفقرة

. نتائج قد حققتها إىل اآلن     اليت تتطلع إليها احلملة وعن اجلمهور املستهدف وعن أي آثار أو          
مساعدة النساء والفتيات   /ويرجى أيضاً تقدمي معلومات مفصلة عن مشروع حقوق اإلنسان        

ضحايا االعتداء اجلنسي واالغتصاب والرتاعات املسلحة الذي استهلته الدولـة الطـرف يف             
  .٢٠٠٧ عام
وتــبني الــردود علــى قائمــة القــضايا أنــه قــد أُنــشئت جلنــة للمتابعــة   -١٥

)CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1   كجزء من توصيات جلنة التحقيق املنشأة للتحقيق       )٥٠، الفقرة
إذا   مـا  يرجى توضـيح  . ،٢٠٠٨ فرباير/شباطيف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت يف        

 بالشكاوى اليت يلجأ إليها ضحايا العنف اجلنـسي،        كانت هذه اللجنة هي اهليئة الوحيدة املعنية      
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ويرجى تقدمي معلومات إضافية    . هذه اللجنة هبا  وكذلك تقدمي معلومات عن الطريقة اليت تعمل        
  .عن تنفيذ التوصيات األخرى املتعلقة بالعنف اجلنسي الصادرة عن جلنة التحقيق

  الدعارة واستغالل  باألشخاصاالجتار    
 باألشخاص جيري بصفة أساسية على    لى قائمة القضايا إىل أن االجتار       تشري الردود ع    -١٦

وأُشـري أيـضاً إىل     ). ٦١، الفقـرة    CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1(أراضي الدولة الطرف    
أحـدث  يرجى تقدمي   . الدولة الطرف تعد خطة وطنية ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال         أن

حلماية النساء والفتيات من االجتـار      املتخذة   خرىاألتدابري  العن هذه اخلطة وعن     املعلومات  
  .الالجئنيوخمّيمات سيما يف املناطق الريفية  هبن واستغالهلن اقتصادياً، وال

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري العملية املتوخى اختاذها لضمان زيادة مـشاركة              -١٧

 مستويات احلكومـة والـسلطة التـشريعية        ل وعادل على مجيع   النساء ومتثيلهن بشكل كام   
  .٢٥ توصية اللجنة العامة رقممراعاة فضالً عن املستوى الدويل مع السلطة القضائية و

  التعليم    
 منه بأن األمية بني النساء تشكل مصدر قلـق هامـاً يف       ٣٤٣ُيقّر التقرير يف الفقرة       -١٨

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخـذة أو        . لريفيةسيما يف املناطق ا     وال الدولة الطرف، 
املعتزم اختاذها خلفض معدالت األمية بني النساء والتغلب على العقبات املذكورة يف التقريـر              

ويرجى أيـضاً تقـدمي     . لتنفيذ برامج حمو األمية املنفذة حالياً يف الدولة الطرف تنفيذاً فعاالً          
 الفتيـات مواصـلة   اليت حتـول دون     ضاء على املمارسات    معلومات عن التدابري املتخذة للق    

تعليمهن، مثل إيالء األولوية لتعليم الصبيان يف مجيع املستويات والضغط على الفتيات احلوامل 
  .املراهقات لترك املدرسة

  العمالة    
الذي مينع أربـاب    ) PR/96/038القانون رقم   (إذا كان قانون العمل       ما يرجى بيان   -١٩

لتمييز ضد النساء يتضمن أحكاماً تتعلق بالتحرش اجلنسي والعنف ضد املـرأة يف             العمل من ا  
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة إلزالة العوائـق االجتماعيـة       . مكان العمل 

والثقافية اليت تشكل متييزاً ضد املرأة يف سوق العمل وتعزيز الوضع االقتـصادي للمـرأة يف                
رجى تقدمي بيانات حديثة عن عدد النساء املشاركات يف سوق العمل على            وي. الدولة الطرف 

  .أن تكون مصّنفة حبسب نوع اجلنس والقطاع
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األطفال يف القطاع غـري     يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملكافحة عمل           -٢٠
عامـاً يف    ١٥ و ٥ الذين تتراوح أعمارهم بني      األطفال الذي يؤثر تأثرياً شديداً على    النظامي  

  .سيما الفتيات اللوايت يعشن يف املناطق الريفية  وال،الدولة الطرف

  الصحة    
يرجى تقدمي معلومات عن اإلجنـازات احملققـة يف إطـار الـسياسات الـصحية                 -٢١

وفيـات األمومـة    سيما تلك اليت تتعلق خبفـض معـدل           وال ،)٢٠١٥-٢٠٠٧( الوطنية
وحتـسني  ) ٢٠٠٤ميغرافية والصحية لتشاد،    ، الدراسة االستقصائية الد   ١٠٠ ١٠٩٩/٠٠٠(

ويرجى تقدمي  . وصول النساء إىل اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك النساء الريفيات واملشردات          
عن اعتماد سياسات وطنية تتعلق بالصحة اإلجنابية، وبيان التدابري املتخذة          أحدث املعلومات   

 ٧بـني  النـسبة  حلمل، وتتراوح هـذه  اموانع  لزيادة النسبة املئوية للنساء اللوايت يستخدمن       
  . تبعاً للمستوى الثقايف للمرأة حسبما أشار إليه التقرير يف املائة ١٨,٦و

 يف املائة فقط من سكان الدولـة  ٤٠ منه إىل أن نسبة ٤٢١ويشري التقرير يف الفقرة    -٢٢
يرجى تقدمي معلومات عن التـدابري املتخـذة لـضمان          . الطرف حيصلون على مياه الشرب    

ويرجى أيضاً بيان التدابري املتخذة للوقاية من       . نقيةحصول النساء والفتيات على مياه شرب       
  . سيما يف املناطق الريفية  والاألوبئة، مثل التيفوئيد والكولريا يف الدولة الطرف،

باإليـدز   من التقرير، فإن أعلى معـدل للمـصابني          ٤٢٨ووفقاً ملا جاء يف الفقرة        -٢٣
. يف الدولة الطرف قد سجل لدى املشتغلني باجلنس يف املناطق احلـضرية            والعدوى بفريوسه 

باإليـدز والعـدوى    صابني  ويشري التقرير أيضاً إىل أنه توجد ثالث نساء من أصل مخسة م           
باإليـدز  العـام   يرجى تقدمي معلومات مفّصلة عن اجلهود املبذولة إلذكاء الوعي          . بفريوسه

عـالج للنـساء   مي معلومات عن التدابري املتخذة لتوفري ويرجى أيضاً تقد . والعدوى بفريوسه 
مبن فيهن   لنساء املصابات األخريات  امن األم إىل الطفل، وعالج      العدوى  احلوامل مينع انتقال    
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن     . يةرقباألدوية املضادة للفريوسات القه   املشتغالت باجلنس   

اإليدز والعدوى بفريوسه كافحة  املتعلق مب٢٠٠٧  عاماجلهود املبذولة لنشر القانون الصادر يف
  . ومحاية املصابني هبذا الفريوس، وعن التدابري املتخذة لضمان تنفيذه يف الدولة الطرف

  النساء الريفيات    
تشري ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا إىل أن النساء الريفيات يعانني من الفقر                -٢٤

 فإن األغلبية العظمى منهن أميات ويفتقرن إىل فرص احلصول علـى            على نطاق واسع وبالتايل   
يرجى تقدمي معلومات عن اجلهود احملددة الرامية إىل حتسني حصوهلن          . خدمات الرعاية الصحية  

ويرجى تقدمي معلومات عـن مـشروع       . على اخلدمات الصحية والتعليم وعلى فرص العمالة      
  . من ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا١٠٢لفقرة متكني النساء الريفيات املشار إليه يف ا
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  املشردات داخلياً والالجئات    
يرجى توضيح دور وتأثري اللجنة الوطنية املسؤولة عن تقدمي املساعدة إىل املـشردين               -٢٥

سيما النساء والفتيات يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك حقهـم يف   داخلياً، وال 
يرجى أيضاً تقدمي معلومات مفصلة عن التـدابري        . للعنف ويف التعليم والصحة   عدم التعرض   

. اجلماعات املـسلحة   والالجئات على أيدي     جتنيد صغار الفتيات املشردات   املتخذة ملكافحة   
إذا كانت اجلمعية الوطنية قد صّدقت بالفعل علـى اتفاقيـة االحتـاد               ما ويرجى أيضاً بيان  

اليت تتضمن عـدداً    ) اتفاقية كامباال (داخلياً يف أفريقيا ومساعدهتم     األفريقي حلماية املشردين    
اجلنسي واالجتـار   االسترقاق  من أحكام احلماية اهلامة للنساء والفتيات وأيضاً أحكاماً حترم          

  .بالنساء واألطفال على أيدي اجلماعات املسلحة
ف لكـي تـتمكن     يرجى تقدمي معلومات تتعلق باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطر          -٢٦

ماية املـدنيني،   مستقلة من بلوغ مستوى املعايري املرجعية اليت حددها جملس األمن حل          بصورة  
األمم املتحدة يف   سيما املشردون والالجئون يف شرق تشاد يف ضوء انتهاء عمليات بعثة             وال

ات ويرجى أيضاً تقدمي معلومات مفصلة عن وحد      .  يف البلد  مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد   
 وعما إذا كان املوظفون فيها يتلقـون        لفريق األمين املتكامل،  ل معنية بالقضايا اجلنسانية تابعة   

  .تدريبات تتعلق حبقوق املرأة وفقاً لالتفاقية

  الزواج والعالقات األسرية    
 اجلمعية الوطنية علقت اعتماد قانون األشخاص واألسرة منـذ        يشري التقرير إىل أن       -٢٧

علومات عن حالة اعتماد قـانون األشـخاص        أحدث امل يرجى تقدمي   . ٢٠١٠ فرباير/شباط
إذا كـان     ما ويرجى أيضاً توضيح  . واألسرة املستوحى من االتفاقية حسبما جاء يف التقرير       

إذا كـان يتـضمن       ومـا  قانون األشخاص واألسرة يكّرس مبدأ املساواة بني املرأة والرجل        
لتمييزية ضد املرأة فيما يتعلق بالزواج والطـالق        أحكاماً ترمي إىل القضاء على املمارسات ا      

جهود تبذل حلظر تعدد الزجيات     هناك  إذا كانت     ما ويرجى أيضاً توضيح  . وامللكية واملرياث 
  . الصادر عن الدولة الطرفINT/SUR/1961/03 املسموح به مبوجب القرار رقم

  التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية    
 علـى الربوتوكـول     للتـصديق ت ستبذل جهود من جديد      إذا كان  ا م يرجى بيان   -٢٨

  .االختياري لالتفاقية

        


