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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
  ضد املرأةالتمييز

  ةالقضاء على التمييز ضد املرأاللجنة املعنية ب
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ٢١-٣

  القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية بالتعليقات اخلتامية للجنة     

  دتشا    
الرابـع  مـن األول إىل  اجلـامع للتقـارير الدوريـة      تشاد  تقرير  نظرت اللجنة يف      -١

(CEDAW/C/TCD/1-4) ــستيها  يف ــودتني  امل١٠١٠ و١٠٠٩جل ــشرين  ١٢يف عق ت
قائمة القضايا واألسئلة اليت ترد و). 1010 وCEDAW/C/SR.1009انظر  (٢٠١١ أكتوبر/األول

يف ، CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.2 ويف الوثيقة CEDAW/C/TCD/Q/4أعدهتا اللجنة يف الوثيقة  
  .Add.3 وCEDAW/C/TCD/Q/4/Add.1يف الوثيقتني  تشادحني ترد ردود 

  مقدمة  - ألف  
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إلعدادها تقريرها اجلامع للتقارير الدورية             -٢

من بيانات حمـددة مـصنفة   ومل يتضعن موعده  كثرياًمتأخراً وإن جاء ،  من األول إىل الرابع   
 عن تقديرها للردود وتعرب اللجنة أيضاً  . حبسب اجلنس وإشارات إىل التوصيات العامة للجنة      

لتوضـيحات  ول ،اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الدورة           
  . اليت طرحتها اللجنةةرداً على األسئلة الشفوياملقدمة اإلضافية 

وتالحظ اللجنة بقلق التغيريات اليت طرأت على تشكيلة وفد الدولة الطرف وتأسف              -٣
اليت   مبا يف ذلك املنظمات النسائية     ،لغياب ممثلني عن الوزارات واملؤسسات املعنية من جنامينا       

وتعرب اللجنة مع ذلك عن تقديرها للحوار الذي . تتمتع خبربة يف اجملاالت املشمولة باالتفاقية    
  .ني ممثل البعثة الدائمة جلمهورية تشاد لدى األمم املتحدة يف جنيف وأعضاء اللجنةدار ب
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
املـساواة بـني   ب النهوض حبقوق املرأة و    إدراج مسألة  مع التقدير ب   علماً اللجنة   حتيط  -٤

 ،يـة ا من املسائل ذات األولو    باعتباره ٢٠١١أغسطس  /اجلنسني يف أجندة احلكومة يف آب     
  .مثلما أشار إىل ذلك الوفد أثناء احلوار

  :ما يليعلى الدولة الطرف العتمادها  اللجنة وتثين  -٥
 بشأن الصحة   ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٥ املؤرخ يف    PR/02/006القانون رقم     )أ(  

تشويه األعضاء   عن املمارسات الضارة مثل      فضالًاإلجنابية الذي حيظر العنف املرتيل واجلنسي       
  ؛)٩املادة ( وحاالت الزواج املبكر لإلناثة التناسلي

 ،٢٠٠٧مـايو   / أيار ١٧ املؤرخ يف    PR/PM/MEN/2007/414املرسوم رقم     )ب(  
  .التابعة لوزارة التعليمديرية النهوض بتعليم الفتيات املنشئ مل

وترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف بالتعاون مع عدد من وكـاالت               -٦
 لتكون أكثر فاعلية يف التعامل مع حاالت العنف اجلنسي والعنف القائم علـى              األمم املتحدة 

 وقوع حاالت العنف اجلنسي  وال سيما بإتاحة التدريب على منع،نوع اجلنس يف شرق تشاد    
 األمن املتكاملـة    مفرزةوالعنف القائم على نوع اجلنس واالستجابة هلا لفائدة املسؤولني يف           

 وفتح مراكز معنية بالشؤون اجلنـسانية   ،توظيف ضابطات شرطة  ب و ،ولفائدة الشرطة الوطنية  
  .يف خميمات الالجئني

 على اتفاق التطبيع بني تشاد والـسودان  ٢٠١٠ بالتوقيع يف عام   وحتيط اللجنة علماً    -٧
الرامي إىل حتقيق عدة أهداف منها تسريح املقاتلني يف اجلماعات املتمردة التشادية والسودانية             

  . آلية مشتركة ملراقبة احلدودوإنشاءد يف شرق تشا
 وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على املعاهدات الدولية التالية حلقوق اإلنسان         -٨

  :١٩٩٥منذ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إليها يف عام 
الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل املتعلقان بإشراك األطفال          )أ(  

سلحة وببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة، يف           يف الرتاعات امل  
  ؛٢٠٠٢ام ع

  ؛٢٠٠٦نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف عام   )ب(  
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )ج(  

بروتوكول (ة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية       واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحد     
  ؛٢٠٠٩، يف عام )بالريمو

فريقيـا ومـساعدهتم    يف أ اتفاقية االحتاد األفريقي حلماية املشردين داخلياً         )د(  
  .٢٠١١، يف عام )اتفاقية كمباال(
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  العوامل والصعوبات اليت حتول دون التنفيذ الفعال لالتفاقية  -جيم   
 الدولة الطرف واجهت وال تزال تواجه صعوبات يف تنفيذ االتفاقية          أنتدرك اللجنة     -٩

 واستمرار الرتاع املـسلح يف شـرق        نتيجة لعقود من الصراع الداخلي والصراعات الدولية      
  . عن األزمة اإلنسانيةفضالًجئني،  والالداخلياًوجنوب شرق تشاد وموجات املشردين 

  يات الرئيسية والتوصنشغالجماالت اال  - دال  
مجيـع  بتنفيـذ    ، وباستمرار بالقيام، مبنهجية ر اللجنة بالتزام الدولة الطرف      تذكّ  -١٠

 وتـرى أن الـشواغل    ،أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة           
الدولـة  ذا أولوية مـن      تتطلب اهتمام    ،والتوصيات احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية     

وبالتايل، حتث اللجنة الدولة الطرف     . التقرير الدوري املقبل  الطرف من اآلن وحىت تقدمي      
 وتقدمي تقرير عن اإلجراءات ،يف أنشطتها املتصلة بالتنفيذ التركيز على تلك اجملاالت      على

  إىل وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف     . يف تقريرها الدوري املقبل   احملرزة  املتخذة والنتائج   
ع الوزارات املعنية وعلى الربملان وعلـى اجلهـاز         عرض هذه التعليقات اخلتامية على مجي     

  . القضائي لضمان تنفيذها بالكامل

  اجلمعية الوطنية    
املسؤولية الرئيسية عن التنفيـذ     تقع عليها    أن احلكومة    يف حني تؤكد اللجنة جمدداً      -١١

، فإهنا تـشدد  وتساءل عنها بصفة خاصةالكامل اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية       
مجعيتـها  على أن االتفاقية ملزمة جلميع أجهزة احلكومة وتدعو الدولة الطرف إىل تشجيع             

التدابري الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ     على اختاذ   ، وحسب االقتضاء،    متشياً مع إجراءاته  الوطنية،  
  .هذه املالحظات اخلتامية وبعملية اإلبالغ املقبلة اليت تضطلع هبا احلكومة مبوجب االتفاقية

  تنسيق القوانني    
 القانون املعدل مبوجب ،  ١٩٩٦عام   من دستور    ٢٢٢ للمادة   وفقاًه  تالحظ اللجنة أن    -١٢

القـانون   األسبقية على القانون الـوطين وأن     بتفاقية  حتظى اال ،  PR/2005/08 رقم   الدستوري
لجنة الوتالحظ  . أو أكثر قاعدتني عرفيتني   نزاع بني    يف حالة    ١٥٨ للمادة   وفقاًالوطين يسود   

 وعدم التمييز بني الرجـل   املساواةبدأيأن تشريعات الدولة الطرف تقر بصورة عامة مب       أيضاً
  بـشأن  PR/96/038  من القانون رقـم    ٦ من الدستور واملادة     ١٤، وال سيما يف املادة      واملرأة

ومـع  .  العام للخدمة املدنيـة  بشأن النظامPR/01/17 من القانون رقم  ٧قانون العمل واملادة    
لك، فإهنا تشعر بالقلق إزاء عدم الوضوح فيما يتعلق بالوضع الفعلي للقانون العريف والديين              ذ
فعالية يف التشريعات الوطنية وعلى تنفيـذها  ب إدماج االتفاقية يف  ذلك القانون الوطين وأثر  يف

 منح و لمجتمع التشادي لقوي  ال يف الدولة الطرف، وذلك بسبب الطابع األبوي          فعاالً تنفيذاً
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وتعرب اللجنة عـن    . دستورمبوجب ال  للزعماء التقليديني عادات البلد   دور الضامن لتقاليد و   
 بـني تعـايش   من  يترتب على ذلك    ما   عرفية و  ةاعد ق ٢٠٠ حوايل   تدوين تعليققلقها إزاء   

 ية الشخص األحوالقانون   وتأخر اعتماد مشروع     ؛ احلديثة والعرفية والدينية   األحكام/قواعدال
 والتقاعس الواضـح يف     ؛امتثال بعض أحكامه املقترحة لالتفاقية    وعدم   طويلة   لفترة واألسرة

 وعدم وجود ؛ظر املمارسات التمييزية يف تشاد     الذي حي  ١٩٩٦عادة النظر يف مشروع قانون      إ
  . مجيع أشكال التمييزتفرض عقوبات علىأحكام 

  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي  -١٣
االتفاقية أسبقية  أسبقية القانون الوطين على القانون العريف و      ب رفع الوعي   )أ(  

  الزعماء التقليديني والدينيني؛صفوف ويف على القانون الوطين داخل السلطة القضائية 
 إلغـاء   منـها  مجلة أمـور      حتقيق هبدفمراجعة شاملة   تشريعاهتا  مراجعة    )ب(  

 اتساقالعرفية والدينية واحلديثة وضمان  القوانني يفاألحكام التمييزية ضد املرأة املوجودة    
 ووضع إطار زمين واضـح إلجنـاز        ؛ مع الدستور واالتفاقية   القوانني من   اجملموعاتهذه  

  املراجعة هذه؛عملية 
املساواة الشكلية واملوضوعية مع الرجـل يف مجيـع         بضمان متتع املرأة      )ج(  

ة حلظر التمييز املباشـر وغـري    اجلزاءات املناسبالذي يشملالقطاعات يف النظام القانوين   
يف  عن سبل االنتصاف     ، فضالً  من االتفاقية  ١احملدد يف املادة    املباشر ضد املرأة على النحو      

  قوق؛احلانتهاك حال 
علـى سـبيل     واألسـرة    ية الشخص األحوال مشروع قانون    استعراض  )د(  

  ه؛اعتماد يف  أحكامه مع االتفاقية والشروع فوراًمتاشيلضمان األولوية، 
سن قانون حيظر املمارسات التمييزية يف تـشاد،     لاختاذ اخلطوات الالزمة      )ه(  

 مـن الوثيقـة   ١٤الفقـرة  (كما سبق أن أوصت به جلنة القضاء على التمييز العنصري        
CERD/C/TCD/CO/15(؛  

 املـستعدة  ومنظمات حقـوق اإلنـسان       ئيةالنسااملنظمات  التعاون مع     )و(  
نظر يف التشريعات الوطنية وتوعيـة اجلماعـات الدينيـة          للمشاركة يف عملية إعادة ال    

  .يهاأمهية مثل هذه املراجعة وضمان مشاركتهم فبوالتقليدية والقادة 

  اآلليات القانونية لتقدمي الشكاوى    

تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء العوامل املتعددة اليت متنع املرأة من الوصـول إىل                 -١٤
.  يف الدولة الطـرف    ناجعالوغري  ش  اهلعدالة  الثل الفقر واألمية ونظام     العدالة على حنو فعال، م    

وعدم ضمان   ، املؤهلني نياملوظفني القضائي واحملاكم  إزاء عدم كفاية عدد     وتشعر اللجنة بالقلق    
آليات استمرار اللجوء إىل     و ، اإلفالت من العقاب على تطبيق القانون      وسيادة ، القضاة يةاستقالل
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، لتسوية حاالت االغتصاب وغـريه   الديةة اليت تنطوي على متييز ضد املرأة، مثل   العدالة التقليدي 
  .اجلهود املبذولة إلصالح اجلهاز القضائي بالرغم من ،من أشكال العنف ضد املرأة

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٥
، من أجـل ضـمان      همواصلة جهودها إلصالح النظام القضائي وتعزيز       )أ(  

توفري التدريب املنـهجي    ب  على سبيل املثال    وذلك ،رأة إىل العدالة بصورة فعالة    وصول امل 
 بطريقة تراعي الفوارق بـني  املعنية،ملدعني العامني واحملامني على تطبيق القوانني    والقضاة  ل

  التفاقية؛ا وتتماشى معاجلنسني 
ملرأة عن أمهية التصدي النتهاكات حقوق ابتدابري لتوعية اجلمهور    الاختاذ    )ب(  

طريق القضاء بدال من آليات العدالة التقليدية، وذلك هبدف التخلـي عـن اسـتخدام               
 وإجبار ضحية االغتصاب على الزواج من اجلاين وأيـضاً         الدية   املمارسات التمييزية مثل  

  لضمان وصول الضحايا إىل سبل االنتصاف الفعالة والتعويضات؛
 للنساء والفتيـات    انية بشكل دائم  اجملتوفري خدمات املساعدة القانونية       )ج(  
 وتنفيذ برامج حمو األمية القانونية وزيادة       ،قعن ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان    ياللوايت  
 ورصد نتائج هـذه     ، االنتصاف القانونية املتاحة ضد التمييز     بسبل بطرق االنتفاع الوعي  
،  احلقوقيات يف تـشاد    رابطة ومن بينها  ،مع منظمات اجملتمع املدين   سوية   والعمل ؛اجلهود

  .تقدمي تلك اخلدماتل

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
مديرية النهوض باملرأة وإدماج     تشملتالحظ اللجنة أن اآللية الوطنية للنهوض باملرأة          -١٦

 الحظ أيـضاً  ت و ،جتماعي والتضامن الوطين واألسرة   وزارة العمل اال  ل التابعة املنظور اجلنساين 
ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تعزيز        . وطنيةجنسانية  ة لوضع سياسة    اجلهود املبذول 

، لـضمان   ف، وال سيما على الصعيد اإلقليمي     على حنو كا  ومواردها  قدرة اآلليات الوطنية    
وزارة و ،التنسيق الفعال بني خمتلف الوزارات، مثل وزارة حقوق اإلنسان وتعزيز احلريـات           

 عن غريها من املؤسسات على خمتلف        ووزارة الزراعة، فضالً   ،امة ووزارة الصحة الع   ،التعليم
حتديـد   و هااملساواة بني اجلنسني وتنفيذ   يف جمال   سياسات والربامج   ال، يف صياغة    املستويات

  . يف استراتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصاديةاألولويات اخلاصة حبقوق املرأة
وباإلرشـادات الـواردة يف     ) ١٩٨٨(٦قم  وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة ر       -١٧

فعاليـة،  بعمل اآلليات الوطنية    لبشأن الشروط الضرورية    سيما   وال ،منهاج عمل بيجني  
  :فإهنا توصي الدولة الطرف مبا يلي

 من خـالل    مديرية النهوض باملرأة وإدماج املنظور اجلنساين     تعزيز قدرة     )أ(  
ية واملالية، وعلى مجيع املـستويات، لزيـادة        تزويدها مبا يكفي من املوارد البشرية والتقن      

 ها يف صياغة قوانني وتدابري السياسة العامة يف جمال املساواة بني اجلنسني وتنفيـذ             افعاليته
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مراعاة  وتعميم   ها وتنفيذ يها واإلشراف عل  ق عملية إعدادها   وتنسي اوتقدمي املشورة بشأهن  
  املنظور اجلنساين يف مجيع القوانني والسياسات؛

 العاملنياملساواة بني اجلنسني للنساء والرجال      مبدأ   توفري التدريب على      )ب(  
ها على الصعيد   و يف ذلك ممثل   ن، مب يف وزارة العمل االجتماعي والتضامن الوطين واألسرة      

 الـصعيد  عن أولئك الذين يعملون يف اإلدارات احلكومية األخرى على           اإلقليمي، فضالً 
  الوطين واإلقليمي؛

 االهتمام على أساس األولوية حبقوق املرأة وعدم التمييـز ضـدها       إيالء  )ج(  
 احلايل للسياسة ضوء التطور توصيات اللجنة يف مراعاة، مبا يف ذلك واملساواة بني اجلنسني
  اجلنسانية الوطنية؛

 يف ،مؤشرات وأهـداف حمـددة  يشمل  موجه حنو النتائج،    منهجإدماج    )د(  
  .السياسة اجلنسانية الوطنية

  ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانامل    
خمتلف هيئات املعاهـدات     تعرب اللجنة جمددا عن القلق الذي سبق أن أعربت عنه           -١٨

 ،CCPR/C/TCD/CO/1 من الوثيقة    ١٢والفقرة   ،E/C.12/TCD/CO/3 من الوثيقة    ١٠ة  الفقر(
ــرة  ــة١٢والفق ــن الوثيق ــرة و، CERD/C/TCD/CO/15  م ــة ٢٧الفق ــن الوثيق  م

CAT/C/TCD/CO/1(  ، اليت وضعت   ية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     استقالل بعدم فيما يتعلق
  .املوارد البشرية واملالية وافتقارها إىل ،حتت سلطة رئيس الوزراء

بالتشاور مع قاعدة واسعة من ممثلـي  القيام، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على      -١٩
 اخلطوات  اختاذب ، حلقوق اإلنسان  ةامي األمم املتحدة الس   ةيمفوضاجملتمع املدين وبدعم من     

لمبادئ املتعلقة مبركز املؤسـسات     ل وفقاًالالزمة لتمكني اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،       
، والعمل معها لتعزيز وعي املرأة      )مبادئ باريس  (تهاالوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحاي    

  .قوقها وقدرهتا على املطالبة هبذه احلقوقحب

   طية واملمارسات الضارةالقوالب النم    
 األبويـة والقوالـب      النابعة من السلطة   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار املواقف       -٢٠

وتكـرس  ها  فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات املرأة اليت تنطوي على متييز ضد         املتجذرة  النمطية  
قوالـب النمطيـة    تالحظ أن مثل هذه املواقف التمييزية وال      و. تبعيتها داخل األسرة واجملتمع   

أمام متتع املرأة حبقوق اإلنسان اخلاصة هبا وإعمال احلقوق املكرسة يف           تشكل عقبات خطرية    
 اإلرادة السياسية الختاذ إجـراءات شـاملة        غياب ولذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء    . االتفاقية

. اء عليهـا  القـض لتعديل القوالب النمطية والقيم التقليدية واملمارسات السلبية يف تشاد أو           
عن قلقها الشديد إزاء استمرار املعايري الثقافية واملمارسـات الـضارة            أيضاًتعرب اللجنة   و
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والـزواج املبكـر وزواج األخـت        لإلناث   تشويه األعضاء التناسلية  الراسخة، مبا يف ذلك     
وزواج األرملة من شـقيق     ) تزوج من أخت زوجته املتوفاة    يأرمل  (للزوجة املتوفاة   الصغرى  
وهي عادة يستحوذ فيها الرجل عن طريق الزواج على أرملة أخيـه           " وراثة الزوجة ("ا  زوجه
  . وتعدد الزوجات يف تشاد)املتوىف
  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢١

 املمارسات الـضارة والقوالـب      لتغيري أو إزالة  وضع استراتيجية شاملة      )أ(  
. من االتفاقية ) أ(٥ واملادة   ،)و(٢بالتحديد   و ،٢  للمادة وفقاًالنمطية اليت متيز ضد املرأة      

هذه االستراتيجية بذل جهود توعوية موجهة حنـو عامـة اجلمهـور            تشمل  أن  وينبغي  
 وأن ُتنفَّـذ    ،القادة الدينيني وقادة اجملتمعـات احملليـة      حنو  ووسائط اإلعالم، مبا يف ذلك      

  ؛تمع املدين واملنظمات النسائيةبالتعاون مع اجمل
تخدام تدابري مبتكرة وفعالة تستهدف الشباب والكبار من أجل تعزيز          اس  )ب(  

فهم املساواة بني املرأة والرجل والعمل مع النظام التعليمي، الرمسي وغري الرمسي، وكذلك   
  لمرأة؛ل ة وغري منطيةمع وسائل اإلعالم، من أجل تعزيز صورة إجيابي

 أثرها واختاذ اإلجراءات    رصد واستعراض التدابري املتخذة من أجل تقييم        )ج(  
 .املقبل معلومات واضحة بشأن هذه املسألة يف تقريرها إدراجاملناسبة و

    والعنف ضد املرأةلإلناثتشويه األعضاء التناسلية     
تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف اجلنـسي والعنـف                -٢٢

إلناث واالغتصاب والعنـف املـرتيل يف الدولـة         القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك ختان ا        
ثقافة الصمت واإلفالت مـن     ب العنف ضد املرأة     إزاء اقتران بقلق عميق   اللجنة  تشعر  و. الطرف

مرتكيب العنف اجلنسي والعنف القائم علـى نـوع اجلـنس           مع   التحقيق   ت أعاق يتالعقاب ال 
 بغـض النظـر عـن       ه، وما بعد   األفعال اليت ارتكبت خالل الرتاع     على ومعاقبتهم قاضاهتموم

 الغالبية العظمى من    ه ال يبلّغ عن    أن أيضاًيف هذا السياق، تالحظ اللجنة بقلق       و. انتمائهم العرقي 
حاالت العنف املرتيل واجلنسي بسبب احملرمات الثقافية وخوف الضحايا من الوصم من قبـل              

نـساء يف   من ال   يف املائة  ٤٥ تعرض ما ال يقل عن       بسبب أيضاًيساور اللجنة القلق    و. جمتمعاهتم
 الذي )٢٠٠٢(الصحة اإلجنابية ب املتعلققانون التأسف بشدة لعدم تنفيذ تشاد خلتان اإلناث و   

 تعرب اللجنة عن أسفها     وباملثل،. نف اجلنسي واملرتيل   والع  والزواج املبكر  ثظر ختان اإلنا  حي
العنف ضد النـساء    حاالت  لعدم وجود معلومات عن أثر التدابري والربامج املتبعة للحد من           

م  إزاء عـدم تـوافر خـدمات الـدع         أيضاً تشعر اللجنة بالقلق  و. اميع أشكاهل جبوالفتيات  
  .لضحايافائدة ا، لاملآوىاالجتماعي، مبا يف ذلك 
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  :إىل ما يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف   -٢٣
مـن  ) ٢٠٠٢(الصحة اإلجنابية   ب املتعلققانون  الإعطاء األولوية لتنفيذ      )أ(  

فـرض  و أو اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد املـرأة  املعنيةخالل تعديل التشريعات   
عقوبات على مرتكيب العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك ختان اإلناث والزواج املبكر والعنف              

  تهم؛ عن حماكمة اجلناة ومعاقباملرتيل واجلنسي وضمان التحقيق يف احلاالت، فضالً
 كافيـة يف امليزانيـة       اعتمادات رصدلالزمة، مبا يف ذلك     اختاذ التدابري ا    )ب(  

 لتـوفري احلمايـة واإلغاثـة وسـبل         يف امليدان وتعزيز تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين       
  ؛وأسرهناالنتصاف، مثل التعويضات املناسبة واخلدمات االجتماعية والدعم للضحايا 

سيما صـندوق األمـم      ال، و املعنيةتعزيز تعاوهنا مع املنظمات الدولية        )ج(  
 لوضع اللمسات األخرية على االستراتيجية الوطنية ملنع العنف اجلنسي          ،املتحدة للسكان 

بشأن العنف ضد   ) ١٩٩٢(١٩لتوصية العامة للجنة رقم     ل وفقاًالقائم على نوع اجلنس،     
  ؛على الفوروالشروع يف تنفيذها املرأة 

 ،إلعالم وبرامج التعليم   من خالل وسائل ا    ،مهوررفع مستوى وعي اجل     )د(  
أن مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك ختان اإلناث، هي شكل مـن أشـكال                 ب

  .حقوق املرأةوتنتهك بناء على ذلك التمييز مبوجب االتفاقية 

  البغاءاالجتار باألشخاص واستغالل     
 تـشعر   ا فإهن ،باألشخاصوطنية ملكافحة االجتار    الطة  اخل ب علماًيف حني حتيط اللجنة       -٢٤

رغم اعتراف الدولة    النساءببالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن مدى انتشار ظاهرة االجتار           
 إزاء التقارير الواردة    أيضاً القلقويساور اللجنة   .  هذه الظاهرة داخل أراضيها    حبدوثالطرف  

 عـن   فضالًقارب أو غرباء،    ألهم  ؤ آبا همعيبيعن حاالت أطفال، وال سيما الفتيات، الذين        
يف هذا السياق، تعـرب     و. مناطق أخرى إىل   إىل جنامينا أو     رسلنوُي نختطفُيحاالت فتيات   

 مع أيضاًوتالحظ . جرميةكاالجتار باألشخاص ف ألن القانون اجلنائي ال يعّراللجنة عن قلقها 
القلق عدم وجود إحصاءات عن عدد النساء والفتيات اللوايت يقعن ضحايا االجتار ألغـراض        

 معلومـات  تـوفر باإلضافة إىل ذلك، تأسف اللجنة لعدم      و. غالل اجلنسي واالقتصادي  االست
اتفاقات مع بلدان أخرى بشأن االجتـار  أو   إقليمية وثنائية     تفاهم مذكراتوجود  مفصلة عن   

   .تهم املعلومات املقدمة عن مقاضاة املهربني ومعاقبونقص هاباألشخاص وتنفيذ
  : يليمالى وحتث اللجنة الدولة الطرف ع  -٢٥

 والنظر  ،جرميةك االجتار باألشخاص    يدرجتعديل قانون العقوبات حبيث       )أ(  
مع بروتوكول بالريمو مـن   مبا يتماشى يف اعتماد قانون شامل ملكافحة االجتار باألشخاص    

ومحايـة   ولضمان مقاضاة اجلناة ومعاقبتـهم        تاماً  تنفيذاً  من االتفاقية  ٦ملادة  اأجل تنفيذ   
  دهتم على النحو املالئم؛الضحايا ومساع
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 والنظـر يف    باألشخاصالتنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار          )ب(  
  إنشاء آلية وطنية لتنسيق اجلهود الرامية إىل منع ومكافحة االجتار باألشخاص ومحاية الضحايا؛

توفري املعلومات والتدريب على كيفية التعرف والتعامل مـع ضـحايا             )ج(  
 الـواردة يف    باألشـخاص كافحة االجتـار    املعنية مب األحكام  بشـأن   و باألشخاصار  االجت

 عن إنفاذ القـانون وحـرس احلـدود         واملسؤولنيجلهاز القضائي   فائدة ا  ل احمللي،القانون  
  ؛ االجتماعينيواملرشدين
 والتقييم الدوري، مبا يف ذلك مجع البيانات بشأن         املنهجيةضمان املراقبة     )د(  
 وإدراج هذه البيانات يف تقريرها      ،ها وحتليل البغاءألشخاص واستغالل النساء يف     االجتار با 

  الدوري املقبل؛
سباب األ ومعاجلة   والبغاء باألشخاصإجراء دراسات مقارنة عن االجتار        )ه(  

 ايااجلذرية، مبا يف ذلك الفقر، من أجل القضاء على خطر وقوع الفتيات والنساء ضـح              
وإدماجهن  الضحايا تعايف الرامية إىلهود  اجل وبذل   األشخاصار ب لالستغالل اجلنسي واالجت  

  ؛يف اجملتمع
 التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلـدان        يف إطار  جهودها   مضاعفة  )و(  

من خالل تبـادل املعلومـات وتنـسيق        باألشخاص  املنشأ والعبور واملقصد ملنع االجتار      
  .تهم ومعاقبجرين باألشخاصملتاقاضاة مب املتعلقةاإلجراءات القانونية 

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
 يف  ٢١ بأن النساء ميـثلن      واليت تفيد م اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف        تسلّ  -٢٦

 يف   مقعـداً  ١٨٨من أصـل     مقعداً ٢٨ نشغلن ي املائة من جمموع عدد املوظفني العموميني وأهن      
، ٢٠٠٧  من القانون االنتخايب، بصيغته املعدلة يف عام       ٣ أن املادة    أيضاًحظ  الوت. اجلمعية الوطنية 

 يـساور ،  ومع ذلك .  لالنتخاب والترشحاحلق يف التصويت    ح مجيع التشاديني، دون متييز،      نمي
 اللجنة القلق إزاء تدين مستوى مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة، وخاصة يف مواقـع              

رادة اإل اللجنة لغياب تأسف  و. السلك الدبلوماسي  عن   فضالً،  دارة احمللية صنع القرار ويف اإل   
إىل حـد     يف احلياة السياسية والعامة    اللوايت يشاركن عدد النساء   فيما يتعلق بزيادة    سياسية  ال

 )١٩٩٩(تخصيص حصص للمرأة ب املتعلقر اعتماد مشروع القانون  كما يتبني من تأخ    ،كبري
تدابري خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني الرجـل           وعدم وجود    ،لفترة طويلة 

  من ١ للفقرة   وفقاً ،لدولة الطرف يف ا ياة السياسية والعامة    واملرأة فيما يتعلق مبشاركتها يف احل     
 القلق كذلك إزاء عدم وجود بيانات دقيقة عن عـدد            اللجنة ويساور. ن االتفاقية م ٤ملادة  ا

 اصب على مجيع املستويات يف اإلدارة العامة، وكذلك يف جمـاالت          النساء اللوايت يشغلن من   
  .، مبا يف ذلك النقابات والقطاع اخلاصاحلياة العامة واملهنيةجماالت أخرى من 
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  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٧
تخصيص حصص للمرأة   ب يتعلقإعطاء األولوية العتماد مشروع قانون        )أ(  

ت مستدامة هتدف إىل تعزيز مشاركة املرأة مـشاركة كاملـة           وانتهاج سياسا ) ١٩٩٩(
 يف مجيع جماالت احليـاة      ، دميقراطياً وعلى قدم املساواة يف عملية صنع القرار بوصفها مطلباً        

) ١٩٩٧(٢٣  من التوصية العامة للجنة رقم     العامة والسياسية واملهنية، من خالل االستفادة     
 ١لفقرة   ل ، وفقاً عند االقتضاء باعتماد تدابري خاصة مؤقتة      و ،املرأة يف احلياة العامة   ب املتعلقة

 التعجيـل ، من أجل    )٢٠٠٤(٢٥التوصية العامة للجنة رقم      و  من االتفاقية  ٤ملادة  من ا 
  شاركة املرأة مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة يف احلياة العامة والسياسية؛مب

للمجتمع صنع القرار   ية حول أمهية مشاركة املرأة يف       وتنفيذ أنشطة توع    )ب(  
واملنتخبـات لتـويل    برمته ووضع برامج تدريب وتوجيه حمددة اهلدف لفائدة املرشحات          

 ةلقيادات النسائي لهارات القيادة والتفاوض    املتعلقة مب  عن الربامج     فضالً املناصب العامة، 
  ؛واملقبلةاحلالية 

غ اللجنة بذلك    وإبال احملرزةرصد مدى فعالية التدابري املتخذة والنتائج         )ج(  
  . يف تقريرها املقبل

  مشاركة املرأة يف عملية السالم    
 عضوية جلنة فـض  ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن         -٢٨

 النـسبة    عن فضالً ، تركيبتها احلالية  عدم وجود معلومات مفصلة عن    املنازعات تشمل نساء رغم     
تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومـات مفـصلة عـن           وهي  . جنةاملئوية للنساء والرجال يف الل    

وطنية السياسة  معامل ال تحديد  باملشاركة الفعلية للمرأة على مجيع املستويات داخل اآلليات املكلفة          
  .إعادة البناء احلالية اليت أعقبت فترة الرتاعجتاه حتقيق االستقرار يف الدولة الطرف يف مرحلة 

  :إىل ما يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف   -٢٩
) ٢٠٠٠(١٣٢٥ لتنفيذ قرار جملس األمن    خطة عمل وطنية      واعتماد وضع  )أ(  

 يف عمليات السالم هبـدف      ايننظور اجلنس املبطريقة متكاملة مع االتفاقية من أجل إدماج        
يات الشروع يف اإلجراءات االستراتيجية وحتديد األولويات واملوارد وحتديـد املـسؤول          

  واألطر الزمنية على املستوى الوطين فيما يتعلق باملرأة والسالم واألمن؛
 يف مجيع مراحل عملية السالم،     مشاركة تامة إشراك مجيع النساء املعنيات       )ب(  

     علـى قـدم     واملشاركة يف عمليات صنع القـرار        نفرص هل المبا يف ذلك ضمان تكافؤ      
 الـيت  النساء والفتيات خالل عملية إعادة البناء        احتياجاتب األخذهبدف حتسني   املساواة  
 وإعـادة   ، وإعـادة التـوطني    ،العودة إىل الوطن  جماالت مثل   عدة   يف   الرتاع فترة تعقب
  .وإعادة اإلدماج ،التأهيل
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  التعليم    
 بني الفتيان والفتيـات     أوجه التفاوت القائمة  ترحب اللجنة بالتدابري املتخذة ملعاجلة        -٣٠

بالرسوم ، مثل ختفيض الرسوم املدرسية للفتيات مقارنة        عليم االبتدائي والثانوي  علق بالت فيما يت 
لفتيات يف  لتدنية للغاية   املشاركة  املومع ذلك، فإهنا تشعر بالقلق إزاء       . لذكوراملفروضة على ا  
 الـيت  املـشاكل عة من  جمموتفشييف مؤسسات التعليم املهين والتقين وإزاء واملرحلة الثانوية   

 املـدارس   األفكار املسبقة اليت حيملها األولياء عن      " املشاكل وتشمل هذه . هنركتتعوق مشا 
الـضغط علـى املراهقـات      و ، والزواج املبكر  ،االبن الذكر  وإعطاء األولوية لتعليم     ،احلديثة

يف األنشطة  مشاركة الفتيات   و ، والفقر ،دارس والتحرش اجلنسي يف امل    ،ترك املدرسة لاحلوامل  
مرافق صحية عدم وجود املياه وقلة دم وجود بنية حتتية مالئمة، مبا يف ذلك         وع ،املدرة للدخل 

خطـر  مـن   إىل املدرسة    الفتيات على الطريق     تواجههوما  سافة  طول امل  و ،للفتياتمنفصلة  
 يف الدولـة    تدينامل معدل حمو األمية     إزاءبقلق عميق   اللجنة  تشعر  و. التحرش اجلنسي والعنف  

 ضـعف    األميات  النساء حيث يبلغ عدد  غات بشكل غري متناسب     تأثر النساء البال  والطرف  
  .عدد الرجال األميني

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣١

مجيع إىل  الفعلي  وصول للفتيات والنساء الشابات     اختاذ خطوات لضمان      )أ(  
يـذ   وتعزيـز تنف   ، واإلبقاء على الفتيات يف املدارس     ،على قدم املساواة  مستويات التعليم   

 يف مجيع   ، الشابات من العودة إىل املدارس بعد احلمل       اليت متكن سياسات معاودة االلتحاق    
  ؛أحناء البالد

 يف صـفوف   ف عن الدراسـة   التوقحتديد التدابري الالزمة خلفض ومنع        )ب(  
      يتـوقفن اللـوايت   معتمدة للفتيات   تعليمية غري نظامية     والنظر يف وضع برامج      ،الفتيات

  ؛عن الدراسة
 الرامية إىل حتسني معدل حمو األمية لدى النساء من خالل           هاتعزيز جهود   )ج(  

  .اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغري النظامي والتدريب

  العمل    
تالحظ فإهنا  ،  دمتها الدولة الطرف بشأن العمل    يف حني تقدر اللجنة املعلومات اليت ق        -٣٢

يف ذلك التدابري اخلاصة    ، مبا    كافية عن التدابري املتخذة    لوماتمع القلق أن التقرير ال يقدم مع      
معلومات كافية  التقرير  ال يقدم   و  كما . للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل        املؤقتة
 الصندوق الوطين للتـدريب     قدمه على سبيل املثال   ي ذي، ال املتاح لتدريب على املهارات  اعن  
  الفوارق يف األجور بني املرأة والرجل يف املمارسة        عنلنساء أو   املوارد املتاحة ل   عن   وأ،  املهين
الذي  PR/84/006 رقم   األمروتأسف اللجنة ألن    .  ووضع املرأة يف القطاع غري الرمسي      ،العملية

، وتـود أن    زوجته، ال يزال ساري املفعول    لالعتراض على األنشطة التجارية     ابيسمح للزوج   
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عرقل حرية اختيار املـرأة     يالتفاقية ألنه   ل هذا احلكم خمالف      أن  إىل تلفت انتباه الدولة الطرف   
حتظر التحرش اجلنسي   اليت  حكام  األ غياب القلق كذلك إزاء      اللجنة ويساور. هنة والعمل لمل

  .يف أماكن العمل
 وفقاًملرأة يف سوق العمل     احتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ فرص         و  -٣٣

  : مبا يلي هلذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرفقيقاًحتو.  من االتفاقية١١للمادة 
اعتماد تدابري فعالة يف سوق العمل الرمسي، مبا يف ذلك التدابري اخلاصـة          )أ(  

تضييق الفجوة يف األجور بني املـرأة       و التمييز املهين األفقي والرأسي   املؤقتة للقضاء على    
ن العمل املتكافئ أو املتـساوي يف  مبدأ األجر املتساوي ع   وضمان تطبيق    وسدهاوالرجل  
  ؛لفرص يف العملوتكافؤ ا القيمة

 بالعمل هبدف إلغاء مجيع األحكـام       املتعلقةاستعراض التشريعات املعنية      )ب(  
  ؛PR/84/006 رقم األمرالتمييزية ضد املرأة، وال سيما 

  سن تشريعات حمددة حتظر التحرش اجلنسي يف أماكن العمل؛  )ج(  
عمل حلماية املرأة العاملة يف القطاع غري الرمسي، مبا يف ذلك           إعداد خطة     )د(  

   من الفوائد؛ ذلكمان االجتماعي وغريوصول املرأة إىل الض
التشريعية وغريها مـن التـدابري     التدابري   تقريرها الدوري املقبل     تضمني  )ه(  

  .املتخذة حلماية النساء من التحرش اجلنسي يف أماكن العمل

  الصحة    
، )٢٠١٥-٢٠٠٧( ترحب اللجنة باعتماد سياسة الرعاية الـصحية الوطنيـة           بينما  -٣٤

كافحة فريوس  واخلطة االستراتيجية مل  يف فترة النفاس    وخارطة الطريق للحد من وفيات األمهات       
 الطرف،  تشعر بالقلق إزاء تدهور املؤشرات الصحية يف الدولة       ا  اإليدز، فإهن /نقص املناعة البشري  

 ١٠٠ ٠٠٠  لكـل  ١ ٢٠٠ ( يف فترة النفـاس    وفيات األمهات  املتعلقة ب   املؤشرات مبا يف ذلك  
حالـة وفـاة    ١ ٠٩٩ بلـغ كـان ي بعدد الوفيات الذي  مقارنة ٢٠٠٨ يف عام   مولود حي 

ن العوامـل   أل أيـضاً   بـالقلق  اللجنةوتشعر  ). ٢٠٠٤ يف عام    مولود حي  ١٠٠ ٠٠٠لكل
تركيز املوارد البشرية واملادية يف     (جلغرافية   عن القيود ا    فضالً ،االجتماعية والثقافية واألمية والفقر   

 وصول املرأة، مبا يف ذلك املرأة الريفيـة،         أمام عقبات رئيسية    لك تش  ال تزال  ،)املناطق احلضرية 
 إزاء اخنفاض معدل استخدام      أيضاً القلقيساور اللجنة   يف هذا السياق،    و. اخلدمات الصحية إىل  

 يف املائـة يف املنـاطق       ١٠ يف املائة مقابل     ١(الريفية  وسائل منع احلمل، وال سيما يف املناطق        
إصـابة  تقارير تـشري إىل     وجود  القلق إزاء   عن   اللجنة   تعربباإلضافة إىل ذلك،    و). احلضرية
  يف جمال اجلـنس    توالعامال)  يف املائة  ٤ بنسبة   انتشارمعدل  ( النساء احلوامل مبن فيهن    النساء،

   . غري متناسب، على حنواإليدز/ريوس نقص املناعة البشريفب)  يف املائة٢٠ بنسبة انتشارمعدل (



CEDAW/C/TCD/CO/1-4 

13 GE.11-46737 

  :إىل ما يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف   -٣٥
  ؛)٢٠١٥-٢٠٠٧(ضمان تنفيذ سياسة الرعاية الصحية الوطنية   )أ(  
 اليت حتول دون حصول املرأة على الرعايـة الـصحية           التصدي للعوائق   )ب(  

 ةالة االقتصادي  احل ضعفوالجتماعية والثقافية    ا القواعد، مبا يف ذلك     يهاتشكل خطرا عل  و
  ؛رأة يف املناطق الريفية واحلضريةللم

اختاذ اإلجراءات الالزمة إلشراك الرجال يف استخدام وسائل منع احلمل            )ج(  
 وتوفري التمويل الكايف خلدمات تنظيم األسرة ومراكز        ،ولةاملسؤاألبوة  مبدأ  هبدف تعزيز   

   يف املناطق الريفية؛ إليها وصول املرأةفرص  حتسنيبغيةالرعاية الصحية 
تعزيز اجلهود الرامية إىل توسيع نطاق احلصول على العـالج املـضاد              )د(  

 كما هو مبني يف ردود      ،طفلإىل ال قاية من انتقال الفريوس من األم       الوخدمات  وللفريوس  
  الدولة الطرف على قائمة املسائل واألسئلة؛

لتصدي ألشكال متعددة من التمييز والعنف      ىل ا إوضع سياسات هتدف      )ه(  
  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري إىل الترابط بني العنف واداًضد املرأة استن

  التمكني االقتصادي    
 إىل تعزيـز    ترميتالحظ اللجنة مع االهتمام تنفيذ مشاريع حمددة يف الدولة الطرف             -٣٦

 ى أو قـروض صـغر     ئيةنسااللمجموعات  لالتنمية االقتصادية للمرأة من خالل منح قروض        
ترحب  وهي.  العادية  التسهيالت االئتمانية املصرفية   علىصول  ستطعن احل ي ال   اللوايتللنساء  
دعم اجلهود  اليت ت لجنة  ال اليت متنحها    ى املرأة هي املستفيدة الرئيسية من القروض الصغر       بكون

التمويل الصغري واحلد من     وزارة   أنشأهتااليت  الرامية إىل احلد من الفقر وانعدام األمن الغذائي،         
 النـساء سـيما    شعر بالقلق ألن معظم النساء، وال     ، فإهنا ت  ومع ذلك . ٢٠٠٦عام  الفقر يف   

وذلك بالنظر  ،  على الصعيد االقتصادي  متكني املرأة   يف إطار    التمييز   ما زلن يواجهن  ،  اتالريفي
 على نطاق    النمطية قوالبالمن  وة  يعانني من ظروف اجتماعية واقتصادية بائس      إىل أن النساء  

حصول النساء على التسهيالت االئتمانية احلديثـة         مع القلق أن    أيضاً  اللجنة وتالحظ. واسع
بسبب افتقارها  بالنسبة للمرأة شكل حتدياًيزال يال ذلك  ، وبالتايل فإن يف تشادظاهرة جديدة

  . لشروط االئتمانها وعدم فهمإضافيةضمانات إىل 
 للجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني عنـصراً            حتث ا و  -٣٧

احمللية، وال سيما تلك اليت هتدف       واحلكومية و   الوطنية  اإلمنائية  وبراجمها هاخططيف   واضحاً
املـساواة حمـور    مبدأ حتقيـق    إىل احلد من الفقر وحتقيق التنمية املستدامة، حبيث يشكل          

 مـضاعفة  علـى    أيضاً تشجع اللجنة الدولة الطرف   و. االهتمام يف كل السياسات العامة    
جهودها الرامية إىل تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة من خالل تسهيل احلـصول علـى            

. واقعهـا االجتمـاعي  مراعـاة    معفرص العمل واالئتمان واألراضي وغريها من املوارد 
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شجيع املشاريع النسائية هود الرامية إىل تمن اجلزيد املببذل توصي اللجنة الدولة الطرف و
 توفري   منها  مجلة من اإلجراءات    النساء الريفيات، من خالل    يف أوساط ، وال سيما    هاودعم

  .التدريب واحلصول على االئتمان

  النساء يف املناطق الريفية    
 ، يف ٢٠٠٦منذ عام   اجلاري تنفيذه    CHD 5 G 104  املشروع بأثر علماً  اللجنة حتيط  -٣٨

تفاعلي بـشأن أمهيـة دور     الوار  احلاملعلومات اليت قدمها الوفد خالل      ب و ،فيةمتكني املرأة الري  
إزاء ما تعانيه النساء    القلق    اللجنة يساور،  ومع ذلك .  يف جدول أعمال احلكومة    املرأة الريفية 

وة  بأن الظروف اليت تواجهها هؤالء النـس       اإلقرار مع   يف األرياف واملناطق النائية من حرمان     
تتمثل يف كثري من األحيـان يف        يف املائة من النساء يف تشاد،        ٨٠ ما يقرب من     ميثلناللوايت  
 احلصول على اخلدمات الصحية واالجتماعيـة وعـدم         وصعوبةالرتاع املسلح   ب والتأثرالفقر  

عن قلقها   أيضاًتعرب اللجنة   و. املشاركة يف عمليات صنع القرار على مستوى اجملتمع احمللي        
نع النساء من وراثة أو ملكيـة  مت يدية السائدة يف املناطق الريفية   ت التقل ألن العادات واملمارسا  

 يفبقلق خاص إزاء تـأثري الطفـرة النفطيـة          اللجنة  وتشعر  . األراضي واملمتلكات األخرى  
 البلدان  مصاف يف   ٢٠٠٣الظروف املعيشية للمرأة الريفية منذ دخول الدولة الطرف يف عام           

  .معلومات يف هذا الصددإىل  التقرير الفتقار وتأسف ،املصدرة للنفط
  : إىل ما يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف  -٣٩

اختاذ التدابري الالزمة لضمان مشاركة املرأة الريفية يف تـصميم خطـط              )أ(  
 اهليكـل   وتنوع يف  حتولإحداث  ، مبا يف ذلك تلك اليت هتدف إىل         هاالتنمية احمللية وتنفيذ  

  ية؛االقتصادي نتيجة للطفرة النفط
يف عمليات صنع   رّبات البيوت،   ، وخاصة   نساء األرياف مشاركة  ضمان    )ب(  

لحصول على اخلدمات الصحية والتعليم واملياه النظيفة والصرف        ل هنالقرار وحتسن فرص  
  الصحي واألراضي اخلصبة واملشاريع املدرة للدخل؛

هـا  القضاء على مجيع أشكال التمييز فيما يتعلق مبلكيـة األرض وتقامس            )ج(  
  ووراثتها؛
اختاذ تدابري ملعاجلة العادات السلبية واملمارسات التقليدية، ال سـيما يف             )د(  

  ، مبا يف ذلك احلق يف امللكية؛ها متتع املرأة الكامل جبميع حقوقيفاملناطق الريفية، اليت تؤثر 
ـ تقدمي معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري القادم عن نتائج            )ه(   شروع امل

CHD 5 G 104 األوضاع يفلنفط ا تصدير أثر عصر عنتمكني املرأة الريفية وب فيما يتعلق 
  .املعيشية للمرأة الريفية
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  الفئات احملرومة من النساء    
حتسن الوضع األمين يف شرق تشاد واجلهود اليت تبذهلا الدولـة           اللجنة  بينما تالحظ     -٤٠

 قلق خاص    يساورها ،داخلياًملشردون  واألماكن اليت يقطنها ا   الطرف حلماية خميمات الالجئني     
 من النساء والفتيات    ن داخلياً ون واملشرد واليت يواجهها الالجئ  من املخاطر    العالية   الدرجةإزاء  

لوقوع ضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على اجلنس، مبا يف ذلك االغتصاب            املعّرضون ل 
ويساورها القلـق   . ردون داخلياً واألماكن اليت يقطنها املش   داخل وخارج خميمات الالجئني     

 من النساء والفتيات يف منـاطق       لالجئني واملشردين داخلياً  ا مشاهبة تواجه  خماطر   إزاءكذلك  
وتشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء التقارير اليت تشري إىل         . أخرى من البالد، وال سيما يف اجلنوب      

 تتجـاوز  لفتيات، وأن البعض منهم ال     من الضحايا هم من األطفال، مبن فيهم ا         كبرياً أن عدداً 
 املبلّغ احلاالت وأنه حىت غ عنهاألن معظم احلاالت ال يبلّاللجنة تأسف و.  سنوات٥أعمارهم  

ليـات  اآل من خالل     حتلّ ،٢٠١١حىت منتصف عام    حالة   ٤٣٠وقد بلغت ما يقارب     ،  عنها
النظام هلشاشة  ية للضحايا و  تسوية املنازعات نظرا لعدم وجود بدائل احلماية القانون       لالتقليدية  

  .من العقاباجلناة  إفالت سيكّرالقضائي الذي 
  :ما يلي على حتث اللجنة الدولة الطرفو  -٤١

واألمـاكن   الرامية إىل حتسني األمن يف خميمات الالجئني         هاتعزيز جهود   )أ(  
  لضمان احلماية الفعالة للنساء والفتيات؛ املشردون داخلياً اليت يقطنها

 العنف اجلنسي والعنف القائم      بشأن وتدريب منتظمة  أنشطة توعية    يذتنف  )ب(  
لفائدة ضـباط املفـرزة      ،على نوع اجلنس، مبا يف ذلك طرق الوقاية واالستجابة الفعالة         

ـ  األمنية املتكاملة وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني         املوظفـات،   هم فـي  ن، مب
  ؛واألماكن اليت يقطنها املشردون داخلياً عن تأمني خميمات الالجئني املسؤولني
 خميمات الالجـئني   لنشرهن يف  املوظفات املزيد من    عينيتعزيز جهودها لت    )ج(  

، بغية تيسري اإلبالغ عن حوادث العنف اجلنـسي     داخلياً واألماكن اليت يقطنها املشردون   
  والعنف القائم على نوع اجلنس واملتابعة القانونية مع الضحايا؛

 الوصول الفعال إىل سـبل االنتـصاف        كني هؤالء النسوة من فرص    مت  )د(  
مثل هذه احلاالت وتقدمي اجلناة إىل      ية يف   إجراء حتقيقات كاملة وفور   من  القانونية والتأكد   

 وضمان دفـع    حكومية أو غري حكومية   جهات فاعلة   كانوا  العدالة، بغض النظر عما إذا      
  ؛تعويضات كافية، حيثما كان ذلك مناسباً

ذلك مع املنظمات   كتعزيز تعاوهنا مع األمم املتحدة على أرض الواقع و          )ه(  
اإلنسانية الدولية واحمللية لتوفري الدعم الطيب والنفسي للناجني من العنف اجلنسي والعنف            

  .القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك االغتصاب
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  الزواج والعالقات األسرية    
املتعلقـة  زيج من القوانني العرفية والدينية واحلديثة       تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود م       -٤٢

 على وجه اخلصوص عن قلقها       اللجنة تعربو.  عناصر متييزية ضد املرأة    تتضمنواليت   بالزواج
لزوجني عن ذلك صراحة عند توقيع عقـد        ا يف حالة عدم تنازل   إزاء إمكانية تعدد الزوجات     

باألهليـة   وعدم االعتـراف     ،)١٩٦١ام   لع INT/SUR/03  رقم األمر من   ١١املادة  (الزواج  
     وجود أحكام قانونيـة متييزيـة     و ،القانونيةإلنفاذ السندات   لمرأة املتزوجة   ل القانونية الكاملة 

الزواج املبكر على الرغم مـن احلظـر        ظاهرة   واستمرار   يف الوراثة ملرأة   ا فيما يتعلق حبقوق  
 مـع القلـق     أيـضاً وتالحظ اللجنة   ). ٢٠٠٢( من قانون الصحة اإلجنابية      ٩مبوجب املادة   

 من القانون   ١٤٤ املادة   حتدد  إذ :ملرأةافيما يتعلق باحلد األدىن لسن زواج       القائمة  التناقضات  
 مـن   البالغاتلفتيات  العريف ل زواج  أن ال  سنة يف حني     ١٥سن  للزواج عند   املدين احلد األدىن    

 واللجنة قلقة . القانون اجلنائي  من   ٢٧٧وفق املادة    سنة فما فوق هو زواج قانوين        ١٣ العمر
 على متييز، وال سيما ضـد       ينطويانا  م كال احلكمني مع املعايري الدولية ألهن      إزاء تعارض  أيضاً

 ١٥  بني ن أعماره اللوايت تتراوح  سنة والفتيات    ١٥ و ١٣ بني   ن تتراوح أعماره  اللوايتالفتيات  
 واألسرة  ألحوال الشخصية اقانون  مشروع  وعالوة على ذلك، تأسف اللجنة ألن       .  سنة ١٨و

  .لفتياتإىل ا سنة فقط بالنسبة ١٧ىل إيقترح رفع احلد األدىن لسن الزواج 
  إطاراملساواة بني املرأة والرجل يفب املتعلقة من االتفاقية    ١٦املادة  بر اللجنة   وتذكّ  -٤٣

 إىل وتدعو الدولة الطرف ،)١٩٩٤(٢١ الزواج والعالقات األسرية وتوصيتها العامة رقم
لقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات يف مجيع األمور املتعلقة بـالزواج والعالقـات              ا

  :رياث بالطرق التاليةاألسرية وامل
  واألسرة وضمان أنه   األحوال الشخصية إعادة النظر يف مشروع قانون        )أ(  
إىل ة رفع احلد األدىن لسن الزواج بالنسب      و ،تعدد الزوجات إىل حظر   ، يف مجلة أمور،     يرمي

األهلية بواإلقرار   ،املساواةعلى قدم   حقوق املرأة يف املرياث     وضمان   ، سنة ١٨ملرأة إىل   ا
   مع االتفاقية؛حىت يصبح متماشياالقانونية الكاملة للمرأة، 

األحـوال  اختاذ التدابري الالزمة إلعطاء األولوية العتماد مشروع قانون           )ب(  
  األسرة؛والشخصية 

لتوعية يف مجيع أحناء البلد بشأن اآلثار السلبية املترتبـة          القيام بأنشطة ل    )ج(  
على  املرأة   يف هتأثريعلى  على الزواج املبكر للفتيات وتسليط الضوء على وجه اخلصوص          

 املتعلـق  يف الصحة والتعليم، بغية تنفيذ القانون        اطويل فيما خيص التمتع حبقوقه    املدى ال 
  .الصحة اإلجنابيةب
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  مجع البيانات    
تشعر اللجنة بالقلق من أن البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس اليت قدمتها الدولـة                -٤٤

بيانـات  ر  أن توف وتشري إىل   . الطرف، يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، حمدودة وقدمية        
 ،وحمـددة اهلـدف  لوضع سياسات واعيـة  و ،إلجراء تقييم دقيق حلالة املرأةضروري حمدثة  

رز حنو حتقيق املساواة الفعلية للمرأة يف ما يتعلق جبميع اجملاالت اليت تشملها             رصد التقدم احمل  لو
  .ه بصورة منهجيةاالتفاقية وتقييم

تعزيز مجع بيانات شاملة مصنفة حسب نـوع        إىل  تدعو اللجنة الدولة الطرف     و  -٤٥
اجلنس ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم االجتاهات يف وضع املرأة والتقـدم حنـو حتقيـق               

 تها انتباه الدولة الطرف إىل توصي     تلفت اللجنة يف هذا الصدد،    و. املساواة الفعلية للمرأة  
بشأن البيانات اإلحصائية املتعلقة حبالة املرأة وتـشجع الدولـة          ) ١٩٨٩(٩العامة رقم   

الطرف على التماس املساعدة التقنية من وكاالت األمم املتحدة وتعزيـز تعاوهنـا مـع               
  . مجع بيانات دقيقةعلى اليت ميكن أن تساعد ،يف امليدان  النسائيةاجلمعيات

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة الربوتوكول االختياري و    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية         -٤٦

اللجنة، يف  مبدة اجتماع   ة   من االتفاقية املتعلق   ٢٠ من املادة    ١واملوافقة على تعديل الفقرة     
  .أقرب فرصة ممكنة

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
تنفيذ التزاماهتا مبوجـب االتفاقيـة، علـى    إطار حتث اللجنة الدولة الطرف، يف     -٤٧

 أحكـام االتفاقيـة،     ان يعـزز  نذيلاالستفادة الكاملة من إعالن ومنهاج عمل بيجني، ال       
  .املقبل هبذا الشأن يف تقريرها الدوري  الدولة الطرف أن تدرج معلوماتإىلوتطلب 

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
 أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية أمـر ضـروري لتحقيـق            أيضاًتؤكد اللجنة     -٤٨

إىل أن الدولة الطرف ليـست علـى املـسار          اللجنة   وإذ تشري  .األهداف اإلمنائية لأللفية  
تدعو إىل إعطـاء األولويـة      ا  ، فإهن ٢٠١٥عام  لفية  أللاإلمنائية ل هداف  األالصحيح لتحقيق   

عمل  وذلك بالتشاور مع الشركاء املعنيني وضمن إطار     ،جلهودها الرامية إىل حتقيق األهداف    
أحكـام  وجعـل    جنساينإىل إدماج منظور     أيضاًتدعو  و. األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية   

 إىل وتطلب   حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   يف مجيع اجلهود الرامية إىل      تربز صراحة   االتفاقية  
  .الدولة الطرف أن تدرج معلومات أكثر تفصيال عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
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  نشر املالحظات اخلتامية    
على نطاق واسع يف تشاد إلطـالع       نشر هذه املالحظات اخلتامية     تطلب اللجنة     -٤٩

سيون والربملانيون واملنظمـات النـسائية      املسؤولون احلكوميون والسيا  مبن فيهم   الناس،  
لـضمان املـساواة    املتخذة  ومنظمات حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم، على اخلطوات        

كم الواقع، وكذلك على اخلطوات اإلضافية الالزمة يف هـذا          حبللمرأة، حبكم القانون و   
تويات  مسكيفة معوم للتبليغاستخدام وسائل مبتكرة وخالقة بتوصي اللجنة و. اخلصوص

 هذه املالحظات اخلتامية على مستوى اجملتمع       نشر وذلك لضمان    ،عالية يف البالد  الاألمية  
الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات       اللجنة  وتشجع  . احمللي على نطاق واسع   

 وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن       .ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية       
تمر يف نشر االتفاقية وبروتوكوهلا اإلضايف والتوصيات العامة للجنة وإعـالن ومنـهاج             تس

      املـرأة "الثالثة والعشرين للجمعية العامـة املعنونـة        االستثنائية  عمل بيجني ونتائج الدورة     
، علـى   "املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين        : ٢٠٠٠عام  

  .، وخاصة يف أوساط املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنساننطاق واسع

  املساعدة التقنية    
مـن  واإلفـادة   الدولية   املساعدة    يف التماس  بالنظرتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٥٠

 وتنفيذ برنامج شامل يهدف إىل تنفيذ التوصيات الـواردة          وضع يف جمال    املساعدة التقنية 
مواصلة تعزيز تعاوهنا مـع     إىل   أيضاًعو اللجنة الدولة الطرف     وتد. أعاله واالتفاقية ككل  

 األمـم   هيئـة الوكاالت املتخصصة والربامج التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك           
ـ و) األمـم املتحـدة للمـرأة     هيئة  (املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة        شعبة ال

 األمم املتحدة للطفولـة     منظمةملتحدة اإلمنائي و  وبرنامج األمم ا  ئية باألمم املتحدة    اإلحصا
السامية  األمم املتحدة    يةوصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية ومفوض       

   .حلقوق اإلنسان

  التصديق على املعاهدات األخرى    
تالحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إىل الصكوك الدولية الرئيسية التـسعة              -٥١

 من شأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع   )١(نسانحلقوق اإل 
 تشجع اللجنة حكومة تشاد على النظر يف التصديق على         وبناء على ذلك،  . جوانب احلياة 

__________ 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة               )١(
والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              

أة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو          التمييز ضد املر  
املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم؛               

 .ق األشخاص ذوي اإلعاقةواالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقو
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 وهي االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال       تنضم إليها بعد،  املعاهدات اليت مل    
 ، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،املهاجرين وأفراد أسرهم 

  .واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات يف غضون سنتني بشأن اخلطوات   -٥٢

  . أعاله٢٩ و١٣املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  املقبلإعداد التقرير     
 مشاركة مجيع الوزارات واهليئات العامـة       كفالة الدولة الطرف    إىلتطلب اللجنة     -٥٣

  املنظمـات  جمموعة متنوعة مـن   مع   يف الوقت نفسه،     ،التشاوريف إعداد تقريرها املقبل و    
  . ومنظمات حقوق اإلنسانئيةالنسا
 املقبـل، ريرهـا الـدوري     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب يف تق          -٥٤

. اخلتاميـة املالحظـات    للشواغل املُعرب عنها يف هذه       ، من االتفاقية  ١٨مبوجب املادة   
 / تقريرها الدوري اخلـامس يف تـشرين األول  ميوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقد 

  .٢٠١٥أكتوبر 
ـ  اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة      إىلتدعو اللجنة الدولة الطرف     و  -٥٥ تقـدمي  شأن  ب

التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية بـشأن             
اليت أقـرت يف االجتمـاع      ،   بعينها  ووثائق خاصة مبعاهدات   موحدةوثيقة أساسية   تقدمي  

   /حزيـران معاهدات حقوق اإلنـسان، يف      اخلامس املشترك بني اللجان املنشأة مبوجب       
املتعلقة بتقدمي التقـارير    واملبادئ التوجيهية   ). Corr.1 و HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦ هيوني

/     اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعـني يف كـانون الثـاين            ،بعينهااخلاصة مبعاهدات   
مع املبادئ  ، جيب تطبيقها باالقتران     )، اجلزء األول، املرفق األول    A/63/38 (٢٠٠٨ يناير

املبادئ التوجيهيـة   هذه  تشكل  و .موحدةعلقة بتقدمي وثيقة أساسية     التوجيهية املنسقة املت  
لتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية القضاء علـى مجيـع         املبادئ التوجيهية املنسقة    معاً  املنسقة  

 صـفحة،  ٤٠ باتفاقية بعينها الوثيقة املتعلقة ال تتجاوز وينبغي أ . أشكال التمييز ضد املرأة   
  . صفحة٨٠املستوفاة املوحدة يقة األساسية الوثجيب أال تتجاوز يف حني 

        


