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  مجهورية تشاد    

   تقدم- عمل -وحدة     

  رئاسة اجلمهورية    

  مقر رئاسة الوزراء    

  الوزارة املكلفة حبقوق اإلنسان وتعزيز احلريات    

  األمانة العامة    

  ةجلنة املتابع    

  تشاد    

  متهيد    
 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     هتدي حكومة مجهورية تشاد حتياهتا إىل اللجنة          

وترفق طيه رداً على الشواغل املختلفة اليت أثارهتا واليت ستطرح للنقاش مع وفد تشاد خالل               
جهة أخرى، تفيد   ومن  . احلوار التفاعلي املقرر عقده يف إطار الدورة السابعة واألربعني للجنة         

احلكومة بأن التقرير األويل والتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع لتشاد، بلغـت املرحلـة              
، وأهنا سُترسل يف غضون فتـرة قـصرية         صندوق األمم املتحدة للسكان   النهائية بفضل دعم    

  .ألغراض النظر فيها أثناء الدورة
  .تعاوهنا التام مع اللجنة جديد  هذه الفرصة لتؤكد مناحلكومةتغتنم ختاماً، و  
  ٢٠١٠أغسطس /آب  
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  مقدمة    

  معلومات عامة    
يرجع التأخري الذي شهدته تشاد يف تقدمي تقاريرها األولية والدورية الناجتـة عـن                -١

التزاماهتا وإجراءات العمل املتبعة يف األمم املتحدة، يف جزء منه، إىل غياب هيكـل مكلـف               
 إلنـشاء وزارة    ٢٠٠٥واقتضى األمر االنتظار حىت عـام       . نخصيصاً مبسائل حقوق اإلنسا   

مكلفة حبقوق اإلنسان اليت عملت جاهدة منذ ذلك التاريخ على تقدمي العديد من التقارير يف               
 أمام اهليئات املنـشأة مبوجـب   ٢٠٠٩ تدرجيياً وكان هلا شرف عرضها يف عام         ٢٠٠٧عام  

، تعتزم تشاد تقدمي ردود علـى شـواغل         ويف إطار هذا الزخم الناجم عن إرادهتا      . معاهدات
وجتدر اإلشارة إىل أن تشاد اسـتفادت علـى         . اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      

 لصياغة التقارير اليت مت     اإلمنائي األمم املتحدة    برنامجالدوام من املساعدة التقنية اليت يقدمها       
 .تقدميها سابقاً

مج تنموية على حنو أفضل، استطاعت حكومة تشاد        وسعياً حنو وضع سياسات وبرا      -٢
 وجـاءت العمليـة     ٢٠٠٩بفضل دعم شركائها، بدء تعداد عام للسكان والسكن يف عام           

 :باملعلومات التالية حول توزع السكان حبسب املناطق الريفية أو احلضرية وحبسب نوع اجلنس

  ؛ شخصا٨ً ٧٥٢ ٨٦٧يقدر عدد السكان يف املناطق الريفية حبوايل  •
  شخصاً؛٢ ٤٢٣ ٠٤٨يقدر عدد السكان يف املناطق احلضرية حبوايل  •

 . امرأة٥ ٦٦٦ ٣٩٣يبلغ عدد النساء يف احلالتني  •

وأسندت مهمة معاجلة البيانات للمعهد الوطين لإلحصاء، وهو اهليكل املسؤول عن             -٣
 .على حنو أعمق وأمشل إجراء التعداد العام للسكان ألغراض حتليل البيانات

 .من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية ملياراً ١٥قدر تكلفة عملية اإلحصاء مببلغ قدره وت  -٤

ويف إطار إعادة بناء البلد بعد سنوات طويلة من الرتاع، اختذت حكومة تشاد عـدة      -٥
 : ومن بني تلك التدابري، نذكر ما يلي. تدابري بغية النهوض حبقوق املرأة

 املتعلق بتنظيم وسائل    ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٣٠ املؤرخ   PR/93/008األمر رقم    •
  منع احلمل يف تشاد؛

 املتعلق بالنهوض   ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٥ املؤرخ   PR/2002/006رقم  القانون   •
 بالصحة اإلجنابية؛

 املتعلـق   ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٦ املؤرخ   PR/MASF/2002/186املرسوم رقم    •
 بإنشاء األسبوع الوطين للمرأة يف تشاد؛
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 املتعلق باعتماد إعالن    ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ٤ املؤرخ   PR/95/19قم  القانون ر  •
 سياسة إدماج املرأة يف عملية التنمية يف تشاد؛

 املتعلـق   ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١١ املؤرخ   PR/96/038القانون رقم    •
 .بقانون العمل

شغل الشاغل  ويظل إدماج املرأة يف عملية إعادة بناء البلد يف فترة ما بعد الصراع، ال               -٦
 املؤمتر الوطين الـسيادي   للمجتمع املدين واحلكومة اليت مسحـت للنساء باملشاركة يف إعداد          

وظهرت تدرجيياً مجعيات نسائية تناضل من أجل       .  ويف سري أعماله حبرية ونشاط     ١٩٩٣لعام  
 وُنظمت عدة نـدوات   . النهوض باملرأة ومحايتها يف املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء         

وحلقات عمل لتدريب العناصر الفاعلة املناضلة وتعزيز قدراهتا فضالً عن تنظـيم محـالت              
لصاحل النساء إلذكاء الوعي واإلعالم بشأن حقوق املرأة اليت أقرهتا الصكوك الوطنية والدولية             

 .وذلك يف كافة أحناء البلد

قوق حب ضر اليت تُ  محالت ملكافحة بعض املمارسات العرفية والتقليدية     أيضاً  ظمت  وُن  -٧
وتعمل شبكة  . يف الوسط العائلي أو اجملتمعي    املرأة وتقصيهن من املشاركة يف اختاذ القرارات        

النساء املؤلفة من وزيرات وعضوات يف الربملان بنشاط وتتابع كافة إجراءات اعتماد القوانني             
 .والسياسات والربامج ملناقشة شواغل املرأة عامة

ل االجتماعي والتضامن الوطين واألسرة اسـتجابة لتطلعـات         وأُنشئت وزارة العم    -٨
 . النساء والرجال الذين قد يتعرضون للتهميش من جانب اجملتمع بسبب ضعفهم

، بأنـشطة   "نداء للسالم واملصاحلة  "وتقوم نساء احتدن يف إطار رابطة تعرف باسم           -٩
وتتمثل اجلهـات   . دامة يف تشاد  االستقرار والتوافق الوطين لتعزيز التنمية املست     من أجل   ة  يتوع

وترمي أنشطتها إىل تعزيز إذكاء     .  والشعب واجملتمع الدويل   تمرديناملستهدفة يف احلكومة وامل   
 .الوعي والبحث عن سالم حقيقي يف تشاد

ويشري دستور تشاد الذي يؤكد جمددا على املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان كمـا               -١٠
.  منـه  ١٤ و ١٣ح، إىل املساواة بني اجلنسني يف املادتني        كرستها النصوص العاملية بكل وضو    

وهلذا السبب، أدرج اتفاق    . فال ميكن ألي اتفاق موقّع أو برنامج أو سياسة تعطيل هذا املبدأ           
 هذا املبدأ يف أحكامه ومنح النساء والرجال حرية املشاركة يف العمليـة             ٢٠٠٧السالم لعام   

 .شحني مؤهلنيناخبني أو مربصفتهم االنتخابية سواء 

أحـد  ، جعلت تشاد من مبدأ حقوق اإلنسان        احلكم الدميقراطي إرساء  بداية  ومنذ    -١١
ومن هذا  . الثوابت األساسية يف سياستها املطبقة على الصعيد الوطين والدويل على حد سواء           

ويتعرض مرتكبو جرائم االغتصاب واجلرائم     . املنطلق، فإن انتهاكات حقوق اإلنسان حمظورة     
ـ           اجلنس  ٢٧٣ وادية األخرى املرتكبة ضد النساء، للمالحقة القانونية وللعقاب وفق أحكام امل
بيد أنه من الناحية العملية، قد ال ُتبلَّغ السلطات باحلـاالت           .  العقوبات  من قانون  ٢٨٢إىل  
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 إىل استسالم الضحايا أو إىل العوامـل        ويعزى ذلك أحياناً  . املؤكدة الختاذ إجراءات بشأهنا   
 .ية والثقافية السائدة يف اجملتمع أو العشريةاالجتماع

وبفضل إصالح نظام القضاء، ُبذلت جهود ليصبح اجلهـاز القـضائي أداة فعليـة                -١٢
وأُنشئت حمكمتان إضافيتان لالسـتئناف باإلضـافة إىل   . للتصدي حلالة اإلفالت من العقاب  

االحتياجات اللوجـستية   حماكم صلح؛ ومت حتويل بعض أقسام احملاكم إىل حماكم، ومت توزيع            
ومع ذلك، ال يزال يتعني     . ملتقاضنياإىل  وإعادة توزيع املوارد البشرية من أجل تقريب العدالة         

 .بذل املزيد من اجلهود يف جمال تدريب املوظفني يف اجلهاز القضائي ويف جمال تعديل النصوص

  ٢ و١املادتان     
 وإدماج أحكامهـا يف     ال التمييز ضد املرأة   املركز القانوين التفاقية القضاء على مجيع أشك          

  القانون احمللي لتشاد ويف سياساهتا الوطنية 
 على أن الدولة تكفل املـساواة للجميـع أمـام           ٢٠٠٥ينص الدستور املعدل لعام       -١٣

القانون دون متييز على أساس األصل أو العرق أو نوع اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي أو                 
 ويتعني على الدولة احلرص على القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد             .املركز االجتماعي 

وبناء علـى   ). ١٤املادة  (املرأة وضمان محاية حقوقها يف كافة جماالت احلياة اخلاصة والعامة           
فالرجال والنـساء يتمتعـون     . ذلك، ال يوجد أي فرق بني حقوق الرجال وحقوق النساء         

ومن جهة أخـرى، تـنص    ).  من الدستور  ١٣املادة  (ن  باحلقوق ذاهتا ومتساوون أمام القانو    
على أن إمكانية احلصول على وظيفة حكومية مكفولة لكل مـواطن  " من الدستور ٣١املادة  

 مـن   ٣وتضيف الفقرة   " تشادي دون أي متييز، شريطة استيفاء الشروط اخلاصة بكل وظيفة         
بأصله أو آرائه أو معتقداته     ال ميكن املساس بوظيفة أي شخص ألسباب تتعلق         " أنه   ٣٢املادة  

 ."أو جنسه أو حالته االجتماعية

 يتعلق حبظر املمارسـات     ١٩٩٦ومل ُيعد النظر بعد يف مشروع قانون أطلق يف عام             -١٤
 .التمييزية يف مجهورية تشاد

 من الدستور، حتظى االتفاقية املصدق عليها حـسب األصـول     ٢٢٢ باملادة   وعمالً  -١٥
ويوضح الدستور أنـه يف حـال       .  الوطين ابتداء من تاريخ نشرها     بسلطة أعلى على القانون   

وجود نزاع بني األنظمة القانونية أو نزاع بسبب األعراف والتقاليد أو األديان، فإن القانون              
االتفاقيات للدفاع عن القـضايا     ب حتجاجويف اجملال املدين، ميكن اال    . الوطين هو الذي يطبق   

 ١٣ يف   فقد أصدرت احملكمة العليا يف إحدى القضايا حكماً       . طنيةاليت ال تتناوهلا القوانني الو    
ففي هذه القضية قدمت مجعية وكيالت الشحن يف تـشاد،          : ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 

ـ  املـذكرة قـضية إىل إلغـاء      الوهتـدف   . شكوى ضد الدولة التـشادية      رقـم ة  اإلداري
102/DGDDI/DLDCCS/DLR/05   اليت أعدها مدير    ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ املؤرخة 

إدارة اجلمارك والرسوم غري املباشرة، وحتظر على النساء الدخول إىل مكاتب اجلمارك حبجة             
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أن مجعيتهن املؤلفة من نساء فقط جيب أن ميثلها رجال بالنسبة لكافة املعـامالت الواجـب                
ة، مبنعه وكـيالت  أن مدير إدارة اجلمارك والرسوم غري املباشر    "ورأت احملكمة العليا    . اختاذها

 من القانون الدستوري    ١٣الشحن من ممارسة نشاطهن جملرد أهنن نساء، جتاهل أحكام املادة           
القضاء على مجيع  من اتفاقية ١٣ وأحكام املادة ٢٠٠٥يوليه / متوز١٥ املؤرخ PR/05/08رقم 

ـ : " اللتني تنصان تباعا على ما يلي  أشكال التمييز ضد املرأة    شاديون مـن  يتمتع املواطنون الت
مجيع التدابري املناسبة للقضاء علـى      باختاذ  الدول  وتلتزم  " "اجلنسني باحلقوق والواجبات ذاهتا   

التمييز ضد املرأة يف اجملاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل، على أساس             
 ...." تساوي الرجل واملرأة

ون أمام احملاكم نادرة بفعل جهلهم هلا،       د أن االتفاقيات اليت يستشهد هبا املواطن      ـبي  -١٦
 .مما يؤكد أمهية تعميمها

وبصفة عامة، ُتذكر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة خـالل                 -١٧
محالت التوعية واإلعالم بشأن حقوق املرأة، من بني الصكوك الدولية األخرى اليت تكفـل              

جير تعميمها وترمجتها إىل مجيع اللغات مبا يف ذلـك          تعزيز حقوق املرأة ومحايتها؛ بيد أنه مل        
فالنص الفرنسي ليس يف متناول اجلميع بسبب ارتفاع معدل األمية كمـا أن             . اللغات احمللية 

ترمجته إىل اللغات احمللية تتطلب موارد هائلة بالنظر إىل تعدد اللغات املستخدمة يف تشاد واليت        
وباإلضافة إىل ذلك، فإن العديد من اللغات احمللية        . عنيةال تفهمها إال اجملموعات السكانية امل     

  مركزاً MDNR/EMP/02/59وأنشأت وزارة الدفاع الوطين مبوجب القرار رقم        . غري مكتوبة 
 هبدف جعل حقوق اإلنسان والقانون اإلنسان الدويل لقانون اإلنساين الدويل يف جمال امرجعياً

ومن . عمليات احلفاظ على النظام العام واألمن     يتكيفان مع ظروف مهمات الدفاع الوطين و      
هذا املنطلق، مت تناول اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، على غرار الصكوك               
القانونية األخرى، يف دليل التعليمات املخصص للقوات املسلحة وقوات األمـن يف اجلـزء              

 ٩يف الفترة املمتدة مـن      "  اإلنسان منتدى حول حقوق  "ومت تنظيم   . املكرس حلقوق اإلنسان  
بينـها توصـيات    من  برزت  ، ورفعت يف ختامها عدة توصيات       ٢٠١٠مارس  / آذار ١١إىل  

 السابعة  هتاد دور ق اللجنة على تلك التوصيات قبل ع      ستطلعو. بشأن حقوق النساء واألطفال   
 . عندما تصبح الصيغة النهائية للتقرير جاهزة،واألربعني

 لاللتزامات الدوليـة ويف      النصوص الوطنية وفقاً   مراجعةنفيذ مشروع    ت وجيري حالياً   -١٨
إطار إصالح نظام العدالة الذي مل تغب عنه شواغل اللجنة املتعلقة بتغيري العادات التمييزيـة               

وراعى مشروع قانون األحـوال الشخـصية       . العقوباتتمييز يف قانون    الضد املرأة وجترمي    
وطوال عملية مراجعة املشروع األويل وفحصه      . أيضاً شواغلواألسرة اجلاري إعداده، هذه ال    

وتثبيته، مت إشراك النساء بشكل مكثف عن طريق حركات النضال اليت متثلهن يف حلقـات               
 .العمل والندوات املنظمة هلذا الغرض
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 تنفيذ برنامج إصالح العدالة وُتبذل جهود يف جمال تدريب مـوظفي            وجيري حالياً   -١٩
وأعدت كتّيبات ومنـشورات    . وتوعية املواطنني بشأن احلصول على العدالة     اجلهاز القضائي   

ويف اجلهة الشرقية من البلد، تتلقى      . إعالمية وألصقت امللصقات على اللوحات يف الطرقات      
يف مجهورية  بعثة األمم املتحدة    ة حقوق اإلنسان التابعة ل    باحلكومة الدعم على األرض من شع     

وبناء . يئات االستشارية القانونية التابعة جلمعيات حقوق اإلنسان       واهل أفريقيا الوسطى وتشاد  
تلقني املشورة واملساعدة من رابطة احلقوقيات      يحقوقهن  ُتنتهك  على ذلك، فإن النساء الاليت      

يف تشاد ومن خلية االتصال يف اجلمعيات النسائية ويفتح هلن باب االعتراض بغية رفع دعوى               
  العمل االجتماعي ضحايا العنف اجلنسي من النساء أثنـاء الرتاعـات،           وتساعد وزارة . أمام احملاكم 

 ما تنظم بـرامج     وكثرياً. على رفع دعاوى أمام احملاكم وتدعو إىل منحهن املساعدة القضائية         
. املتاحة وتوعيته بشأن سبل االلتجاء إىل احملاكم      سبل االنتصاف   إذاعية لتوعية اجلمهور بشأن     

 ُنظم منتدى إقليمي حول حقوق      ٢٠٠٩ففي عام   .  املقاطعات  حلقات عمل يف   وتنظم أيضاً 
، منحـت الدولـة     ومؤخراً. اإلنسان بأبيشي، مجع بني األجزاء الشرقية والشمالية يف تشاد        

، وُرفعـت   ٢٠٠٨فرباير  /تعويضا لضحايا االغتصاب من النساء يف ظل أحداث شهر شباط         
 باالشـتراك مـع   ٢٠٠٧أكتـوبر  /وأعدت احلكومة يف تشرين األول. قضيتهن أمام احملاكم 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة العمل االجتماعي والتضامن الوطين واألسرة، مشروعاً          
مساعدة النساء والفتيات ضحايا االعتداء اجلنسي واالغتصاب       /حقوق اإلنسان "يعرف باسم   

 االعتداء اجلنـسي    الذي يرمي إىل ضمان محاية قانونية ونفسية لضحايا       " والرتاعات املسلحة 
 .واالغتصاب والرتاعات املسلحة من النساء والفتيات

د، أنشئت دار احملامني ملساعدة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنـسان          ـويف شرق البل    -٢٠
 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائيوال سيما النساء واألطفال، بدعم من 

 / كانون األول  ١٥أكتوبر إىل   / تشرين األول  ١٧يف الفترة املمتدة من     أيضاً  ونظمت    -٢١
ومن بني أهـداف احلملـة      . ديسمرب محلة وطنية للتصدي ألعمال العنف القائمة على نوع اجلنس         

 ).ن، وكتاب احملاكمو، والقضاة، واحملامأفراد الشرطة القضائية( موظفي اجلهاز القضائي توعية

  ٣املادة     
 اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

لوزارة املكلفة  اإىل  ة تطبيق سياسة احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان         أسندت مسؤولي   -٢٢
ومتثل الوزارة احلكومة أمام اهليئات الدولية فيمـا يتعلـق          . حبقوق اإلنسان وتعزيز احلريات   

 الذي حيدد اهليكل العـام للحكومـة        1442املرسوم رقم   (باملسائل املرتبطة حبقوق اإلنسان     
 إحداها حبقوق األشـخاص     عىنلوزارة من مخس إدارات تُ    وتتألف ا ).  أعضائها اختصاصاتو

 .من الفئات الضعيفة
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وتتناول تلك اإلدارة املسائل املتعلقة حبقوق األشخاص من الفئات الـضعيفة وهـم         -٢٣
 فريوس نقص املناعة البشرية   النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة واألشخاص املصابون ب       

يف وضع االستراتيجيات املتصلة حبماية حقوق النـساء        وتشارك على هذا األساس     . وغريهم
 . طفل وغريمها وتطبقهاالوالنهوض هبا، وتلتزم بالنصوص الوطنية والدولية املتعلقة حبقوق املرأة و

العمل االجتماعي  التابعة لوزارة مراعاة املنظور اجلنساينولدى إدارة النهوض باملرأة و   -٢٤
. واملوظفني ذوي االختـصاصات املتنوعـة     املسؤولني  من   واألسرة، فريق    والتضامن الوطين 

وعلى املـستوى   .  شخصاً ٤٥ امرأة من أصل قوام كلي قدره        ٣٤ و  رجالً ١١ويضم الفريق   
التقين، نالحظ وجود متخصصني يف جمال القانون وإداريني ومتخصصني يف جمال االقتـصاد             

ظيم أنـشطة علـى األرض      وأخصائيني يف علم االجتماع ومساعدين اجتماعيني مكلفني بتن       
 .وموظفي دعم

حتـت  اثنتان   إىل ثالث شعب، منها      تسموُوضعت اإلدارة حتت إشراف امرأة وقُ       -٢٥
 .إشراف امرأة

. لـوزارة ل يـة ربناجماليزانيـة  املوأُدرجت املوارد املالية املخصصة لتشغيل اإلدارة يف       -٢٦
 لتنفيذ أنشطة حمـددة زمنيـاً  وحتصل اإلدارة بانتظام على عدة مساعدات مالية من شركائها   

 ). وكاالت األمم املتحدة ومنظمات غري حكومية دولية تعمل يف البلد(

وتعمل اإلدارة بالتعاون الوثيق مع منظمات اجملتمع املدين وال سيما مجعيات حقوق              -٢٧
اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان    اإلنسان واملنظمات النسائية وكذلك الشبكات الكبرية مثل        

، وهيئة التنسيق ملنظمات اجملتمع املدين والدفاع عن حقوق اإلنـسان يف تـشاد،              لشعوبوا
وخلية االتصال التابعة للجمعيات النسائية، واحتاد النساء الناطقات بالعربية يف تشاد وغريها             

وتقوم اإلدارة بإشراك تلك املنظمات املختلفة بصورة منهجية يف كافة األنشطة           . من اهليئات 
 .طلب حضورهااليت تت

 مبوجـب القـانون رقـم       ١٩٩٤وأنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام          -٢٨
031/PR/94 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٩ املؤرخ. 

وأتـاح  . وظلت صالحيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان على حاهلا منذ إنشائها           -٢٩
ري عمل تلك املؤسسة    تنظيم املنتدى الوطين حول حقوق اإلنسان يف تشاد فرصة للنظر يف س           

 .جلعلها متمشية مع مبادئ باريس

واملكتب هيئـة   . الوطين فهو مؤسسة يقودها وسيط اجلمهورية      وأما مكتب الوسيط    -٣٠
، واملؤسـسات  اجلماعات اإلقليمية الالمركزيةتتلقى الشكاوى املتعلقة بعمل إدارات الدولة و      
دولة امليزانية الالزمة لـسري     ـل ال ـموتتح. العامة وكل هيئة مكلفة بتقدمي اخلدمات العامة      

 .عمل املكتب
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وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني واحلقوق اليت كرستها اتفاقية القضاء على مجيـع               -٣١
. الوطين النساء والرجال على قدم املـساواة       أشكال التمييز ضد املرأة، يعامل مكتب الوسيط      

جيـوز  : "ق بإنشاء املكتب، تنص على ما يلي       املتعل PR/2009/031 من القانون رقم     ١٢فاملادة  
  مل تعمل وفقـاً ٢، يف قضية تعنيه، أن هيئة معنية باملادة    ىلكل شخص طبيعي أو اعتباري ير     

 اجلمهوريـة   للمهمة املسندة إليها لتقدمي اخلدمات العامة، رفع القضية أما مكتـب وسـيط            
 ."بواسطة طلب فردي

 الربنامج وخطة العمل    

وثيقة اجليل الثاين من االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر اليت اعتمـدهتا        تقرر تنفيذ     -٣٢
وانطالقا مـن   . ٢٠١١-٢٠٠٨، أثناء الفترة    ٢٠٠٨أبريل  /اللجنة العليا لإلشراف يف نيسان    

العرب املستخلصة من اجليل األول من االستراتيجية، قدمت وثيقة اجليل الثاين من االستراتيجية             
 .دماج املرأة يف كافة األنشطة، على حنو أفضلتوجيهات يف اجتاه إ

وبالفعل، يتعني على السياسات واملشروعات اإلمنائية اجلاري تنفيذها واليت يعتـزم             -٣٣
وعلى هـذا   . وضعها يف إطار استراتيجية احلد من الفقر، مراعاة وضع املرأة بصورة منهجية           

التوصيات التالية  نية للحد من الفقر     األساس، رفعت وثيقة اجليل الثاين من االستراتيجية الوط       
 :بغرض زيادة النهوض باملرأة ومراعاة املنظور اجلنساين فعلياً

ني، ـبني اجلنـس الفوارق وضع جمموعة من التدابري التكميلية هبدف احلد من         •
مبـا يف ذلـك     (وال سيما يف جمال احلصول على التعليم واخلدمات الصحية          

  ومات واملشاركة يف عملية اختاذ القرار؛والدخل واملعل) الصحة اإلجنابية
وضع إطار قانوين ومؤسسي لضمان استقاللية املرأة بفضل إنشاء صـندوق            •

 دعم النهوض بالشؤون اجلنسانية؛

 اعتماد قانون األحوال الشخصية واألسرة وتطبيقه؛ •

 .بلورة السياسة الوطنية املعنية بالشؤون اجلنسانية واعتمادها وتنفيذها •

 اليت أنشأهتا وزارة الشؤون االجتماعية يف       قطاعاتأعضاء اللجنة متعددة ال   ويساهم    -٣٤
وشرع هذا الفريق يف مجع البيانات بشأن متثيل        . بلورة السياسات الوطنية للشؤون اجلنسانية    

واعتمـدت أدوات جلمـع     . املرأة يف اإلدارات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واهليئات       
ـ         وس. البيانات هلذا الغرض   . االتُيستكمل هذا العمل بفضل نتائج حتليل الوثائق وحتليل احل

 من أجـل    قطاعاتداخل اللجنة متعددة ال   " جلنة الصياغة "وأنشئ فريق مصغر يعرف باسم      
 .إعداد الوثيقة
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قـضايا  املعنية ب تصال  االنقاط   عن    فضالً قطاعاتوسيساهم أعضاء اللجنة متعددة ال      -٣٥
 وستصبح  القطاعاتفة، بصورة تدرجيية، يف عمل اللجنة متعددة         التابعة لوزارات خمتل   اجلنسني

 .وطنية للتصديقالعمل اليف أعقاب حلقة الوثيقة النهائية متاحة 

فمن . ارة إىل أن مشاركة النساء والفتيات يف هذه العملية ملحوظة         ـدر اإلش ـوجت  -٣٦
ة املـصغرة   ـاللجنا أن   ـ امرأة، كم  ٢٥جد  تو،  قطاعات يف اللجنة متعددة ال     عضواً ٤٧بني  

وال تشارك الفتيات يف هذه العملية بصورة مباشرة ولكن         .  أشخاص ٦ نساء من بني     ٤تضم  
وقد مسـح ذلـك بـإجراء       .  تتوجه إليهن أيضاً   االتأدوات مجع البيانات يف إطار حتليل احل      

 .حتقيقات واحلصول على تصوراهتن وآرائهن ومسامهاهتن أثناء تنفيذ العملية

  ٤املادة     
 لتدابري املؤقتة اخلاصةا    

 يف املائة من النساء يف مؤسسات اختـاذ القـرار وال سـيما              ٣٠ُبغية احترام نسبة      -٣٧
عينت احلكومة احلالية نساء يف املناصـب احلكوميـة         احلكومة، مثلما تطالب النساء بذلك،      

 املوارد حتمس يف املائة وتتعهد بالقيام مبثل ذلك يف املؤسسات الوطنية األخرى مىت ٢١بنسبة  
 .ذلكالنسائية ب

  ٥املادة     
 القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

املمارسات الثقافية املوروثة عن األجداد أو طرق العيش        على اجملتمع التشادي    تسيطر    -٣٨
. يف البلدان األفريقية  األخرى   من الرجل، على غرار اجملتمعات       دىن أ اليت جتعل من املرأة كائناً    

 .ئيس العائلة، يقرر مصري زوجته أو زوجاتهفالزوج، ر

ويشهد انعدام التكافؤ بني بعض العرقيات أو االختالف القائم بني جمموعة عرقيـة               -٣٩
وخري دليل على ذلك    .  صعب التحقيق يف الواقع    وأخرى بأن مبدأ عدم التمييز ال يزال حلماً       

ويتعرض أعضاء تلك الطبقات    .  الفئات اإلثنية  ظاهرة الطبقات اليت ال تزال حاضرة يف بعض       
ويصل هذا التمييز إىل حد املنع الصارم من الـزواج          . إىل التمييز وانتهاكات خطرية حلقوقهم    

 . أخرىفئاتبأعضاء ينتمون إىل 

وال تزال بعض املمارسات اليت تعترب يف نظر الصكوك الدولية املعنية حبقوق اإلنسان               -٤٠
. تمييز بني األفـراد ال بعض املناطق وتؤدي إىل     أعمال عنف ترتكب حبق أشخاص، مقبولة يف      

 مع أهنا ممارسـة حمظـورة       تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   واملقصود به هنا على سبيل املثال       
 املتعلـق   ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ١٥ املؤرخ   PR/2002/006 من القانون رقم     ٩مبوجب املادة   

كافة أشكال العنف من قبيل تشويه  ظر  ُتح: "بالنهوض بالصحة اإلجنابية الذي جاء فيه ما يلي       
األعضاء التناسلية لألنثى، وحاالت الزواج املبكر، وأشكال العنف املرتيل وأشكال العنـف            
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 النساء الاليت خضعن لعملية اخلتان أهنن أعلى مرتبـة مـن            ىوتر". اجلنسي ضد األشخاص  
 . يف أوساطهننقبليالنساء الاليت مل خيضعن هلذه الطقوس وال 

فاملرأة .  تزال ممارسة تعدد الزوجات والطالق سائدة أيضا وتعّرض النساء للتمييز          وال  -٤١
 بالنـسبة  سلعة ذات قيمة اجتماعية  و) زواج مقابل مهر مرتفع   (متثل استثمارا بالنسبة ألسرهتا     

ج زواج األرملة من شقيق زوجها، والزوا     هنا ال تزال خاضعة إىل عادة       إألسرة زوجها، حيث    
 . للزوجة املتوفاةباألخت الصغرى

 عاملة ال حتسن إال أعمـال الزراعـة وإجنـاب           وتعترب املرأة يف املناطق الريفية يداً       -٤٢
فرغم محالت التوعية على نطاق واسع لصاحل املساواة بني الرجل واملرأة، ال تـزال              . األطفال

لرجال مـع   ففي البيت، ال يتشاور ا    . لدى الرجال عقدة التفوق وهذا ما يؤثر يف وضع املرأة         
واملرأة مهمشة وممثلة متثيال ناقصا أحيانا يف جمال        . زوجاهتم يف أغلب احلاالت الختاذ قرار ما      

ويعزى ذلك بالتأكيد إىل القوالـب      . العمل كما هو احلال يف قطاعي التعليم واختاذ القرارات        
 .رأةالنمطية اليت حيملها الرجال عن النساء وما حيملونه من أفكار تتعلق بدونية امل

.  سنوات، تبذل تشاد جهودا حثيثة للقضاء على تلك القوالب النمطية          ةلكن منذ عد    -٤٣
 الـيت  أمناط السلوك االجتماعي والثقـايف وبناء على ذلك، اختذت العديد من التدابري لتعديل    

 :تعزز القوالب النمطية وفكرة دونية املرأة

ة محـالت توعيـة     نظمت وزارة العمل االجتماعي والتضامن الوطين واألسر       •
  باالشتراك مع املنظمات غري احلكومية واجلمعيات النسائية؛

  اإلدارة املعنية بالنهوض باملرأة ومراعاة املنظور اجلنساين؛أنشئت •

مكلفة بصياغة السياسة الوطنية لتعزيز املساواة      القطاعات  جلنة متعددة   أنشئت   •
 ؛بني اجلنسني، وغري ذلك

 .دارس يف املل الفتيات جماناًسجَُّت •

 أعمال العنف املتركبة ضد النساء    

من أجل احلد من أعمال العنف القائم على نوع اجلنس، اعتمدت احلكومـة عـن                 -٤٤
 املتعلق بالنهوض بالـصحة     PR/2002/06 القانون رقم    ٢٠٠٢طريق اجلمعية الوطنية يف عام      
عاملة القاسـية أو    للجميع احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو امل       اإلجنابية والذي ينص على أن      

الالإنسانية أو املهينة أو أية ممارسات من هذا القبيل تشكل اعتداًء على جسدهم عامة وعلى               
تشويه األعضاء التناسـلية    ، مبا يف ذلك     مجيع أشكال العنف   وحيظر   أعضائهم التناسلية خاصة  

 .إلناث والزواج املبكر والعنف املرتيل واالعتداء اجلنسيل

 إدخال إصالحات على النصوص املتعلقة باجملال اجلنائي من أجل حتديد           وجيري حالياً   -٤٥
 .العقوبات يف هذا امليدان
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 وبعد أن كانت تلك املسائل اخلطرية مهملة ملدة طويلة، أصبحت اليوم موضـوعاً              -٤٦
للنقاش والدعوة وتقدمي املقترحات مببادرة من منظمات اجملتمع املدين واملنظمـات الدوليـة             

وقاد انتشار الـوعي إىل إنـشاء هياكـل         . صندوق األمم املتحدة للسكان    سيما    وال أساساً
وتسّير منظمات اجملتمع املدين هـذه      . ملساعدة النساء ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس       

). ال سيما رابطة النهوض باحلريات األساسية يف تشاد، ورابطة احلقوقيات يف تشاد           (اهلياكل  
 لتلقي االتصاالت ومت تعيني موظفني لتقدمي الدعم النفسي والقانوين   وافُتتح خط هاتفي أخضر   

 إعداد قاعدة بيانـات بـشأن       وجيري حالياً . ومتابعة ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس      
 علـى   صندوق األمم املتحدة للسكان   واألمم املتحدة للطفولة    وتعمل كل من منظمة     . العنف

ف القائم على نوع اجلنس ومن شأن التحقيق إتاحـة  إجراء حتقيق حول استمرار أشكال العن     
على إعـداد وثيقـة     ستشاريني  ويعمل فريق من اال   . نظرة عامة على هذه الظاهرة يف تشاد      

 .االستراتيجية الوطنية ملنع أشكال العنف القائم على نوع اجلنس والتصدي هلا

ئها محلـة   ، أطلقت احلكومة بدعم من شركا     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٧ويف    -٤٧
 .تدوم هذه احلملة ثالث سنوات وستغطي كافة املناطقسو. للتصدي ألعمال العنف ضد النساء

وفيما يتعلق بدفع التعويضات وحرصا منها على تسليط الضوء علـى األحـداث               -٤٨
وإثبات مسؤولية مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان، اختذت احلكومة تدابري متنوعة منها على            

 كـانون   ٢٨اء جلنة حتقيق بشأن األحداث اليت وقعت يف الفتـرة مـن             وجه اخلصوص إنش  
 . يف مجهورية تشاد وما ترتب عليها من آثار٢٠٠٨فرباير / شباط٨يناير إىل /الثاين

ونشرت اللجنة املدعومة من مراقبني دوليني واملؤلفة يف غالبيتها من اجلهات الفاعلة              -٤٩
 .ال املكثفةعم عقب ثالثة أشهر من األ٢٠٠٨سبتمرب /يف اجملتمع املدين استنتاجاهتا يف أيلول

 منها ملتابعة توصيات تلك اللجنة، أنشأت احلكومة جلنة متابعة شـرعت يف             وسعياً  -٥٠
ورفعت احلكومة شكوى ضد جمهول الرتكاب جـرائم قتـل واختطـاف        . مباشرة أعماهلا 

وضباط لف من قضاة    واسُتحدث فريق من العاملني يف جمال القضاء يتأ       . واحتجاز واغتصاب 
 .لكشف عن مالبسات احلوادث اإلجراميةهبدف ا لشرطة القضائيةل

 . تعويضات مالية للنساء ضحايا االغتصابوقدمت احلكومة أيضاً  -٥١

 باالشتراك مع برنـامج األمـم       ٢٠٠٧أكتوبر  /وأعدت احلكومة يف تشرين األول      -٥٢
لوطين واألسرة، مشروعا يعرف باسـم     املتحدة اإلمنائي ووزارة العمل االجتماعي والتضامن ا      

مساعدة النساء والفتيات ضحايا االعتداء اجلنسي واالغتصاب والرتاعـات         /حقوق اإلنسان "
الذي يرمي إىل ضمان محاية قانونية ونفسية لضحايا االعتداء اجلنسي واالغتصاب           " املسلحة

 .والرتاعات املسلحة من النساء والفتيات

 :بغي اختاذها فهي كاآليتوأما التدابري اليت ين  -٥٣
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  زيادة توعية الفئات املستفيدة من املشروع؛ •
 استحداث آليات جمتمعية ونقاط اتصال بقرب السكان املضيفني؛ •

 إعداد تقرير دقيق عن حالة الطلب والعرض يف جمال اخلدمات النفسية؛ •

 تقدمي الدعم للربامج واملؤسسات املعنية مبساعدة الضحايا؛ •

 سي للضحايا؛تقدمي الدعم النف •

 تقدمي املساعدة القانونية والقضائية للضحايا بالتنسيق مع الشركاء؛ •

 .تعزيز املشروع القائم والشروع يف إنشاء مركز استماع لتوعية السكان •

وبناء . وُسجل عدد كبري من حاالت العنف املرتيل أو الزوجي الذي يستهدف النساء  -٥٤
 املتعلق بالنهوض بالصحة اإلجنابية والذي      PR/2002/06على ذلك، سّنت الدولة القانون رقم       

حيظر كافة أشكال العنف مثل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، والزواج املبكـر، والعنـف              
وكثريا ما ُتسلط على مرتكيب هذه األشكال من العنف، عقوبـات قاسـية      . املرتيل واجلنسي 

 .عندما تبلغ السلطات القضائية هبذه احلاالت

ل وزارة العمل االجتماعي جهودا كبرية من خالل اإلدارة املعنيـة بالنـهوض             وتبذ  -٥٥
باملرأة ومراعاة املنظور اجلنساين واجلمعيات النسائية من أجل تنظيم محالت توعيـة واسـعة              

وتنظم الوزارة هلذا الغرض حلقات عمـل       . النطاق بغية القضاء على أشكال العنف املذكورة      
 .توندوات وغريها من التظاهرا

وبنـاء  .  جمانا اخلدمات الصحية يف حاالت الطوارئ،    وميكن احلصول يف تشاد على        -٥٦
 .على ذلك، فإن النساء ضحايا العنف يتلقني الرعاية والعالج جمانا

النساء املصابات مبرض الناسور ويتلقني الرعايـة مـن مرافـق اخلـدمات             وُتعاجل    -٥٧
 . أسرهناالجتماعية جمانا إىل حني إعادة إدماجهن يف 

وحيظر القانون يف مجيـع     . وتتلقى الفتيات والصبيان التعليم ذاته يف املدارس القرآنية         -٥٨
 للجميع احلـق يف عـدم التعـرض       ويذكر الدستور بوضوح أن     . ب البدين احلاالت العقا 

إىل العقوبات  وينظر قانون   ). ١٨املادة   (للتعذيبأو املذلة أو      أو املعاملة املهينة   لالعتداء
وال ميكن السماح بأي    . احلاالت بوصفها اعتداء على السالمة البدنية واملعنوية والنفسية       هذه  

 عاقبة حيث ي  ـولكن قد حتدث بعض احلاالت املؤسف     .  بالنسبة للمدارس القرآنية   استثناءات
وكلما يتم التبليغ عن تلك احلاالت، تتصرف احلكومة حبـزم          . ياًندب عقاباًالتالميذ  املعلمون  
 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨فقد أغلقت العديد من املدارس القرآنيـة يف الـسنوات           . سؤولنيحيال امل 

 .  ومتت حماكمة بعض املسؤولني عن تلك احلاالت٢٠١٠و

ولكن ويف  .  التشادي التحرش اجلنسي وال جيّرمه صراحة      العقوباتوال يعّرف قانون      -٥٩
واملكمل العقوبات قانون إطار تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، أخذ مشروع أويل للقانون املعدل ل     
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وأحيل املشروع األويل من جانب حكوميت إىل احملكمـة         . له، التحرش اجلنسي بعني االعتبار    
 . العليا من أجل احلصول على املشورة القانونية

وفيما يتعلق بالشكوى اليت رفعتها نساء ضد مسؤول رفيع املستوى يف جهاز الشرطة   -٦٠
، رفضت احملكمـة شـكواهن   املة القاسية على يد الشرطة للمعيدعني فيها أهنن كن ضحايا      

 .حبجة أهنن مل يستطعن إثبات أن األمر صادر عن ذلك املسؤول

  ٦املادة     
 االجتار بالبشر والبغاء واالستغالل    

اعتمدت تشاد اتفاقيات أبوجا وال سيما االتفاق متعدد األطراف للتعاون اإلقليمـي،              -٦١
حة االجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفال، وقرار مكافحة االجتار         وخطة العمل املشتركة ملكاف   

لتنفيذ تلك االتفاقيات املختلفـة     العقوبات  بالبشر، ولكنها مل تنته بعد من عملية مراجعة قانون          
أغـسطس  / آب ١٠ومع ذلك وتنفيذا للخطة اإلقليمية، صدقت تـشاد يف          . على أرض الواقع  

وخباصة النـساء واألطفـال،      عاقبة االجتار باألشخاص،  بروتوكول منع وقمع وم    على   ٢٠٠٩
وإذ تعترب احلكومة االجتـار     . املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية        

بالبشر يف تشاد مسألة داخلية باألساس وأهنا تستفيد يف كثري من األحيان من تواطؤ الوالـدين                
ارب لرعايتهم أو لدى بعض الوسطاء مقابل وعود بـالتعليم أو   الذين يتركون أطفاهلم لدى األق    

واختـذت  . التكوين املهين أو مقتنيات أو أموال، فقد بذلت جهودا للقضاء على تلك الظاهرة            
ومن بني تلك اإلجراءات    . احلكومة إجراءات ملموسة على الصعيد الوطين مبساعدة اليونيسيف       

اخلطة املتكاملة ملكافحة   إعداد خطة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر، ال سيما النساء واألطفال، و          
تكاملـة ملكافحـة    املتصال  االخطة   وأسوأ أشكال عمل األطفال واستغالهلم، و      االجتار بالبشر 
  كيلو اليت تعترب منطقة جتنيد، وتدريب موظفني مكلفـني مبـسائل           ة لفائدة مدين  االجتار بالبشر 

تتصل باألطفال يف خمتلف أقسام الوزارات على القضايا املتعلقة مبجال االجتار بالبشر، وإنـشاء              
 .جلان حملية يف عدد من مدن البلد بغرض محاية األطفال وتزويدها باملركبات

املعدل جرمية االجتـار بالبـشر      العقوبات  قانون  ُيعرف  وعلى غرار التحرش،      -٦٢
 .ويعاقب عليها

وضع حـد لتجنيـد     "، ُعقد اجتماع إقليمي حتت عنوان       ٢٠١٠يونيه  /انويف حزير   -٦٣
يف جنامينا أفضى إىل    " عات املسلحة يف الرتاعات   ااألطفال واستخدامهم من قبل القوات واجلم     

 ".إعالن جنامينا"إعالن يعرف باسم 

ابري، ال سيما رفض دخول أشخاص مطلـوبني        تتضمن خطة العمل عددا من التد     و  -٦٤
جرائم تتصل باالجتار بالبشر ورفض طلبهم للحصول على تأشرية دخول ألراضى           الرتكاهبم  

 .وعالوة على ذلك، ميكن أن يؤدي التعاون القضائي إىل تسليم األزواج. البلد

 .ونظرت احلكومة بعد ذلك يف مسألة جتنيد األطفال يف الرتاعات املسلحة  -٦٥
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عـات  ا أطفال جنـدهتم اجلم    وبناء على ذلك، وبعد أن الحظت اليونيسيف وجود         -٦٦
عات وقوات مـسلحة، وقّعـت    ا ينتمون إىل مج    أو أطفاالً   جنوداً والقوات املسلحة، وأطفاالً  

 هيئة تنسيق   ٢٠٠٧يونيه  /احلكومة على الفور على النصوص ذات الصلة وأنشأت يف حزيران         
ـ وإعادة إدماجهم   ورعايتهم بصورة مؤقتة    وسحبهم  وطنية لربنامج وقاية األطفال      راف بإش

وزارة العمل االجتماعي وبدعم تقين من اليونيسيف واعتمدت احلكومة اإلطـار التـشغيلي             
 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٠للربنامج يف 

 :ويهدف الربنامج كما تعلمون إىل تطبيق األحكام الدولية والوطنية وخاصة  -٦٧

  عات املسلحة؛ستخدام األطفال من قبل القوات واجلمامنع ا •
 تيجيات خاصة للوصول إىل الفتيات؛وضع استرا •

 تيسري عودة األطفال إىل احلياة املدنية بالعمل على إعادة إدماجهم؛ •

 .املسامهة يف استمرار الظروف املالئمة حلماية األطفال •

 تتـراوح   اً جنـدي  الً طف ٥٥٥وإىل حد اآلن قُدمت الرعاية بفضل هذا الربنامج إىل            -٦٨
  تـشادياً   طفـالً  ٢٠اكز للعبور والتوجيه ومن بينهم       مر ٧ سنة يف    ١٨ إىل   ٧أعمارهم من   

من السودان على إثر اهلجوم الذي استهدف مدينة        لصليب األمحر   الدولية ل لجنة  الأخرجتهم  
عمـل  حلقـات    منهم يف    ٣٩ يف مراكز خمتلفة ويشارك       طفالً ٨٠ ويقطن حالياً . أم درمان 
 . منهم٥ة ومت توظيف  منهم إىل املدرسة ويعيش طفل واحد بصورة مستقل٣٨ويذهب 

 من قانون العمل، العمل القسري واالستعباد بفرض غرامات تتراوح          ٥ لبابظر ا حيو  -٦٩
 مـن قـانون     ٢٨٠ و ٢٧٩ دوالر أمريكي؛ وحتظر املادتـان       ١ ٠٠٠ دوالر و  ١٠٠ما بني   

 مخس سـنوات وعـشر؛    تتراوح ما بني    بالسجن ملدة   بات  العقوبات بغاء األطفال ونصتا على عقو     
 .متنع ممارسة القوادة واستغالل البغاياالعقوبات  من قانون ٢٨٢ و٢٨١املادتني ومبوجب 

  ٨ و٧املادتان     
 املشاركة يف األنشطة السياسية ويف احلياة العامة    

ـ       ٢٠٠٧يكفل القانون االنتخايب املعدل يف عام         -٧٠  قـ املساواة بني الرجال والنساء فيما يتعل
الناخبني هم  : "نص املادة من القانون املذكور على ما يلي       وت. حبق التصويت واحلق يف الترشح    

يتمتعون حبقوقهم املدنيـة    و  من اجلنسني، الذين أمتوا الثامنة عشرة من العمر        تشادرعايا  مجيع  
 ."ا الواردة يف قانون االنتخابات هـذ      عدم األهلية ال تكتنفهم حالة من حاالت      ووالسياسية،  

وأن جيرى انتخابه، يف ضوء     ل مواطن تشادي الترشح     حيق لك : " ما يلي  ١١١وتوضح املادة   
 ". القانوننص عليهامراعاة شروط السن وحاالت عدم األهلية اليت 

 املتعلـق   ٢٠٠١ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ املؤرخ   PR/01/17ويقر القانون رقم      -٧١
بأن احلصول على وظيفة حكومية متاح للجميع علـى          األساسي للوظائف احلكومية     نظامالب
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ساس املساواة يف احلقوق؛ وينظم القانون املذكور أيضا شروط احلصول على وظيفة حكومية أ
 .وحقوق املوظفني وواجباهتم وتطور مستقبلهم الوظيفي، وغري ذلك من املسائل

 املتعلق مبيثاق األحزاب السياسية يف      ١٩٩٤ لعام   ٤٥وقد أُعيد النظر يف القانون رقم         -٧٢
 لألخذ بعني االعتبار املعطيات الـسياسية  ٢٠٠٧فاقية السياسية لعام   تشاد على إثر توقيع االت    

 .اجلديدة يف البلد

 يف اجلمعيـة     نساء أيضاً  ٩ عضوا؛ وتوجد    ٤٢ نساء من بني     ٩وتوجد يف احلكومة      -٧٣
 يف الوزارات، من بينهم امرأتان؛ وعينت امرأة         عاماً  أميناً ٢٩؛ ويوجد   ) عضواً ١٥٥(الوطنية  

 ٣ حمافظا؛ وتوجد    ٢٢٢فرية؛ وعينت امرأتان يف منصب حمافظ من بني         واحدة يف منصب س   
 .نساء يترأسن أحزابا سياسية

  ٩املادة     
 اجلنسية    

 / آب ١٤ املـؤرخ    PG-INT/33ينظَّم قانون اجلنسية التشادية مبوجب األمر رقـم           -٧٤
 .١٩٦٢أغسطس 

حيتفظ الزوج  : " التالية وينظِّم القانون مسألة اكتساب اجلنسية حبكم الزواج بالطريقة         -٧٥
ملواطن تشادي جبنسيتهما األصلية ما مل يطلبا أثناء        اطنة تشادية أو الزوجة األجنبية      األجنيب ملو 

عقد الزواج صراحة اكتساب اجلنسية التشادية بشرط أن يسمح القانون املطبق يف بلـديهما              
لشرعيون والطبيعيـون   يتمتع األطفال ا  : " ما يلي  ٩ من املادة    ٣ و ٢وتضيف الفقرتان   " بذلك

. املولودون يف تشاد أو يف اخلارج من أحد األصول ذي اجلنسية التشادية، باجلنسية التشادية             
 ."وال تطبق هذه األحكام إال على عقود الزواج املربمة يف تشاد

 :وُتنظم مسألة اكتساب اجلنسية التشادية حبكم البنوة بالطريقة التالية  -٧٦

  ؛ينيطبيعيون املولودون من أبوين تشاداألطفال الشرعيون أو ال •
األطفال الشرعيون أو الطبيعيون املولودون يف تشاد من أحـد األصـول ذي     •

 اجلنسية التشادية؛

األطفال الشرعيون املولودون يف اخلارج من أحـد األصـول ذي اجلنـسية              •
  ".هم من مواطين تشاد التشادية

  ١٠املادة     
 التعليم    

 لنظام التعليم يف تشاد الذي يعتمد علـى نـصوص قانونيـة             يتمثل اإلطار املرجعي    -٧٧
 :وسياسة وطنية، فيما يلي
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يكرس الدستور حق التعليم لكل مواطن تشادي ويويل أمهية خاصة إىل نظام             •
  ؛تعليم حكومي علماين وجماين

 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٣ املـؤرخ    PR/06/16 من القانون رقم     ٤تنص املادة    •
حق التعليم والتكوين املهين : "م التشادي على ما يلي    املتعلق بتوجيه نظام التعلي   

مكفول للجميع دون متييز على أساس السن أو نـوع اجلـنس أو األصـل               
التعليم يف املرحلة الثانوية    ُيتاح   ."اإلقليمي أو االجتماعي أو العرقي أو الديين      

ين والتعليم يف هذه املرحلة جمـا    . على نطاق واسع يف كافة أحناء البلد      للجميع  
 ؛على غرار التعليم يف املدارس االبتدائية

ي لـوزارة   ـ املتعلق باهليكل التنظيم   PR/PM/MEN/2007/414حيدد املرسوم    •
ـ            ة ـالتعليم الوطين، خمتلف اهلياكل الفنية املركزيـة، ال سـيما اإلدارة املعني

 بالنهوض بالتعليم؛

األميـة والنـهوض   إنشاء أمانة الدولة املعنية بالتعليم األساسي واملكلفة مبحو     •
 باللغات الوطنية والتعليم غري النظامي؛

ـ       ٢٠٠٧لعام   007 القانون رقم  • رار ـ املتعلق حبماية األشخاص ذوي اإلعاقات والق
 املتعلق بإعفاء التالميذ والطالب ذوي اإلعاقات من تسديد         MEN/DG/95/337رقم  

  تكاليف التسجيل؛
قر تنمية رأس املال البـشري  ضعت االستراتيجية الوطنية للنمو واحلد من الف    و •

وُيعد التعليم أحد القطاعات ذات     . يف صلب السياسة احلكومية يف هذا اجملال      
 يف  ٥٠ منـها  ، يف املائة من امليزانية السنوية     ٢٠األولوية حيث خيصص هلذا القطاع      

  للتعليم األساسي؛صصاملائة خم

 تركز علـى     اليت ٢٠٠٢فرباير  /تنص رسالة السياسة القطاعية املؤرخة شباط      •
متكني مجيع األطفال من احلصول على تعليم ابتدائي جيد حبلول عـام            هدف  
الناتج القومي زيادة هامة يف النصيب املكرس للتعليم من   :  على ما يلي   ٢٠١٥
وزيادة النفقات التـشغيلية الـسنوية       ؛)٢٠١٥ يف املائة يف عام      ٤ (اإلمجايل

صيص نصف ميزانية التعلـيم      يف املائة، وخت   ٢٠بنسبة   خارج نطاق املرتبات  
ويشدد برنامج دعم قطاع التعليم يف تشاد علـى التـدابري      . للتعليم األساسي 

الضرورية الواجب اختاذها لوضع أسس التعليم االبتدائي اجليد جلميع األطفال          
مجلة من  ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(وتتضمن االستراتيجية الثانية    . ٢٠١٥حبلول عام   

 ؛ بالنهوض بتعليم الفتيات وحمو األميةالربامج منها الربامج املعنية
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 كـانون   ١٥ املـؤرخ    PR/MEN/90/006قد اعتمدت احلكومة املرسوم رقم       •
 ،ة للقضاء على األمية يف تشاد     ـ املتعلق بإنشاء جلنة وطني    ١٩٩٠يناير  /الثاين

 .للتصدي هلذه الظاهرة اليت تسجل نسبة عالية

 .لفتيات على التعليم، بصورة تدرجييةويربز أثر تلك التدابري على حصول النساء وا  -٧٨

        ٤١,٣ويف املرحلة االبتدائية، سجلت نسبة تعليم الفتيات تقـدما إذ بلغـت               -٧٩
      نـسبة  الوبلغـت   .  يف املائـة يف الـسنة الـسابقة        ٤١,١ مقابـل    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨املائة بني   يف  

ـ   ـ يف املائ  ٧٨,٨باملدارس   اللتحاق الفتيات    ةـاإلمجالي ـ  ٢٠٠٨ام  ـة يف ع الل الـسنة   ـ؛ وخ
       ١  ٥٥٨  ٩٦٦  فتـاة مـن بـني      ٦٤٠ ٨٢١ بلغ عدد الفتيـات      ٢٠٠٨-٢٠٠٧ة  ـالدراسي
 . مسجالًتلميذاً

 ٢٣٢ ٦٨١ فتاة من بـني  ٧١ ٧٩٤ويف مرحلة التعليم املتوسط، يبلغ عدد الفتيات     -٨٠
 .  تلميذا١٠٤ ٨٤٦ فتاة من بني ٢٦ ٥٨٨ويبلغ عدد الفتيات يف مرحلة التعليم الثانوي . تلميذا

 ١٣٣ ٤٨٥ويف مرحلة التعليم العايل غري النظامي، بلغ عدد املتعلمني من البـالغني               -٨١
 ١١٥ ٠٠٩ امرأة مقابل    ٦٩ ٥٢٠، من بينهم    ٢٠٠٩-٢٠٠٨متعلما خالل السنة الدراسية     
، ٢٠٠٦-٢٠٠٥وأما خالل السنة الدراسية     . ٢٠٠٨-٢٠٠٧رجال خالل السنة الدراسية     

 . رجال٥٠ ٤٤٢ امرأة مقابل ٦٣ ١٩٣ء فقد بلغ عدد النسا

ـ  ـويف األماكن اليت يقطنها املشردون داخليا، يبلغ ع         -٨٢  فتـاة   ٥ ٧٥٠ات  ـدد الفتي
 . تلميذا من الفتيان٨ ٨١٥مقابل 

  ١١املادة     
 العمل    

 PR/01/17 األساسي للوظيفة احلكومية لإلصالح مبوجب القانون رقم         نظامخضع ال   -٨٣
 ١٩٨٦ األساسي لعام    نظاموعدل هذا القانون ال   . ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٣١املؤرخ  

 نظـام ويـنص ال  . ١٩٨٦سـبتمرب   / أيلول ٢٠ املؤرخ   PR/86/15الصادر مبوجب األمر رقم     
الوصول إىل الوظائف   : " منه على ما يلي    ٥ظيفة احلكومية يف املادة     األساسي العام اجلديد للو   

 متييز على أساس نوع اجلنس أو الـدين    ن أي  دو على قدم املساواة  جميع  ل مكفول ل  احلكومية
...".  أو األصل أو العرق أو الرأي السياسي أو الرأي غري السياسي أو املركز االجتمـاعي              

وسعيا حنو املساواة بني مجيع مواطين تشاد للحصول على وظيفة حكومية، نظـم امتحـان               
: يت تنص على مـا يلـي       ال ٤١تنافسي للتوظيف يف الوظائف احلكومية وفقا ألحكام املادة         

إال أنه استحدث إجراء للتوظيف بغـرض       . جيري التوظيف عن طريق االمتحانات التنافسية     "
احلصول على منصب معني هبدف تلبية االحتياجات الطارئة واحملددة بوضـوح، ال سـيما              

. احةبالنسبة إىل الوظائف التقنية اليت يالحظ بأن عدد املترشحني هلا أقل من عدد املناصب املت              
 .وحيدد مرسوم صادر عن جملس الوزراء شروط التعيني وإجراءاته يف منصب معني
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 كـانون   ١١ املـؤرخ    PR/96/038القـانون رقـم     القطاع اخلاص مبوجب    م  نظَّوُي  -٨٤
 من القانون املذكور، يعـّرف      ٣وحسب املادة   .  املتعلق بقانون العمل   ١٩٩٦ديسمرب  /األول

التزم بوضع نشاطه   " كانت جنسيته،     جنسه أو أياً    كان العامل بكونه كل شخص طبيعي، أياً     
 ".املهين الذي يزاوله مبقابل حتت إدارة وسلطة شخص طبيعي يدعى املستخِدم

 بأنه ال ميكن ألي مستخِدم أن يأخذ بعني االعتبار نـوع جـنس              ٦وتضيف املادة     -٨٥
 العمـل وتقـسيمه،     العاملني أو سنهم أو جنسيتهم الختاذ قرارات تتعلق بالتوظيف، وإجناز         

والتكوين املهين، والتطور الوظيفي والترقية واألجر وتقدمي مزايا اجتماعية وفرض إجـراءات            
أحكام صرحية يف هذا القـانون أو يف نـصوص          "إذا ُوجدت   تأديبية وفسخ عقد العمل، إال      

قـة   عن األحكام املتعل   الًـأخرى ذات طبيعة قانونية أو تنظيمية حتمي النساء واألطفال فض         
 ."بوضع األجانب

 دون متييز علـى     عن العمل املتكافئ القيمة   متساو   األجر   وفيما يتعلق باملكافأة، فإن     -٨٦
 .أساس نوع اجلنس

  ١٢املادة     
 الصحة    

وضعت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها، سياسة وطنية جديدة يف جمـال               -٨٧
وتـشكّل هـذه    . ٢٠١٥-٢٠٠٧ترة   وتشمل الف  ٢٠٠٧مايو  / أيار ٤الصحة واعتمدهتا يف    

 .السياسة النواة األوىل يف عملية إصالح قطاع الصحة

ضمان حـصول  "وهتدف السياسة الوطنية اجلديدة يف جمال الصحة بصورة عامة إىل        -٨٨
السكان على اخلدمات األساسية اجليدة لإلسراع يف ختفيض معدل الوفيات من أجل املسامهة             

وكما يالحظ، فقد صيغت هذه السياسة      . "٢٠١٥ حبلول    لأللفية ألهداف اإلمنائية يف حتقيق ا  
انطالقا من املنظور العام لالستراتيجية الوطنية للنمو واحلد من الفقر مع االمتثال لاللتزامـات              
األخرى اليت تعهدت تشاد باحترامها يف جمال الصحة، وال سيما األهداف اإلمنائية لأللفيـة              

 .التشغيلية يف االستراتيجية الوطنية اليت تتجسد خطتها ٢٠١٥حبلول 

 :وتتضمن السياسة الوطنية الصحية اجلديدة ستة توجهات استراتيجية وهي كالتايل  -٨٩

تعزيز تنظيم النظام الوطين للصحة وإدارته مبا يف ذلـك القطاعـات              -١  
  اخلاصة والتقليدية؛

 ؛حتسني فرص احلصول على اخلدمات الصحية اجليدة وزيادة توافرها  -٢  

  األمراض الرئيسية؛ملكافحةتعزيز التدخل   -٣  

 حتسني جودة الرعاية الطبية املقدمة للنساء واألطفال؛  -٤  
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 تنمية املوارد وإدارهتا على حنو سليم يف جمال الصحة؛  -٥  

 .تعزيز الشراكة يف قطاع الصحة  -٦  

لالستراتيجية لتوجهات املذكورة أعاله، قُسمت السياسة الوطنية الصحية        مراعاةً ل و  -٩٠
ة املذكورة إىل ستة برامج عمل ذات أولوية سيمكّن تنفيذها من حتقيق األهـداف              ـالوطني

القـدرة  ) ٢(إدارة املوارد البشرية والتـدريب؛      ) ١(: وهذه الربامج هي  . املشار إليها أعاله  
متكـني  ) ٥(ألمـراض؛   ا مكافحـة ) ٤(األدوية واللقاحـات؛    ) ٣(التنفيذية للمقاطعات؛   

 .إدارة القطاع وتنظيمه) ٦(فيات؛ املستش

وُتنجز برامج العمل ذات األولوية يف إطار ندرة املوارد وصـياغة االسـتراتيجيات               -٩١
وبالفعل، فقد أعقب مراجعة السياسية الصحية الوطنية، وضع اخلطة الوطنية للتنمية           . القطاعية

، وعلى إثر اعتماد السياسية     وبالتايل. الصحية وهي أداة ال غىن عنها لتنفيذ السياسة املذكورة        
. ، ُشرع على الفور يف صياغة اخلطة الوطنية للتنمية الـصحية     ٢٠٠٧الصحية الوطنية يف عام     

 وسيستغرق تنفيذها أربع سنوات ابتداء مـن  ٢٠٠٨دت اخلطة الوطنية يف هناية عام      ـواعتم
 برامج العمـل    وتبّين هذه الربجمة الصعوبات اليت تعترض تنفيذ      . ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٩عام  

 .ذات األولوية حبكم أن عملية االستعراض احلالية تتزامن مع السنة األوىل للتنفيذ

ومن جهة أخرى، ُوضعت عدة استراتيجيات قطاعية هبدف التصدي للمشاكل ذات             -٩٢
رطة طريق وطنية للحد من معدالت الوفيات النفاسية ووفيـات  اخ(األولوية يف جمال الصحة     

متالزمة /فريوس نقص املناعة البشرية   املواليد؛ واخلطة االستراتيجية ملكافحة     األطفال ووفيات   
 ).، وغري ذلك من االستراتيجيات)اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

 .وُشرع يف وضع برامج وخطط للتنفيذ على أساس اخلطة الوطنية للتنمية الـصحية              -٩٣
م تنفيـذ   ـبيد أنه ت  . شطةضع أدوات التخطيط لألن   ، سنة و  ٢٠٠٩وباختصار، كانت سنة    

برامج العمل ذات األولوية، يف إطار االستراتيجية الوطنية للنمو واحلد من الفقـر، بنـسب               
 . مامرضية نوعاً

األشخاص املـصابني   املتعلق حبماية   و ٢٠٠٧ لعام   ١٩ويربهن إصدار القانون رقم       -٩٤
ض املنقولة جنسيا، علـى   ومكافحة مرض اإليدز واألمرااإليدز/البشريةبفريوس نقص املناعة  

عزم احلكومة وضع إطار قانوين يكفل احلماية الفعالة حلقوق األشخاص املصابني هبذا املرض             
من كل أشكال التمييز ضدهم وحصول هؤالء األشخاص على إمكانية العـالج ومتابعـة              

 .وضعهم الصحي جمانا

 جمراها اإليدز/ةالبشريفريوس نقص املناعة     عملية مكافحة أخذت  ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٩٥
الرعايـة  ، و انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل     وتشمل هذه العملية االهتمام مبسألة      . يف األداء 

وبناء على  . ، ومحالت التوعية املوجهة للشباب    الطبية للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     
 :ذلك، أجنزت األنشطة التالية
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انتقـال  لتنفيذ أنـشطة تتعلـق ب   للهياكل املكرسة   جديداً  هيكالً ١٥أُضيف   •
  ؛اإلصابة من األم إىل الطفل

 يف  انتقال اإلصابة من األم إىل الطفـل      ت خطة اتصال متكاملة بشأن      ـُوضع •
 ؛٢٠٠٩عام 

  امرأة على أول استشارة طبية ما قبل الوالدة؛٣٩ ٤١٨حصلت  •

 منـهن مـصابات     ١ ١١٤تـبني أن    :  امرأة ٣٢ ٧٨٠أجري اختبار على     •
 ؛عالجا مبضادات الفريوسات الرجعية امرأة منهن ١ ٠٢٦بالفريوس وتلقت 

  وقائيـا  تلقوا عالجا وراقبة حالتهم الصحية    مل خضعوابلغ عدد األطفال الذين      •
 ؛فالط ٧١٧ عند الوالدة، مبضادات الفريوسات الرجعية

مبضادات الفريوسات  لقوا عالجا تالذين املصابني بالفريوس وبلغ عدد األطفال •
ومن بني هؤالء األطفال الـذين يولـدون ألمهـات          .  طفال ٣١٣،  الرجعية

 ؛غري مصابني بهطفالً  ٩٥مصابات بالفريوس، 

مبضادات  عالجاالنساء احلوامل املصابات بالفريوس الاليت تلقني       نسبة   تبلغ •
 ٧,٠٦ للحد من خطر انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل،         الفريوسات الرجعية 

 .  ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٤,٨١ مقابل ٢٠٠٩يف املائة يف عام 

 اجلنسي  همسلوكوأسفر تعزيز محالت التوعية من أجل حث األشخاص على تغيري             -٩٦
 :خبطر اإلصابة بالفريوس، على تنفيذ اإلجراءات التاليةاحملفوف 

 ٢٠٠٩ مركـزا يف عـام       ٧٢زيادة عدد مراكز االختبار الطوعي الذي بلغ         •
  ؛)٢٠٠٨ مركزا يف عام ٣٦مقابل (

دورة تدريبية لفائدة املربني األقران يف مندو، وسرح، وبول يف إطـار         عقدت   •
 مشروع مبادرة حوض حبرية تشاد؛

 - دوبـا  -  موندو تزفيت الطرق املمتدة بني   يف إطار التدابري املصاحبة لعملية       •
 شـخص   ٨٠٠ دورات للتعبئة االجتماعية لفائدة      ٨سرح، عقدت    - كومرا

ـ جلـسـة   ٤٣٣و) املائـة  يف  ٤٢(من النـساء    تقريباً  نصفهم   ل ـللتواص
 . االجتماعي أيضاً

بلغت نسبة الـشباب الـذين تتـراوح        : وترتب على تلك اإلجراءات األثر التايل       -٩٧
 سنة والذين ميلكون معلومات صحيحة بـشأن الوسـائل الكفيلـة            ٢٤و ١٥أعمارهم بني   

فضون يف اآلن ذاته    بالوقاية من خطر انتقال اإلصابة بالفريوس عن طريق االتصال اجلنسي وير          
 . يف املائة١٠,٦٩األفكار الرئيسية اخلاطئة املتعلقة بكيفية انتقال اإلصابة بالفريوس، 
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 حنو تعزيز املراكز املكلفة بتقدمي الرعاية يف مستشفيات املقاطعات وضـمان            وسعياً  -٩٨
 : على حنو أفضلمبضادات الفريوسات الرجعية عالجتوزيع ال

 عن التزامه والتزام احلكومة مبواصلة سياسة الرعايـة         عّبر رئيس الدولة جمددا    •
الطبية اجملانية لألشخاص املصابني بالفريوس واألشخاص املصابني بـاألمراض         

 يف ا املعلن عنهالتكفل بعالج األمراض االنتهازيةاليت تنتقل باالتصال اجلنسي و
  ؛٢٠٠٧أبريل /نيسان

كفل بـالعالج يف مستـشفيات      يف إطار تعزيز قدرات املراكز املسند إليها الت        •
 طبيبـا علـى الرعايـة الـشاملة         ٢٧ تدريب   ‘١‘: املقاطعات، أجنز ما يلي   

ـ    ٩ اقتناء وتركيب    ‘٢‘لألشخاص املصابني بالفريوس؛     س ا آالت خاصة بقي
 مراكز لالختبـار    ٣ إعادة تأهيل    ‘٣‘ يف املستشفيات؛    CD4خاليا من نوع    

نية مجع العينات بواسطة    ربات على تق  ـين خمت ـ ف ٣٨ تدريب   ‘٤‘الطوعي؛  
 .الورق النشاف

ويربز أثر تلك اجلهود على مستوى نسبة االحتياجات اليت تغطيها مراكز الرعايـة               -٩٩
؛ وبلـغ عـدد     ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٣٨ مقابل   ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٧٦حيث بلغت   

 ٢٠٠٩ عام    مريضا يف  ٣٢ ٢٨٨ مبضادات الفريوسات الرجعية   عالجااملرضى الذين يتلقون    
الـذين بلغـت    ؛ وبلغت نسبة النساء والرجـال       )٢٠٠٨ مريضا يف عام     ١٧ ٩٠٠مقابل  (

مبـضادات   عالجـا  والذين يتلقـون     إصابتهم بفريوس نقص املناعة البشرية مراحل متقدمة      
 .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٣٣,٥٨ يف املائة مقابل ٤٨,٩٢، الفريوسات الرجعية

 عن طريق بناء مستشفى     املصابني بأمراض عقلية  تكفل برعاية    بال وتتعلق املسألة أيضاً    -١٠٠
املركز الوطين لـدعم    وأصبح كل من مستشفى األمراض العقلية و      . األمراض العقلية وجتهيزه  

 . جاهزين للعمل لضمان إعادة التأهيل الوظيفيالبحوث

 :وفيما يتعلق مبرض السل. وجرى تعزيز قدرة الربامج  -١٠١

ء السل وعالج مضاد لفريوس نقص املناعة البـشرية يف          قُدِّم عالج مضاد لدا    •
 يف املائة من احلاالت املقدرة املصابة بداء السل املرتبط باإلصابة بفريوس            ٧٠

  البشرية املالزمة له؛نقص املناعة 
قدم صندوق دعم األنشطة املتعلقة بالسكان أدوية ومواد طبية بلغت قيمتـها             •

  دوالر أمريكي؛١٣٦ ٠٠٠

. تشفيات موندو وبيساو وماساكوري بآالت جمهرية وُمدخالت      مت جتهيز مس   •
 .وخضعت أدوات مجع العينات للمراجعة

أُجنزت عملية إشراف متكاملة ألنشطة املختربات العاملة ولعمليـات تقـدمي            •
 الرعاية يف املراكز الصحية؛
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وأعيد تدريبهم على تقدمي الرعاية     ) أطباء(مت تدريب العاملني يف جمال الصحة        •
 عن  فضالً لإلشراف املباشر    ة العالجية القصرية األجل اخلاضع    إطار الدورة يف  

 . تقنية الكشف عن اإلصابة مبرض السلعلىإعادة تدريب فنيي املختربات 

بفضل هذه اجلهود، بلغت نسبة التغطية الوطنية للربنامج الوطين ملكافحة السل  •
،  لإلشراف املباشر  ةاضع العالجية القصرية األجل اخل    بتطبيق استراتيجية الدورة  

  ؛ يف املائة٦١

 ُنظمت بعثات لتعزيز مؤهالت الفنيني احملليني يف موندو وبيباليم؛ •

 من رؤساء األطباء يف املقاطعات بشأن سبل التكفل برعايـة           ٢٨مت تدريب    •
 ... األشخاص املصابني مبرض السل واملصابني بالسل وفريوس نقص املناعة معـاً          

لون يف خمتربات حكومية وخمتربات خاصـة تابعـة          فنيا يعم  ٨٩ومت تدريب   
ـ   ١٩ يعملـون يف     ني اجتماعي ين مرشد ٣٠٤جلماعة دينية و   ة ـ إدارة صحي

  ...إقليمية

 :٢٠٠٩ يف عام يتشادالوباالشتراك مع الصليب األمحر 

      املـاء ومرافـق    "ملياه ومراحيض يف إطـار برنـامج        قيمت مراكز لتوزيع ا   أ •
 ؛"الصرف الصحي

 ورعاية لقاحات برنامج التحصني املوسع وشلل األطفال  حول   نظمت محالت  •
وأجنزت هذه األنشطة بدعم تقـين  . الذين يعانون من سوء التغذية   األشخاص

من وزارة الصحة العمومية وبدعم مايل من شركاء آخرين مثل اللجنة الدولية            
 .اإلسباينالصليب األمحر  ولصليب األمحر الفرنسيللصليب األمحر وا

  ١٣ادة امل    
 احلياة االقتصادية واالجتماعية    

وتقوم النساء بـدور    . ال تتوفر معلومات كثرية عن دور املرأة يف احلياة االقتصادية           -١٠٢
حاسم يف اإلنتاج يف املناطق الريفية بالرغم من حرماهنن يف الكثري من األحيان من إمكانيـة                

ات الرئيسيات من عمليات القروض      النساء املستفيد   تعدّ ومن جهة أخرى،  . امتالك األراضي 
متناهية الصغر، وال سيما القروض اليت متنح يف إطار جلنة دعم مكافحة الفقر وانعدام األمـن                

. ٢٠٠٦الغذائي اليت أنشأهتا الوزارة املكلفة بالتمويل متناهي الصغر ومكافحة الفقر يف عـام     
وتعمل الشعبة على تنفيذ مشروع     وأنشئت شعبة النهوض باملرأة الريفية داخل وزارة الزراعة؛         

 يف إطـار برناجمهـا      صندوق األمم املتحدة للسكان   من  يرمي إىل متكني املرأة الريفية بتمويل       
وتعمل وزارة العمل االجتمـاعي والتـضامن       . ٢٠١١-٢٠٠٦اخلامس الذي يغطي الفترة     

ـ  ) مراعاة املنظور اجلنساين  إدارة النهوض باملرأة و   (الوطين واألسرة    عـات  اماجله  على توجي
 .نسائية وتدريبها على األنشطة املدرة للدخل يف املناطق الريفية واحلضريةال
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ات وذوالغالبية الكربى منهن أميـات و     .  الفقر وتقع أعداد كبرية من النساء ضحية       -١٠٣
 .، وال سيما يف جمال الصحةيف التنمية البشريةللغاية مستويات متدنية 

ذلك أن . الرمسي ضعيفةاالقتصادي دهن يف القطاع وة وج وجتدر اإلشارة إىل أن نسب      -١٠٤
وهذه النـسبة   .  يف املائة يف املتوسط من عدد العاملني يف الوظائف احلكومية          ١٣النساء ميثلن   

واملرأة ممثلة متثيال ناقصا للغاية يف املناصب اإلداريـة         . ٢٠١٠ و ٢٠٠٧مستقرة بني السنتني    
 ).١٥٠ بني عشرون مديرة إدارة مركزية من(العليا 

  ١٤املادة     
 الفئات الضعيفة من النساء    

 املتعلق حبماية األشخاص ذوي اإلعاقة على متتع        ٢٠٠٧ لعام   007ينص القانون رقم      -١٠٥
). ٤املـادة   (األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس احلقوق اليت يقرها الدستور جلميع مواطين تشاد            

ق يف الصحة والتعليم والتكـوين املهـين        ويكفل القانون املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة احل      
واالندماج االجتماعي واالقتصادي واحلق يف الثقافة والرياضة والسكن والترفيه والتواصـل           

 .وُتمنح املساعدة الدائمة لتلك الفئة على مجيع مستويات احلياة العامة واخلاصة. واألمن

ت من احلكومة على شكل     وتتلقى النساء والفتيات الاليت يؤسسن مجعيات، مساعدا        -١٠٦
منح دراسية، وإعانات تدعم أنشطتهن، وفترات زمنية حمددة يف اإلذاعة والتلفزيون لتوعيـة             

صاريف املستحقة لقاء احلصول على     املاجلمهور بشأن براجمهن، ودورات تدريبية، وإعفاء من        
بعض اخلدمات، وختفيضات ضريبية لفائدة النساء الـاليت يـدرن مـشروعات صـغرية،              

 .توجيهات ملساعدهتن على ممارسة األنشطة املدرة للدخل وغري ذلك من اإلجراءاتو

ويف إطار مكافحة الفقر، وضعت الدولة برنامج اإلقراض متناهي الصغر بإشـراف              -١٠٧
الوزارة املكلفة بالتمويل متناهي الصغر ومكافحة الفقر والعمل لصاحل الشرائح االجتماعيـة            

 مدرة  ةنشطأ يف الريف الاليت اجتمعن يف إطار مجعية أو مارسن           واستفادت النساء . الضعيفة
، بلغ عدد النساء املستفيدات من ٢٠١٠ففي عام . للدخل من برنامج القروض متناهية الصغر   

 . امرأة٢٥ ٤٣٥القروض متناهية الصغر 

 يف املائة مـن النـساء يف   ٥٨,١وثبت من التحقيقات اليت أجريت على األرض أن          -١٠٨
وتساهم النساء مسامهة كـبرية يف الـصناعات        . اركن يف اإلنتاج الزراعي يف البلد     تشاد يش 

 يف املائة من عمليـة      ٩٠التجميعية، ويوجدن بكثرة يف قطاع احلرف التقليدية ويؤّمن نسبة          
تسويق املواد الغذائية يف ظروف مضنية تتعلق بالوصول إىل األسـواق يف املنـاطق الريفيـة                

 برنامج األمن الغذائي واالستراتيجية الوطنية للحد مـن الفقـر           ووضع كل من  . واحلضرية
 مبنحهن وسائل لتلبية احتياجاهتن ومـنحهن       اءأولويات للرفع من مستوى عيش هؤالء النس      

 . للتمكنيفرصاً
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عات النـساء   اوتعمل شعبة النهوض باملرأة الريفية يف وزارة الزراعة على توجيه مج            -١٠٩
رة للدخل، وإنشاء مصارف احلبـوب، وإنـشاء تعاونيـات،          الريفيات، وتنظيم أنشطة مد   

وإحصاء احتياجات تلك الفئة من النساء لتنفيذ سياسة متكاملة يف جمال التنميـة والـتمكني       
 .ترمي إىل تقليص نسبة الفقر يف صفوف النساء يف املناطق الريفية

داخليـا والـذين   ومتثل النساء واألطفال العدد األكرب من جمموع السكان املشردين            -١١٠
وبناء على ذلك، يبلغ عدد النساء الاليت متثلن نـسبة    .  مشرد ١٧٠ ٠٠٠يقدر عددهم بنحو    

ويبلغ عدد األطفال الذين    .  امرأة ٨٨ ٦٣٧ يف املائة من جمموع األشخاص املشردين،        ٥٣,٢
ويبلغ عدد   . طفلة ١٦ ٦٨٩ طفال، منهم    ٣٢ ٦٧٠ سنوات   ٤ و ٠تراوح أعمارهم ما بني     ت

 ٢٠ ٥٧٧ طفال، منـهم     ٣٩ ٩٢٣ سنوات،   ٩ و ٥تراوح أعمارهم ما بني     تلذين  األطفال ا 
 شابا،  ٢٠ ١٨٥ سنوات   ٢٤ و ١٤تراوح أعمارهم ما بني     تطفلة؛ ويبلغ عدد الشباب الذين      

 .  شابة١٠ ٠٧٣منهم 

 بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتـشاد وتنظم احلكومة بالتعاون مع     -١١١
بأن أعمال العنف اجلنـسي     واسعة النطاق لتوعية السكان واألطراف املعنية       محالت إعالمية   

 عـن اجلـرائم اجلنـسية       لصمتتشكِّل جرائم مبوجب القانون اجلنائي، ومن أجل إسقاط ا        
 . ن تقدمي الشكاوىوالقضاء على ما يصيب اجملين عليهم من وصم واستبعاد ُيثنياهنم ع

 يف اجلوار املباشر ملواقع      املتكامل  األمين الفريقر  مواصلة وتعزيز نش  وتعمل تشاد على      -١١٢
جتّمع املشردين وخميمات الالجئني من أجل ضمان محايتهم، وال سيما النساء واألطفال منهم،  
وتوخي آلية لتقدمي الشكاوى تتسم بالبساطة وتكون يف متناول اجلميع، وضـمان إحالـة              

 .ةالشكاوى بصورة منهجية وفورية إىل السلطات املختص

حقـوق  "ومتت توعية السلطات احمللية وقادة اجملتمعات احمللية عن طريق مـشروع              -١١٣
مساعدة النساء والفتيات ضحايا العنف اجلنـسي واالغتـصاب والرتاعـات          /اإلنسان
وبالتايل، تبدو احلاجة إىل تعزيز قدرات املشروع ملحة من أجل االستمرار           ". املسلحة

 . يف توعية تلك القيادات

 وصـندوق األمـم املتحـدة       برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   وتتلقى تشاد الدعم من       -١١٤
وتعترب مساعدة البلدان والشركاء اآلخرين يف تعزيز قدرات هذا املـشروع املعـين             . للسكان

 .بالتوعية، ضرورية

وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن النساء الاليت يؤسسن مجعيات يتلقني قروضـا تتفـاوت                -١١٥
ووضعت احلكومة استراتيجية وطنية للتمويل متنـاهي الـصغر         .  حبسب حجم اجلمعية   مبالغها
الفقر وضمان حتقيق التنمية املتسقة للفئات      احلد من    هبدف املشاركة يف     ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  

ويف إطار األنشطة املدرة للدخل، تنشط منظمات شريكة أخرى مثـل           . الضعيفة من السكان  
،  بريطانيا العظمى  -أكسفام   ومنظمة   املنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية،    و منظمة االهتمام العاملي،  
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ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة باب املستقبل يف تشاد، يف شـرقي الـبالد               
وجيري حاليا اعتماد برنامج شامل لإلنعاش من شأنه معاجلة وضـع           . ملساعدة النساء املشردات  

 .مستدميةاألشخاص املشردين بصورة 

  ١٦املادة     
 العالقات األسرية    

 ١٩٥٨الصادرة عـام    فيما يتعلق باألسرة، ال يزال القانون املدين الفرنسي بصيغته            -١١٦
مطبقا يف تشاد؛ إال أنه مبوجب الدستور والقوانني، ُيسمح بتطبيق األعراف اليت ال تتناقض مع 

يارات الدينية الكـربى وهـي اإلسـالم        وتؤثر الت . النظام العام يف األوساط اليت تعترف هبا      
 . واملسيحية واحلياتية تأثريا بالغا على توجه القوانني واألعراف وال سيما يف جمال الزواج

 املتعلق بتنظيم احلالة املدنية،     INT/SUR/1961/03ومن هذا املنطلق يسمح األمر رقم         -١١٧
. و ذكره عند توقيع عقد الزواج     حتت تأثري اإلسالم واحلياتية، بتعدد الزوجات بشرط حمدد ه        

 . ويعترب خيار الزواج األحادي خيارا ال رجعة عنه

إال أنه مثة   . وتنظم الديانة اإلسالمية والديانة احلياتية كذلك املسائل املتعلقة باملرياث          -١١٨
توجه حاليا إىل رفع الشكاوى إىل السلطات القضائية املدنية نتيجة سوء إدارة تلك القـضايا               

 .ل سلطات متيز ضد النساء واألطفالمن قب

، وحتت سامي رعاية السيدة األوىل، أُطلقت محلة وطنيـة واسـعة    ٢٠٠٩ويف عام     -١١٩
النطاق لتوعية الشعب بشأن أعمال العنف اليت تستهدف النساء وبشأن املمارسات اليت متيز             

 .ضد املرأة ومتنعها من حتقيق ذاهتا

ارهتا جلنة حقوق الطفل بـشأن املؤسـسة احلكوميـة        وفيما يتعلق بالشواغل اليت أث      -١٢٠
الوحيدة املخصصة لألطفال احملرومني من الرعاية الوالدية اليت ال تقبل الفتيات، فقـد تعلـق               

غلـق اآلن بـسبب     واملركز م . األمر يف ذلك الوقت بانعدام املكان اخلاص باستقبال الفتيات        
 حكومية يقع مقرهـا يف الواليـات         جهود مع منظمة غري    تبذل حالياً و. نقص اإلمكانيات 

 .املتحدة األمريكية من أجل إعادة فتح تلك املؤسسة مبا من شأنه التخفيف من حدة تلك الشواغل

 ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري لالتفاقية وتعديل الفقرة     

 مجيع أشكال التمييـز عرضت احلكومة الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على          -١٢١
ومنذ ذلك احلني، مل تبذل أية جهود أخرى بغرض         .  إال أنه لألسف قوبل بالرفض     ضد املرأة 

 .التصديق عليه، إال أن احلكومة ستظل تويل اهتمامها هلذه املسألة

 التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز       ٢٠ من املادة    ١وفيما يتعلق بتعديل الفقرة       -١٢٢
ماعات اللجنة، تنتظر احلكومة لترى االجتاه الذي سيسري فيه ذلك   ضد املرأة املتعلقة مبوعد اجت    

 .التعديل املعتزم، من أجل اإلدالء برأيها
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وتـدعوها إىل اإلحاطـة علمـا       . وتعّبر حكومة مجهورية تشاد عن امتناهنا للجنة        -١٢٣
باملعلومات املقدمة الواردة يف التقارير اليت سلمتها تشاد للجان األخرى وجمللـس حقـوق              

 .اإلنسان وهي معلومات تكمل املعلومات الواردة يف هذا التقرير

املعنية بالقضاء على التمييز ضد     للجنة  لتؤكد من جديد    وتغتنم احلكومة هذه الفرصة       -١٢٤
وتظل احلكومة واعية بالشواغل اليت أثارهتا اللجنة والـيت         .  معها املرأة على تعاوهنا التام   

وار التفاعلي مع وفد تشاد، يف إطـار الـدورة          ستطرحها للنقاش من جديد خالل احل     
  .أكتوبر املقبل/ يف تشرين األولاملقرر عقدها السابعة واألربعني للجنة

        


