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ــة       ــافية املطروح ــئلة اإلض ــضايا واألس ــة الق ــى قائم ردود عل
)CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.2 (      فيما يتعلق بالنظر يف التقرير اجلامع

  )CEDAW/C/TCD/1-4(ول إىل الرابع للتقارير الدورية من األ

  معلومات عامة    
   من قائمة القضايا واألسئلة١رد على القضايا املثارة يف الفقرة     

قامت وزارة العمل االجتماعي والتضامن الوطين واألسرة، بصفتها هيئـة تنـسيق،              -١
ير املتعلقة  ، بإنشاء جلنة تقنية مكلفة بصياغة التقار      MASF/DG/02/0013مبوجب املرسوم رقم    

بفـضل  اثنني  بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وانتدبت مستشارين            
  .من منظمة اليونيسيفاملقدم تمويل ال
بشأن حلقة عمل   يف مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية يف جنامينا          ت  ُنظمو  -٢

لشؤون اجلنـسانية يف مجيـع وزارات       املعنية با جهات االتصال   شاركت فيها    إجازة التقارير 
 والوكـاالت املتخصـصة يف      الوطنيةتشاد واملؤسسات دون احلكومية واخلاصة واملنظمات       

  .منظومة األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين
 كيلـومتراً مـن   ٥٨وُعقدت حلقة عمل ثانية يف داردا، وهي قرية تقع على بعـد       -٣

وُعقدت حلقة العمل األخـرية السـتكمال       . لة نفسها كافة األطراف الفاع  جنامينا، مجعت   
التقرير يف مقر مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية يف جنامينا، مبشاركة مؤسستني من              

  .املؤسسات الكربى يف الدولة، مها الرئاسة واجلمعية الوطنية
إلنسان وأُعدَّ التقرير بصفة تشاركية بالتشاور مع موظفي وزارات الصحة وحقوق ا            -٤

 خليـة   -والعدل والتمويل الصغري والتربية الوطنية واجملتمع املدين، وخباصة منظمات النساء           
، واحتـاد   يات، ومجعية النساء القانونيات يف تشاد، وشبكة الوزيرات الربملان        النسويةاالتصال  

  .دينيةمجعيات النساء الناطقات باللغة العربية يف تشاد ومجيع املنظمات ال
الوكـاالت  من جانب   تنفيذ األنشطة وإمتام صياغة التقرير      ة ل ت مالي اسامهت م دمقُو  -٥

املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة وال سيما صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم             
  .املتحدة املشترك بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز

   القضايا واألسئلة من قائمة٢الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
  :جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل ما يلي  -٦

  برنامج تطوير شرق تشاد من أجل حتقيق تنمية مستدامة؛ •
  جلنة تسوية املنازعات، اليت تشارك فيها نساء؛ •
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  ، اليت هتتم بأنشطة الدعوة؛ياتشبكة الوزيرات الربملان •
  .دور الوزارات الذي يركز بقدر أكرب على إعداد املشاريع •
 شرق تشاد يف إطار عدة تدخالت تنسقها وتدعمها جهات          تطويرويندرج برنامج     -٧

  :ويشمل الربنامج ثالثة مكونات، وهي. نطقةمن أجل تطوير هذه املماحنة 
  إرساء دولة القانون واحلكم احمللي والوئام االجتماعي؛  )أ(  
تفادة من  االنتعاش االقتصادي وحتسني ظروف العيش عن طريق زيادة االس          )ب(  

  نوعية اخلدمات االجتماعية األساسية؛
 مـستوى   علىتعزيز هياكل التنسيق لإلنعاش املبكر على الصعيد الوطين و          )ج(  

  .منظومة األمم املتحدة على السواء
 بشأن تعمـيم  ١٣٢٥قرار جملس األمن الواردة يف توصيات  الويراعي تنفيذ الربنامج      -٨

  .مراعاة املنظور اجلنساين
 بصورة وثيقة لمنظور اجلنساين، ستشرَّك املنظمات النسائية وشبكات النساء        ل اةًومراع  -٩

لذلك، أُجريت مناقشات مع مجعية النساء احلقوقيات يف تشاد لدعم إرسـاء  . يف تنفيذ الربنامج  
 منع الرتاعات وتـسويتها     هو غاية األمهية    يفوبإمكان النساء أن يضطلعن بدور      . دولة القانون 
وسعياً لتحقيق السالم، سيسهم املشروع يف منع أعمال العنف املرتكبة          . يز السالم تعزفضالً عن   
  . يف املائة من موارد املشروع إىل األنشطة اجلنسانية١٥وُخصصت نسبة . ضد النساء

وشاركت يف ذلك وزارات العدل، والعمـل االجتمـاعي، وحقـوق اإلنـسان،               -١٠
والزراعة، والتمويل الصغري، واملياه واإلصـحاح،      والالمركزية، والصحة، والتعليم، والبيئة،     

  .واالقتصاد والتخطيط، والداخلية واألمن العام
، والعدالة، وحقوق اإلنسان والوئام     ةاحلوكم: وُشكّلت اجملموعات املواضيعية التالية     -١١

درة االجتماعي، والتعليم، واملياه واإلصحاح، والصحة والتغذية، واألمن الغذائي، واألنشطة امل
  . االقتصادي، واملوئل والبيئة-للدخل واالندماج االجتماعي 

  تنفيذ االتفاقية    
   من قائمة القضايا واألسئلة٣ردود على القضايا املثارة يف الفقرة     

 مجعية شـيوخ     تضم املشاريع اليت تنفذها الدولة مع شركائها     من القول إن    بد   وال  -١٢
 أنشطة يتولّـون   هؤالء االضطالع ب   واقترح. وعيتهمالقبائل يف تشاد الذين جرى تدريبهم وت      

وهم جزء ال يتجزأ من خمتلف املشاريع ومحالت التوعية حبقوق          .  بدورهم توعية السكان   فيها
  .)اليت تستهدفها مشاريع الشركاء يف جمال الدعوة(املرأة، 
  .واألسرةإعداد مشروع قانون األفراد املكلفة باجلمعية عضو يف اللجنة الوطنية هذه و  -١٣
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  اإلطار املؤسسي والتشريعي، تعريف التمييز    

   من قائمة القضايا واألسئلة٤رد على القضايا املثارة يف الفقرة     
مشروع القانون الذي اجلمهورية أخذ يف االعتبار دستور يف هذا اجملال أن من األمثلة   -١٤

  .يف تشادتمييز صاغته مجعية الشباب املناهض لل

   من قائمة القضايا واألسئلة٥ا املثارة يف الفقرة رد على القضاي    
 املـرأة املـشتغلة   زوججييز ل املتعلق بوضع التجار يف تشاد PR/84/006املرسوم رقم     -١٥

       مـن القـانون املـدين    ٢٢٣وهو استنساخ للمادة    .  أنشطة زوجته  بالتجارة االعتراض على  
غري أن هـذا    .  إذا اعترب ذلك ضرورياً    ، الذي خيّول للزوج إهناء أنشطة زوجته،      ١٩٥٨لعام  
  .١٩٩٦دستور عام  مل يعد سارياً منذ صياغة احلكم
 اخلاص بإدارة العائدات النفطية ال يتطّرق إىل مصاحل النساء         PR/99/001القانون رقم     -١٦

  .واألطفال حتديداً
 وروبيةاملفوضية األ املربمة بني   تفاقات  الويف إطار مراجعة ذلك، صّدقت تشاد على ا         -١٧
 وتكفـل   ٢٠٠٦ اليت جرت مراجعتها يف عام       ئبلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلاد     و

  .مشاركة النساء يف التجارة واالقتصاد
، ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ٨ املؤرخ   PR/PM/MCPT/07/1140 للمرسوم رقم    ووفقاً  -١٨

  .إدارة الشركات باليوم الوطين للمرأة العاملة يف قطاعي التجارة وُيحتفل سنوياً
ووضعت حكومة تشاد وشركاؤها املاليون الدوليون واحملليون إىل جانب اجملتمـع             -١٩

 ،املدين برامج وخطط عمل وإجراءات حمددة ترمي إىل زيادة استفادة املرأة من وسائل اإلنتاج             
اإلعـالن  انظر تنفيـذ  (وال سيما املوارد املالية، إىل جانب تعزيز قدراهتا التنظيمية واإلدارية         

  ).١١. الرمسي ص

  الربامج وخطط العمل    
   من قائمة القضايا واألسئلة٦رد على القضايا املثارة يف الفقرة     

  :ترد فيما يلي املشاريع اليت تدمج هنج مراعاة املنظور اجلنساين يف عملية التنمية  -٢٠
وله  مي٢٠٠٦قائم منذ عام  هو مشروع "املساواة واإلنصاف "CD 5 G 102 املشروع •

صندوق األمم املتحدة للسكان وتديره مديرية النهوض بـاملرأة وإدمـاج املنظـور             
وبفضل هذا املشروع، أجنزت الوزارة أنشطة تعزيز القدرات عن طريـق           . اجلنساين

التوعية والدعوة والتعليم والدعم االستشاري وتدريب موظفي الدولة وشركاء مـن          
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املهام املنوطة هبـم قـصد    وجه ب  حسنلى أ االضطالع ع اجملتمع املدين لتمكينهم من     
  النهوض باملساواة وإدماج النساء يف قطاعهم؛

  ؛٢٠٠٦القائم منذ عام " متكني املرأة الريفية "CHD 5 G 104املشروع  •
  املشروع الوطين لألمن الغذائي؛ •
  وكامن؛تشاد حبرية منطقيت مشروع تطوير  •
  مشروع النهوض حبقوق اإلنسان والوصول إىل العدالة؛ •
  اخلطة اخلمسية املعنية بأولويات املرأة التشادية؛ •
  خطط التنمية اإلقليمية املُمّولة من االحتاد األورويب؛ •
  الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان؛ •
 النهوض بـاملرأة وإدمـاج      إدارة، إىل   ٢٠٠٦حتويل إدارة النهوض باملرأة، يف عام        •

رة العمل االجتمـاعي والتـضامن       التابعة لوزا  دارةوُتناط هبذه اإل  . املنظور اجلنساين 
 االقتصادية -الوطين واألسرة مهمة تنفيذ سياسة احلكومة يف جمال التنمية االجتماعية 

إدماج تعزيز املساواة واإلنصاف اجلنسانيني ومتكني املرأة، وحتقيق والقانونية للمرأة، و  
والتنـسيق مـن    ة  تابعاملاملسائل اجلنسانية يف سياسات التنمية واستراتيجياهتا وكفالة        

  .جانب احلكومة
، أُنشئت مديرية النهوض بتعليم الفتيات مبوجب       الوطنيةوعلى مستوى وزارة التربية       -٢١

  :وُتناط هبا املهام التالية. ٢٠٠٧مايو / أيار١٧ املؤرخ PR/PM/MEN/2007/414املرسوم رقم 
  أو التجارب ودعمها يف جمال تعليم الفتيات؛/إجراء الدراسات و •
  .أنشطة اإلعالم والتوعية والدعوة وإدارهتا من أجل النهوض بتعليم الفتياتتنظيم  •
  :وعلى مستوى الصحة، ُيالحظ ما يلي  -٢٢

  إنشاء مديرية الصحة اإلجنابية؛ •
  اعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة انتشار الناسور املثاين املهبلي؛ •
مبضادات فريوسـات   لعالج  جمانية الرعاية عند الوالدة يف احلاالت الطارئة وجمانية ا         •

  ؛النسخ العكسي
  إعداد خارطة طريق حلملة مكافحة وفيات األمهات والرضع يف أفريقيا؛ •
  .إنشاء وزارة مكلفة حبقوق اإلنسان •

   من قائمة القضايا واألسئلة٧رد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 اجلنـسني يف    هتدف دراسة األوضاع اجلنسانية إىل تشخيص الفوارق واحليف بـني           -٢٣

مجيع القطاعات وإىل حتليل آثارها يف التنمية، بغية حتديد األولويات والصعوبات اجلنـسانية،             
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. اليت تستند إليها األهداف واحملاور االستراتيجية للسياسة الوطنية املتعلقة باملسائل اجلنـسانية           
  :وقطعت هذه السياسة املراحل التالية

ازة تشمل إجازة متهيدية، وجلسة إعادة قراءة مث  عملية إجإىل وثيقة التحليل خضعت •
  إجازة على املستوى الوطين؛

نظر أعضاء اللجنة املتعددة القطاعات أثناء حلقة عمل داخلية يف صياغة مـشروع              •
السياسة الوطنية املتعلقة باملسائل اجلنسانية، مث أجازها بصورة متهيدية املخططـون           

  اء؛اإلدارات الوزارية واخلرببار موظفي وك
ُنظمت حلقات عمل إقليمية لإلجازة التمهيدية للسياسة الوطنية املتعلقة باملـسائل            •

بشأهنا، ومها أمـران     توافق آراء وطين     ا وحتقيق اجلنسانية من أجل انضمام اجلميع هل     
  .ضروريان لتنفيذها

إعداد هذه السياسة من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز           ُتستمد مربرات   و  -٢٤
  .بالنهوض باملساواة بني اجلنسنياملتعلقة التزامات الدولة من  املرأة وضد
قد ختلصت   تشاد   كونست: "ذه السياسة على النحو التايل    ُعرضت الرؤية املتعلقة هب   و  -٢٥

املساواة واحليف بني اجلنسني، ومن مجيع أشـكال        عدم   من مجيع أشكال     ٢٠٢٠عام  حبلول  
نفس حظوظ الوصـول إىل املـوارد والـتحكم فيهـا       العنف، حيث ُتتاح للرجال والنساء      

  ".واملشاركة بصورة متساوية يف هيئات اختاذ القرار من أجل حتقيق تنمية مستدامة
وهتدف السياسة الوطنية املعنية باملسائل اجلنسانية أيضاً إىل تنفيذ مبـادئ املـساواة               -٢٦

زامات تشاد على الـصعيدين      وكذلك تنفيذ الت   ،الدستور واحترام حقوق اإلنسان   الواردة يف   
  . اإلنصاف واملساواة بني اجلنسنيتعزيزالوطين والدويل من أجل 

   من قائمة القضايا واألسئلة٨الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
مكّن إنشاء وزارة التمويل الصغري من تشكيل جلنة دعم مكافحة الفقر وانعدام األمن           -٢٧

 النـسائية يف ضـواحي جنامينـا ويف         اجملموعاتالوزارة  ودعمت  . ٢٠٠٦الغذائي يف عام    
الـيت تـضطلع    وزارة التمويل الصغري ومكافحة الفقر      أُنشئت  ،  ٢٠٠٧ويف عام   . املقاطعات
 يف  ٩٠،   شخصاً ٤٢ ١٨٣بلغ عدد املستفيدين منها     يف جمايل الدعوة ومنح القروض      بأنشطة  

  .املائة منهم نساء
املهين قدرات النساء العـامالت يف التجـارة ويف         وعّزز الصندوق الوطين للتدريب       -٢٨

  .تنظيم املشاريع
ومّول برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للزراعة مشاريع حتويـل              -٢٩

املنتجات احمللية، وال سيما تطوير شجرة الكريتة وطحلب السبريولينا، بإشراف وزارة العمل            
  .سرة ووزارة الزراعة على التوايلاالجتماعي والتضامن الوطين واأل
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  التدابري اخلاصة املؤقتة     
   من قائمة القضايا واألسئلة١٠ و٩الرد على القضايا املثارة يف الفقرتني     

  :  رمسيةبياناتال يوجد قانون، ومع ذلك، صدرت عدة   -٣٠
    وُخّصـصت  . كلية املعلمـني  يف   تدابري لتوظيف معلمات     اتُّخذت،  ١٩٩٦يف عام    •

   للنساء؛  يف املائة٣٠بة نس
 األخرية، بيانات رمسية حتث النساء على       اخلمس السنوات   أثناءأصدر رئيس الدولة،     •

   واسعة يف هيئات اختاذ القرار؛ مشاركةاملشاركة 
  . األمندوائر شابة يف ٢٥٠  خاصة توظيفبصفةمت  •

   واملمارسات التمييزيةالنمطيةالقوالب     
   من قائمة القضايا واألسئلة١١يف الفقرة الرد على القضايا املثارة     

  :جتدر اإلشارة إىل أمور منها ما يلي  -٣١
   الوطنية ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس؛ االستراتيجية •
  ؛ تصدي له ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس والالوطين التنسيقهيئة  •
حد ألعمال العنـف   لوضع ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٥ الدولة يف   رئيسبيان   •

  ضد النساء واألطفال؛ 
  . بتشويه األعضاء التناسلية األنثويةاملتعلقة الطريقخارطة  •

   من قائمة القضايا واألسئلة١٢الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 الذي أعدته بعثة تقصي ممارسات زواج األرملة        ٢٠١٠جتدر اإلشارة إىل تقرير عام        -٣٢

 كاّبي  -وىف، والزواج باألخت الصغرى للزوجة املتوفاة يف منطقيت مايو          من شقيق زوجها املت   
  .وَتندجيلي

تديرة تناولـت هـذه   اجتماعـات مائـدة مـس   كما نظّمت نواةُ مكافحة اإليدز    -٣٣
      املمارسات، وشاركت فيها السلطات اإلدارية والعسكرية والتقليدية والدينيـة يف جنامينـا            

  .٢٠٠٧، ويف باال عام ٢٠٠٦ ، ويف ُبنغور عام٢٠٠٥عام 
  . الغذائيةومل تعد ُتماَرس احملرمات   -٣٤
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  العنف ضد املرأة    
   من قائمة القضايا واألسئلة١٣الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     

ُيعاقَب مرتكب االغتصاب باألشـغال     " بأن   العقوبات من قانون    ٢٧٥تقضي املادة     -٣٥
  ". الشاقة املؤقتة

 أو  ةثة عـشر  العندما ُيغتصب طفل دون سن الث     " على أنه    ٢٧٦ تنص املادة    وباملثل،  -٣٦
مبساعدة شخص أو أكثر أو من جانب قريب الضحية، ُترتل حبق اجلاين عقوبـة باألشـغال                

  ".الشاقة مدى احلياة
 اجلنائية أحكاماً تعاقب مرتكيب انتـهاك       اإلجراءاتويتضمن مشروع تنقيح قانون       -٣٧

  . ساءاحلقوق األساسية للن
تصدي  العنف القائم على نوع اجلنس وال      ملكافحةوتوجد كذلك هيئة تنسيق وطنية        -٣٨
  .  من العنفالنوع املكافحة هذأيضاً  خطة عمل وطنية مثة، وله

   من قائمة القضايا واألسئلة١٤الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
  :إىل ما يلي" ٢٠١٥حبلول عام  واألطفال النساءالقضاء على العنف ضد "هتدف محلة   -٣٩

   األطراف الفاعلة يف جمال مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس؛ قدراتتعزيز  •
   اليت حتمي النساء واألطفال يف تشاد؛ والقوانني التشريعاتتعميم  •
   لصاحل النساء واألطفال؛ اجلمهورية مؤسسات لدىالدعوة  •
  ى الصعيد الوطين؛ عل  العنف القائم على نوع اجلنسمكافحةتنسيق  •
  .تصدي له العنف القائم على نوع اجلنس والملكافحة وطنية ستراتيجيةاإعداد  •
 القضائية وقوات الـدفاع واألمـن       ةالسلط:  يشمل  متنوعاً مجهوراًوتستهدف احلملة     -٤٠

  . والسلطات اإلدارية والتقليدية والدينية واملؤسسات الكربى يف الدولةيف احلقل الطيبوالعاملون 
تسجيل شكاوى تتعلق ببعض حـاالت العنـف يف         : ، منها آثاروكان هلذه احلملة      -٤١

الدوائر وعلى مستوى مجعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان، ومبادرة السكان إىل اسـتعمال             
  .خط اهلاتف األخضر

 النساء والفتيات الالئي تعّرضن     ومساعدةحقوق اإلنسان،   "وُوضع مشروع معنون      -٤٢
  ". واالغتصاب والرتاعات املسلحةلالعتداء اجلنسي

 تشاد والرتاعات املسلحة    إىل من تدفق الجئني     عليهاوأدت أزمة دارفور، وما ترتب        -٤٣
هذه األزمة،  واجهة  وعليه، ومل . يف شرق البلد، إىل تفاقم حالة العنف القائم على نوع اجلنس          

مع برنـامج األمـم     وضعت وزارة العمل االجتماعي والتضامن الوطين واألسرة، بالتعاون         
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حقوق اإلنسان، ومساعدة النساء والفتيات الالئي تعّرضن       "املتحدة اإلمنائي، مشروعاً ُيدعى     
  ".لالعتداء اجلنسي واالغتصاب والرتاعات املسلحة

، يف ٢٠٠٩ واستمر حىت عـام  ٢٠٠٧ عامبداية يف وُنفِّذ هذا املشروع الذي ُوضع       -٤٤
ويرمي املشروع إىل كفالـة     . يف شرق البلد   املضيفنيخميمات الالجئني ويف أوساط السكان      

احلماية القضائية والنفسية للنساء والفتيات الالئي تعّرضن لالعتداء اجلنـسي واالغتـصاب            
  . والرتاعات املسلحة

  : النتائج التاليةحتقيق وكان ُيتوقَّع من هذا املشروع   -٤٥
   النفسية للنساء الالئي تعّرضن لالغتصاب واالعتداء اجلنسي؛ الرعاية •
   القضائية الفعالة للجناة؛ املالحقات •
   يف آبيشي؛ نفسي مركز دعم استحداث •
  هم ميدانياً؛ نشر املشورة وتقدمي احملليني على املوظفنيتدريب  •
ق  احلماية واألمن على مبـادئ حقـو  وموظفيالسلطات احمللية   يف   العاملنيتدريب   •

  . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
وبالنظر إىل اتساع نطاق العنف املُسلَّط على النساء واألطفال يف مجيع أحناء البلـد،                -٤٦

 باالتفاق مع برنامج األمم املتحدة      ،قررت وزارة العمل االجتماعي والتضامن الوطين واألسرة      
  .٢٠١٠ يف عام  توسيع نطاق املشروع ليشمل املناطق احلضرية،اإلمنائي
  :  األهداف الرئيسية التاليةحتقيقوترمي هذه املرحلة إىل   -٤٧

   نوع اجلنس؛ على العنف القائم  دراسات لفهم ظاهرةجراءإ •
   يف املخيمات؛ النساء الوصل وجلان جهاتدعم  •
 الواقعة يف مدن آبيشي وجنامينا ومونـدو        االجتماعية النفسي للمراكز    الدعمتقدمي   •

  .٢٠١٠خالل عام 
  .  دوالر١٥٠ ٠٠٠هذا املشروع تبلغ تكلفة متويل و  -٤٨

   من قائمة القضايا واألسئلة١٥الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
     أمام الضحايا، حيث أُنشئت جلان فرعيـة،        املتاحال متثل اللجنة سبيل الطعن الوحيد         -٤٩

نشأة مبوجب تقريـر جلنـة التحقيـق يف         وال سيما اللجنة الفرعية التقنية لدعم جلنة املتابعة امل        
  . ٢٠٠٨فرباير /شباط ٨إىل يناير /كانون الثاين ٢٨ يف تشاد يف الفترة من وقعتاألحداث اليت 

  :  كذلك خليتان، مهاواسُتحدثت  -٥٠
  ؛ القانونيةاخللية  •
  .األمنيةاخللية  •
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هلم وغريها من    يتعلق بالتعويضات املقدمة     فيماوترصد جلنة املتابعة أوضاع الضحايا        -٥١
  . أن تالحق اجلناة قضائياًوبإمكان اللجنة أيضاً. املطالبات

   واستغالل بغاء املرأة باألشخاصاالجتار     
   من قائمة القضايا واألسئلة١٦الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     

سان فيما يتعلق باالجتار باألطفال، قامت وزارة العمل االجتماعي ومجعيات حقوق اإلن            -٥٢
 بإجراء مشاورة رمسية تناولـت االجتـار باألطفـال          ةومجعيات اجملتمع املدين واجلمعيات الديني    

  . اجلنسي لألطفال وتوجد كذلك خطة عمل وطنية ملقاومة االعتداء واالستغالل. واستغالهلم

   واملشاركة يف احلياة العامةالسياسيةاملشاركة يف احلياة     
   من قائمة القضايا واألسئلة١٧ الفقرة الرد على القضايا املثارة يف    

حمدد لزيادة مشاركة النساء بصورة كاملة ومتـساوية        وال يوجد أي إجراء ملموس        -٥٣
لقضائية وكذلك على الصعيد    ومتثيلهن على مجيع مستويات احلكومة والسلطتني التشريعية وا       

  . من الدستور١٣ و١٢ املادتنيالدويل، فيما عدا أحكام 

   التعليم    
   من قائمة القضايا واألسئلة١٨الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     

 اليت اسـتثمرهتا يف     األموال اليت تبذهلا تشاد منذ عشر سنوات و       الكبريةرغم اجلهود     -٥٤
ففيمـا  . فرص الوصول إىل التعليم، فإهنا ال تزال تواجه صعوبات يف جمال نوعية التعليم            توفري  

لقراءة اإلملام بـا   تشاد أحد البلدان األربعة اليت تشهد أدىن مستويات          يتعلق مبحو األمية، تعترب   
  . بني النساء والرجالكبرية فوارق مع  يف املائة٣٠أقل من نسبة بوالكتابة يف القارة اإلفريقية 

 يف  إداراتما يتعلق بالفوارق القائمة، قامت سلطات البلد مؤخرا بإنشاء أربـع            وفي  -٥٥
  : مبحو األمية، وهيوزارة التعليم مكلفة 

   األمية؛ حمو إدارة •
   غري النظامي؛ األساسي التعليم إدارة •
  ؛الوطنية اللغةإدارة  •
  . الفتياتبتعليم النهوض إدارة •
 . حمو األميةالعاملني يف جمال تدريب سياسةووضعت جامعة جنامينا   -٥٦
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ألفضل ) متيازمثل املنح وتوزيع جوائز ا    ( حوافز   تقدمي الرئيسيةوتضمنت اإلجراءات     -٥٧
 معدات جلمعيات األمهـات     توفريالطالب قصد التشجيع على تسجيل الفتيات يف املدارس و        

مثل الطواحني والنقَّاالت املدولبة والعربـات       (القروية ختفف من األعباء اليت تتحملها النساء      
  .)إىل ذلك وما
حلـاق  ع علـى إ   التشجيوُنظِّمت محلة توعية اجتماعية للمجتمعات احمللية من أجل           -٥٨

  .الفتيات باملدارس وبقائهن فيها
  .وانضّم اآلباء إىل مجعيات تدعم جهود احلكومة والشركاء يف جمال التعليم  -٥٩

  العمالة    
   من قائمة القضايا واألسئلة١٩الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     

  . التحرش اجلنسيعلىتوجد قوانني تعاقب  ال  -٦٠

   من قائمة القضايا واألسئلة٢٠ملثارة يف الفقرة الرد على القضايا ا    
  . قانون حلمايتهممشروعفيما يتعلق بعمل األطفال، جيري إعداد   -٦١

  الصحة    
   من قائمة القضايا واألسئلة٢١الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     

صدورها غرافية الثانية للصحة يف تشاد، عند       نتائج الدراسة االستقصائية الدمي    كشفت  -٦٢
 بالرغم من دعم احلكومة وشركائها هلذا       تدهور األوضاع الصحية لألمهات   ،  ٢٠٠٤يف عام   
. عادة النظر يف هذا الوضع  وروجعت يف هذا السياق السياسة الوطنية الصحية قصد إ        . القطاع
الصحية، وهي أداة تنفيذية لتطبيـق هـذه الـسياسة     تحسني الرعاية   ت خطة وطنية ل   وُوِضَع
 حتديداً، ُوِضَعت خارطة طريق وطنية للحـد مـن          النفاسيةوفيات  اليما يتعلق ب  وف. اجلديدة

ـ احلكومة يف العمل    رغبة  ترجم  مما ي ،  النفاسية ووفيات الرضع وحديثي الوالدة    وفيات  ال زم حب
النفاسية وفيات  الوتغطي خارطة الطريق اخلاصة بتعزيز احلد من        . للتخفيف من معاناة النساء   

وتـرد أدنـاه نتـائج      . ٢٠١٥ إىل   ٢٠٠٩  مـن  الفترةيف   ةدالالو حديثيالرضع و ووفيات  
  . اليت حتققتاإلجنازات امللموسة

فيما يتعلق باهلياكل األساسية الصحية الرامية إىل حتقيق الالمركزيـة يف وصـول             و  -٦٣
  :يلي إىل املناطق الريفية، جتدر اإلشارة إىل ماالصحية الرعاية 



CEDAW/C/TCD/Q/4/Add.3 

GE.11-42249 12 

 الرعاية مرحلتها التنفيذية من وصول النساء إىل        تزيد الدوائر الصحية اليت دخلت يف      •
 حتـت أو   ُشيدتصحية  الرعاية  لل اً مركز ٧٢وإقليمياً   مستشفى   ١٩ هناك(الصحية  
  ؛)التشييد

  ؛ سريرا٢٥٠ًبسعة  يف جنامينا والطفلتشييد مستشفى األم  البارزة اإلجنازاتمن  •
الفحوص الـسابقة   : ة جماالت ست للصحة اإلجنابية يف     املتنقلة الرعاية   استراتيجيةُتنفَّذ   •

لنـساء  ل األخـرى  أشكال الرعاية الـصحية      موانع احلمل وتوفري  للوالدة، وتوزيع   
 .واألطفال يف القرى النائية عن مراكز الرعاية الصحية

 للعمل يف املقاطعات واملناطق الريفيـة حتديـداً     وفيما يتعلق باملوارد البشرية، انُتِدب      -٦٤
 قابلة حاملة لدبلوم الدولة،     ٣٨ ممرضاً حامالً لدبلوم الدولة، و     ٧٤ و  طبيباً ٥٢ لرعاية املرضى 

أخصائيو خمتربات حاملون   (، إىل جانب مساعدين طبيني      من املعاونني التقنيني الصحيني    ٩٦و
يسَّر حتـسني   مما   ،)إىل ذلك  لدبلوم الدولة، وتقنيون أكفاء يف جمال خدمات التمريض، وما        

 .الصحيةاستفادة النساء من الرعاية 

التوليد، ميكن اإلشارة إىل اإلجنازات امللموسة      يف جمال   رعاية  الوفيما يتعلق خبدمات      -٦٥
  :التالية
 يف حـاالت الطـوارئ يف َسـْره        والوالداتالتوليد   يف جمايل رعاية  ال على   التدريب •

  وجنامينا؛
   على الرفاه األسري يف َسْره؛التدريب •
  بتركيز أكرب؛ للوالدةالتدريب على الرعاية السابقة  •
  ؛لإلجهاضالتدريب على الرعاية التالية  •
ناسور يف مونغو بدعم من صـندوق األمـم املتحـدة            للتوعية مبرض ال   تنظيم قافلة  •

   العالج من هذه القافلة؛ تقريباًامرأة ٩٠وتلقت ).  والتوعيةالعالج(للسكان 
   سرطان عنق الرحم؛عالج أحد األطباء يف جمالتدريب  حالياًجيري  •
 بشأن جمانية العـالج يف احلـاالت        ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١ن رئيس الدولة يف     إعال •

   يف طب التوليد؛الطارئة
حديثي  وتعزيز املوارد البشرية لطب التوليد و      وجتهيزمراعاة جمانية الوالدات السهلة،      •

النفاسية وفيات  الخارطة الطريق للتصدي لزيادة     إطار  يف احلاالت الطارئة يف     الوالدة  
 .حديثي الوالدةلرضع واووفيات 

وعليه، تشجع حكومة   . للنساء املشردات الرعاية الصحية   من املسائل امللحة توفري     و  -٦٦
الالجئـات  وجـود   مجهورية تشاد الوكاالت اإلنسانية على إنشاء فروع هلـا يف منـاطق             

 . الرعاية للسكانتقدميتمكني هذه الوكاالت من ، لواملشردات
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     PR/93/008املرسـوم رقـم     صـدور   جنابية، وبالرغم من    وفيما يتعلق بالصحة اإل     -٦٧
 الذي يتعلق بتنظيم منع احلمل يف تشاد، اعتمدت احلكومة          ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٣٠املؤرخ  

.  اخلاص بالنهوض بالصحة اإلجنابية    ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ١٥ املؤرخ   PR/02/006القانون رقم   
يذ السياسة الوطنية للصحة اإلجنابية تنفيذاً      ومع ذلك، يلزم اعتماد قوانني أخرى متكّن من تنف        

ومع .  هلذا القانون، وهو قيد التوقيع      تنفيذياً ويف هذا الصدد، أعدت احلكومة مرسوماً     . فعاالً
التدابري الرامية إىل زيادة نسبة النساء الالئي يستعملن وسيلة من وسائل منع احلمل             فإن  ذلك،  

  . يف جمال الصحة اإلجنابيةوتوعيتهنتدريب النساء تركز حالياً على 
  :، منهامجلة أمورويف هذا اإلطار، جتدر اإلشارة إىل   -٦٨

  املقاطعات تابعني للجمعية التشادية لرفاه األسرة؛تدشني مستوصفني جديدين يف  •
يف  تنظيم األسرة يف باال/ الصحة اإلجنابية  خدماتوضع استراتيجية رعاية متنقلة تتيح       •

من حتقيـق   هذه االستراتيجية   مكَّنت  وقد  ة منوذجية،   ، وهي منطقة ريفي   ٢٠٠٧ عام
 الرعاية حتسنت يف املائة، و١٣٣إىل الرعاية بنسبة وصول حيث حتسن النتائج مرضية 

 يف ٩٢,٥  بنـسبة   يف املائة، والوالدة بتقدمي املساعدة     ٤٠٣,٦  بنسبة السابقة للوالدة 
 يف  ١٢٦,٣  بنسبة ورفاه األسرة  يف املائة،    ٣٢٣  بنسبة املائة، والرعاية التالية للوالدة   

 إىل ذلك، بادرت احلكومة إىل توسيع نطاق هذه االستراتيجية للرعاية          واستناداً. املائة
 املتنقلة يف مخس مناطق أخرى يف البلد؛

 الدينية مثل الكنيسة اإلجنيلية     املؤسساتالتوعية مبفهوم الصحة اإلجنابية بالتعاون مع        •
 تشاد؛وحتالف البعثات اإلجنيلية يف 

   بالصحة اإلجنابية؛الشرقية القبائل يف منطقة لوغون شيوختوعية  •
 إىل مركز وطـين     ٢٠٠٧مايو  / يف أيار  والطفولة األمومة   لرعايةحتويل املركز الوطين     •

 . اإلجنابية وملعاجلة الناسورللصحة

   من قائمة القضايا واألسئلة٢٢الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
      لميـاه واإلصـحاح للفتـرة      ل، ُرمسـت خطـة      ولذلك. د مائية وفرية  لتشاد موار   -٦٩

 أحـد ومن أجل حتقيق    .  هذه املوارد  ربجمةللبلد استراتيجية وأداة    فأصبح ل ،  ٢٠٢٠-٢٠٠٣
إتاحـة   حكومة تشاد إىل     دفاألهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق باحلصول على ماء الشرب، هت        

وللسهر على حصول سكان املناطق الريفيـة       . ملائة يف ا  ٦٠احلصول على ماء الشرب بنسبة      
عامة والنساء والفتيات خاصة على ماء الشرب، شددت احلكومة على توفري شبكات امليـاه              

اجملتمع احمللي القروي   ات اليدوية اليت يشرف عليها      واملعدات األساسية هي املضخ   . يف القرى 
      جمال االسـتثمار يف الفتـرة مـن         ويف هذا الصدد، بذلت احلكومة جهوداً مكثفة يف       . نفسه
 يف املائة   ١٧، يّسرت زيادة نسبة احلصول على ماء الشرب من          ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٠عام  

، وفقاً ٢٠١٠  يف املائة يف عام ٤٨إىل   وأخرياً   ٢٠٠٥  يف املائة يف عام    ٣٠ إىل   ٢٠٠٠ يف عام 
  .األهداف اإلمنائية لأللفيةتوقعات املتعلقة بتحقيق لل
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سيما الكولريا، تنظّم احلكومة يوماً وطنيـاً لغـسل          ، وال األوبئةاً ملنع انتشار    وسعي  -٧٠
وخالل هذا اليوم، ُتعقد دورات تدريبية وُتتَّخذ إجراءات يف جمال التوعية تتنـاول             . األيدي

  .موضوعي اإلصحاح ومنط احلياة الصحية

  سئلة من قائمة القضايا واأل٢٣الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
اإليدز، كما تقضي بذلك / البشرياملناعةيشدد التوجه اجلديد ملكافحة فريوس نقص    -٧١

وعليـه،  . اخلطة االستراتيجية، على محالت توعية الشباب وعلى منع عدوى األم للطفـل           
وباإلضافة إىل التدابري املتخذة لتعزيز محالت التوعية بإحداث تغـيري يف الـسلوك اجلنـسي               

 زيادة عدد مراكـز التـشخيص       عدوى بفريوس نقص املناعة البشري، مثل     احملفوف خبطر ال  
وتنظيم دورات تعبئة اجتماعية، انتقلت احلكومة إىل       وتأهيل مدربني لتثقيف األقران     ،  الطوعي

مرحلة التوعية بتعزيز التنسيق الوطين والقطاعي واإلقليمي يف التصدي لفريوس نقص املناعـة             
قليمية ملكافحة اإليدز وبتعزيز االستفادة من خدمات املشورة        اإليدز بتشكيل جلان إ   /البشري

  .والتشخيص الطوعي السري واجملاين لفريوس نقص املناعة البشري
ومن بني التدابري املتخذة لكفالة منع عدوى األم للطفل لدى احلامالت، ميكن ذكر               -٧٢

  :ما يلي
وس نقـص املناعـة      عدوى األم للطفل بفـري     مناية  للوقرعاية  الزيادة عدد هياكل     •

  ؛اإليدز/البشري
   للوالدة؛السابقةالتشخيص املنهجي أثناء الرعاية  •
 جماناً جلميع األشخاص املـصابني      العكسيضادات فريوسات النسخ     مب العالجتوفري   •

  .ميع األطفال املصابني منذ الوالدةجلتقدمي العالج هبذه املضادات بصورة منهجية و
 ُينظَّم يوم وطين ملكافحة فـريوس نقـص املناعـة           ،٢٠٠٧ عاملتعريف بقانون   لو  -٧٣

وعالوة على ذلك، تسهم مجعيات مكافحة اإليدز       . ، ُيعمَّم خالله هذا القانون    اإليدز/البشري
  . يف التعريف بالقانونكبريةمسامهة 

  الريفياتالنساء     
   من قائمة القضايا واألسئلة٢٤الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     

، ويف جمال التمكني والعمالـة،      )٢٢ و ٢١انظر السؤالني   (ل الصحة والتعليم،    يف جما   -٧٤
  :جتدر اإلشارة إىل ما يلي

   لتمويل األنشطة املدّرة للدخل؛للنساء صغرية قروضمنح  •
   للتخفيف من وطأة األعباء؛معّداتإتاحة  •
  ؛وتوعيتهنتدريب النساء  •
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ول عن طريق إقامة أربـع       الواقعة يف منطقة ماند    كومرامشروع شجرة الكريتة يف      •
  منشآت يف كومرا وكول وكمكيان وماتكاغا؛

 باغريمي، يف منطقيت    -يف شاري   الغذائي   األمن   وانعدام مشروع دعم احلد من الفقر     •
  وأُنِشئت عشر جلان إدارة منها مثاين جلان للنساء؛. ماندول ومويان شاري

شاريع حتويل املنتجات   النسيج إىل جانب تنمية الصناعة احلرفية وم      ومشروع القطن    •
  احمللية املمولة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛

  مشروع طحلب السبريولينا، وهو نشاط نسائي حبت؛ •
الذي ميّوله صندوق األمم املتحدة " دعم متكني املرأة الريفية "CHD 5 G104مشروع  •

هو مـشروع    التعليم الزراعي والتدريب والتنمية الريفية، و      إدارةللسكان، وتنسقه   
يغطي أنشطة تدريب وتوعية باملواضيع اليت تتعلق بتعليم الفتيات وحمو األمية الوظيفية   

  .للنساء والشباب يف الريف، والصحة اإلجنابية وإدارة األنشطة
مجيع هذه املشاريع اليت بادرت إىل تنفيذها احلكومة        يف   نوع اجلنس    منظورراعي  ُيو  -٧٥

  .وشركاؤها

  اتاملشردات والالجئ    
   من قائمة القضايا واألسئلة٢٥الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     

  :، جيدر تأكيد النقاط التاليةاللجنةرداً على األسئلة اليت أثارهتا   -٧٦
  ؛٢٠١٠أغسطس / على اتفاقية كمباال يف آبالتصديق •
  ؛ املادية والغذائية لالجئني واملشرديناملساعدة الوطنية على تقدمي اللجنةحرص  •
تكليف بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتـشاد واملفـرزة األمنيـة            •

 محاية حقوق املرأة وبالسهر على أمنها، مبا يف ذلك حقها يف التعلـيم              مبهاماملتكاملة  
  والصحة؛

  . شابة٢٥٠سيما بتوظيف   املتكاملة، والاألمنية عدد أفراد املفرزة احلكومة زادت •

   من قائمة القضايا واألسئلة٢٦يا املثارة يف الفقرة الرد على القضا    
  : التالية الرامية إىل محاية السكان املدنينيالتدابرياختذت حكومة تشاد   -٧٧

   وباخلدمات اللوجستية؛باألفراد األمنية املتكاملة املفرزةتعزيز  •
  ؛ لتعزيز املفرزة األمنية املتكاملةالوطنية شابة يف دوائر الشرطة ٢٥٠تدريب  •
وبدأ هذا التـدريب يف     .  حقوق الطفل ومحايته   يف جمال  فرداً من اجليش     ٩٠تدريب   •

  .٢٠١٢  وسيستمر حىت عام٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين
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   األسريةوالعالقاتالزواج     
   من قائمة القضايا واألسئلة٢٧الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     

نظر احلكومة حالياً يف مـشروع قـانون        الصعوبات التقنية وت  مت التغلب على مجيع       -٧٨
  .الذي سيعتمده جملس الوزراءحوال الشخصية واألسرة األ
 أصبحتوفيما يتعلق باألحكام اجلديدة الواردة يف مشروع القانون اخلاص بالزواج،             -٧٩

       خطـوة حنـو زوال     يـشكل   تطـور   وهو  من اآلن فصاعداً،    خياراً  مسألة تعدد الزوجات    
  .هذه املمارسة

        


