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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 الدورة قبل ملا العامل الفريق
 واألربعون رابعةال الدورة
     ٢٠٠٩ أغسطس/آب ٨ - يوليه/متوز ٢٠

 الدورية التقارير يف بالنظر املتعلقة واألسئلة القضاياب قائمة    
  

 ليربيا  
 الدوريـة  لتقـارير وا األويل للتقريـر  معاجلـا  التقرير يف الدورة، قبل ملا العامل الفريق نظر 

  .)CEDAW/C/LBR/6( يالليرب السادس إىل الثاين من
  

 عامة معلومات  

 مـن  املزيـد  تقـدمي  رجـى ُيف .عاملـة  أفرقـة  ةمثانيـ  مـن  مبـساعدة  كُِتـب  أنه إىل التقرير يشري  - ١
 يف اركتشــ الــيت احلكوميــة واملؤســسات اإلداراِت حتــدد التقريــر إعــداد عمليــة عــن املعلومــات
ــة ــة العملي ــ هــذه وطبيع ــداها ةشاركامل ــان ،وم ــا وتبي ــد كانــت إذا م  مــع مــشاورات أُجريــت ق
 .الربملان على وعرضته التقرير، اعتمدت قد احلكومة كانت إذا وما احلكومية، غري املنظمات

 التنميــة يجياتاســترات يف االتفاقيــة أحكــام فيهــا جتلــت الــيت الكيفيــة توضــيح رجــىوُي - ٢
ــة ــ يفو الوطني  األهــدافبو الفقــر، مــن احلــد يجيةاســتراتب املتعلقــة تقــاريرال قبيــل مــن صكوكال
  .٢٠٠٨ لعام لأللفية اإلمنائية

 النـساء  وضع بشأن اجلنس نوع حسب موزعة حمدودة إحصائية بيانات التقرير ويقدم - ٣
 البلـد  يف البيانـات  مجـع  حالـة  عـن  معلومـات  تقـدمي  رجـى ُيف .االتفاقيـة  تـشملها  اليت اجملاالت يف

 نـوع  حـسب  توزيعهـا  أسـاس  علـى  البيانـات  هـذه  مجـع  يف االعتمـاد  مـدى  وبيـان  عـام،  بشكل
 املوزعــة البيانــات هــذه مجــع دعــم احلكومــة هبــا تعتــزم الــيت الكيفيــة ذكــر يرجــى كمــا .اجلــنس
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 ربامجالـ  ضـع وو الـسياسات  صنع يف للمساعدة االتفاقية مبجاالت صلةملتوا اجلنس نوع حسب
  .االتفاقية تنفيذ حنو حملرزا التقدم قياسلو
 

 التفاقيةا ووضع واملؤسسي والتشريعي الدستوري اإلطار  

 الـوطين،  القـانوين  النظـام  يف بعـدُ  تدمج مل االتفاقية أن إىل )٤-٣ الفقرة( التقرير يشري - ٤
 .األخــرى التــشريعية القــوانني مــن أي يف أو الدســتور يف ُيعــّرف مل املــرأة ضــد التمييــز أن وإىل
 بـني  إجـراؤه  املزمـع  الدسـتوري  اإلصالح من كجزء ،تعتزم احلكومة كانت إذا ما بيانُ جىريف

 اإلجـراءات  اختـاذ  إىل باإلضـافة  احملليـة،  التـشريعات  يف االتفاقية دمَج ،٢٠١١ و ٢٠٠٨ عامي
 الـوطين  القـانوين  اإلطـار  وإصالح التمييزية، التشريعية األحكام مجيع إلغاء أو/و لتعديل الالزمة

  .ضدها التمييز وعدم للمرأة املتساوية احلقوق ضمان يةبغ

 خـالل  مـن  قـنن امل )٤-٤ الفقـرة  انظـر ( العـريف  القـانون  فـإن  التقرير، يف جاء ملا فقاوو - ٥
 األثـر،  أو الغـرض  حيـث  مـن  ميّيـز  ،ليربيـا  مـن  اخللفية للمنطقة املنظمة املنقحة واللوائح القواعد
 اختاذهـا،  تعتـزم  أو احلكومـة،  تتخـذها  الـيت  اخلطـوات  نعـ  معلومات تقدمي رجىُيف .النساء ضد

 تتفـق  وال املـرأة  ضـد  متييـز  علـى  تنطوي اليت والعرفية، التشريعية القوانني مجيع وتعديل لتحديد
 قـد  القانونيـة  اللجنـة  كانـت  إذا مـا  إىل اإلشـارة  يرجـى  الـصدد،  هـذا  ويف .االتفاقيـة  أحكام مع

  .اآلن حىت زأحرِ الذي التقدم مدى وإىل ،)١٢-٤ الفقرة( التقرير يف يرد كما ،أنشئت

 حمــدودة القــضاء إىل املــرأة جلــوء إمكانيــة أن إىل )٧-٤ الفقــرة( أيــضا التقريــر ويــشري - ٦
 إىل الراميـة  القائمـة  اإلجـراءات  عن املعلومات تقدمي رجىُيف .الريفية املناطق يف سيما وال جدا،
 حقوقهـا؛  إلعمـال  احملـاكم  إىل اللجـوء  علـى  املـرأة  وتشجيع القضاء؛ إىل املرأة جلوء سبل تيسري
 الطـرف  الدولـة  التزامـات  إىل وتنبـيههم  القـانون  إنفـاذ  عن واملسؤولني واحملامني القضاة وتوعية
 املبذولـة  اجلهـود  عـن  تفاصـيل  إدراج ويرجـى  .اجلنـسني  بـني  املـساواة  لتحقيق االتفاقية مبوجب
 القائمــة تــدابريوال ،للنــساء مــةاملقدَّ القانونيــة ةواملــساعد ،القــضاء ســلك يف الالمركزيــة لتطبيــق
  .هبا املعمول التشريعات يف عليها املنصوص حبقوقهن النساء لتوعية

 املهمـة  العمـل  وخطـط  السياسات من عددا اعتمدت الطرف الدولة أن التقرير يذكرو - ٧
 الوطنيــة ْنــسانيةاِجل الــسياسة صــياغة حــالُ مــا الــصدد، هــذا ويف .اجلنــسني بــني املــساواة لتعزيــز

 أهـدافها  تـبني  الـيت  املعلومـات  مـن  املزيـد  تقـدمي  يرجـى و ؟)٢١-٥ الفقـرة ( التقرير يف املذكورة
 دون حتـول  الـيت  املعّوقـات  عـن  معلومـات  تقـدمي  أيضا ويرجى .يجياهتااستراتو وغاياهتا السياسة
 التــدابري إىل باإلضــافة وتنفيــذها حاليــا القائمــة العمــل وخطــط سياساتلــل الفعــال التحقيــق
  .املتخذة العالجية
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 والتنميــة اجلنــسني بــني املــساواة شــؤون وزارة أن إىل )١٠-٥ الفقــرة( التقريــر يــشريو - ٨
 تتخــذها الــيت التــدابري بيــان يرجــى .املالئمــة املــوارد إىل وتفتقــر العــاملني عــدد يف نقــصا تعــاين

 مـن  يكفـي  مبـا  بـاملرأة  لنـهوض ل ةالوطنيـ  األجهـزة  لتزويد ،اختاذها تعتزم اليت أو حاليا، احلكومة
 .بشريةالو اليةامل واردامل منو القرار، صنع على قدراتال
  

 اخلاصة املؤقتة التدابري  

 مؤقتـة  تـدابري  احلكومـة  اعتمـدت  ،)٢-٦ الفقـرة ( التقريـر  يف املقدمـة  للمعلومات وفقا - ٩
 أيـضا،  للتقريـر  وفقـا  نـه، أ إال .األمـين  القطـاع  ويف السياسية، واملشاركة التعليم جمايل يف خاصة

 األحــزاب مجيــع يف النــساء تمثيــلل املقترحــة املائــة يف ٣٠ الـــ حبــصة كــامال التزامــا لتــَزمُي مل
 اخلاصــة التــدابري تــسهم أن لــضمان وضــعت الــيت احملــددة اإلنفــاذ آليــات هــي مــاف .الــسياسية
 تعتــزم وهــل ؟واملــرأة الرجــل بــني الفعليــة املــساواة تحقيــقب التعجيــل يف فعــاال إســهاما املعتَمــدة
 السياسية؟ األحزاب ميعجل بذلك ملزمة فتكون احلصص على تنص تشريعات سّن احلكومة

  
 الثقافية واملمارسات النمطية القوالب  

 تــأثري تفــشي مــن النــساء تعــاين ،)١-٧ الفقــرة( التقريــر يف املقدمــة للمعلومــات وفقــا - ١٠
 .االتفاقيــة حتميهــا الــيت نحبقــوقه بتمــّتعهن قيتعلــ فيمــا املتجــذرة الثقافيــة النمطيــة القوالــب
 النمطيـة،  القوالـب  السـتبعاد  مـنقّح  دراسـي  منـهج  وضع على التربية وزارة عمل إىل وباإلضافة

 لممارســاتل للتــصدي اُتخــذت الــيت األخــرى امللموســة التــدابري عــن معلومــات تقــدمي رجــىُي
 .آثارها إىل باإلضافة التمييزية النمطية والقوالب

  
 املرأة ضد نفالع  

 أن بعــد حــىت مــشكلة ميثــل زال مــا االغتــصاب أن إىل )١١-٧ الفقــرة( التقريــر يــشري - ١١
 االغتـصاب،  قـانون  تنفيذ يف جسيمة عيوب وجود إىل ُيشار ذلك، على وعالوة .الرتاع ىانته
 وعـدم  القـانون،  مبوجـب  اإلدعـاءات  يف التحقيـق  عـدم  ذلـك  يف مبـا  ،٢٠٠٦ عام يف ُسّن الذي
 الــشرعي، الطــب وخــدمات الطبيــة دماتاخلــ مــن مناســب هــو مبــا االغتــصاب ضــحايا تزويــد

 علـى  قانونيـة  غـري  رسوم وفرض ،مناسب غري إفراجا فيهم املشتَبه عن بكفالة اإلفراج وإمكانية
 الـيت  احملـددة  التـدابري  عـن  معلومـات  تقـدمي  رجـى ُيف .احملـاكم  خـارج  القـضايا  وتـسوية  الضحايا،
 عــن بتفاصــيل اللجنــة تزويــد الــسياق، هــذا يف ويرجــى، .الوضــع هــذا ةملعاجلــ احلكومــة اختــذهتا
  .اجلنسية اجلرائم مع للتعامل مؤخرا أنشئت اليت اخلاصة الوطنية احملكمة
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ــأثري ونظــرا - ١٢ ــى احلــرب لت ــساء عل ــات الن ــا يف والفتي ــا ،ليربي ــك يف مب ــضمامهن ذل  إىل ان
 لتقـدمي  تتخذ اليت اخلطوات عن تفاصيل تقدمي يرجى جنسية، خدمات لتقدمي املتحاربة القوات
 للنـساء  االجتمـاعي،  االنـدماج  وإعـادة  النفـسي  التعـايف  فيهـا  مبـا  التأهيـل،  إعـادة و الدعم برامج

 واملــصاحلة احلقــائق تقــصي جلنــة أدجمــت هــل الــصدد، هــذا ويف .العنــف ضــحايا مــن والفتيــات
 إعماهلا؟ يف جِنسانيا منظورا

 للعنــف يتعرضــن اللــوايت )املائــة يف ٣٢( النــساء مــن بريكــ عــدد أفــاد للتقريــر، ووفقــا - ١٣
 )٦-٤ الفقـرة ( أيضا التقرير ويشري .حياهتن ءشركا/أزواجهن ارتكبه العنف هذا بأن اجلنسي،

 أو األسـرة  نطـاق  يف التمييـز  مـن  للحماية حمددة أحكام على تنص ال التشريعية القوانني أن إىل
 مـشكلة  ملعاجلـة  ،الختاذهـا  ختطـط  الـيت  أو ،احلكومـة  ااختـذهت  الـيت  اخلطـوات  مـا ف .اخلاصة احلياة
 ؟املرتيل للعنف شامل قانون مشروع صياغة ذلك يف مبا املرتيل، العنف

ــاو - ١٤ ــات وفقــ ــة للمعلومــ ــرة يف املقدمــ ــرات ٦-٧ الفقــ  ،٣٨-١٤ و ،٣٧-١٤ والفقــ
 حـسب  ميـاَرس  )اإلنـاث  ختـان ( لألنثـى  التناسـلية  األعـضاء  تشويه فإن التقرير، من ٣٩-١٤ و

 بالتـدابري  اللجنـة  إبالغ فالرجاء .الريفية املناطق يف ال سيما و البلد، من حمددة مناطق يف التقاليد
  .حلظرها التشريعات سن ذلك يف مبا املمارسة، هذه على للقضاء احلكومة اختذهتا اليت احملددة

 
  البغاء واستغالل االجتار  

 علـى  جيـربن  الفتيـات،  وخاصـة  النـساء،  من ريالكث أن إىل ٥-٨ الفقرة يف التقرير يشري - ١٥
 وأ القـوانني  عـن  معلومـات  تقـدمي  يرجـى  .اجلنـسي  االسـتغالل  أشـكال غريه من   و البغاء ممارسة
 خـدمات  لتـوفري املتخـذة    التـدابري  وكـذلك  مرتكبيه ومعاقبة البغاء استغالل ملنع املعتمدة التدابري
   .البغاء ترك يف الراغبات لنساءل االجتماعي اإلدماج إلعادة والدعم التأهيل
يف  بالبـشر  االجتـار  مكافحـة  قـانون إقرار   من بالرغم أنه ١-٨ الفقرة يف التقرير يذكرو - ١٦
 باألعمـال  للقيـام  البلـد  داخـل  بالنـساء  االجتـار  جيري بأنه تفيد الشرطة تقارير فإن ،٢٠٠٥ عام

 الـيت  اخلطـط  أو احلكومـة  اختـذهتا  الـيت  احملـددة  التـدابري  هـي  مـا ف .البغـاء  وممارسة والشاقة املرتلية
تعميمـه علـى     ذلـك  يف مبـا  بالبـشر،  االجتـار  مكافحـة  قانونل الفعال اإلنفاذ لكفالة تباعهاا تنوي

  ؟القانون بإنفاذ املكلفني املوظفني
  

   العامة واحلياة السياسية احلياة يف املشاركة  
ــواردة املعلومــات حــسب - ١٧ ــر مــن٣-١٠ إىل ٧-٩ مــن فقــراتال يف ال ــزال، التقري   ال ت

 .جـداً  ني متـدني  العامـة  واحليـاة  الـسياسية  احليـاة  مـستويات  خمتلـف  يف ومتثيلـهن  النـساء  مشاركة
 قـدم  علـى  كامل حنو على ومتثيلها املرأة مشاركة لتحقيق اختاذها املزمع احملددة التدابري هي ماف
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ــة يف املــساواة  املــستوى علــى لكوكــذ القــضائي، واجلهــاز والربملــان احلكومــة مــستويات كاف
 املـستوى  علـى  الفعـال  والتمثيـل  الكـايف  الـدعم ب النـسائية  احملليـة  اجملموعات حتظى وهل الدويل؟
 أو القائمـة  الـسياسات  أو القـدرات  وبنـاء  لتوعيـة ا بـرامج  عـن  معلومـات  تقـدمي  يرجـى  الوطين؟
زيـادة   وتيـسري  الـسياسية  واحليـاة  العامـة  احليـاة  يف املـرأة  مـشاركة  زيـادة  لتشجيع وضعها املزمع
   .املشاركة هذه

  
  اجلنسية  

 إذا مـا  توضـيح  يرجـى  التقريـر،  مـن  ٥-١١ الفقـرة  يف الـواردة  باملعلومـات  يتصل فيما - ١٨
 أب مـن  اخلـارج  يف املولـودين  لألطفـال  جنـسيتها  متـنح  أن ليـربي  أصـلها  اليت األم بإمكان كان
  .ليربي غري
  

  التعليم  
 تقـدمي  ىيرجـ  .الرجال من بكثري تعليماً أقل النساء أن )٥-١٢ الفقرة( التقرير يف جاء  - ١٩

ــدابري عــن معلومــات ــيت الت ــة اختــذهتا ال ــات  التحــاق معــدالت لتحــسني احلكوم ــدارسالفتي  بامل
ــام ومعــدالت ــالقراءة هنإمل ــة ب ــة املدرســي التــسرب معــدالت عاجلــةم وكــذلك والكتاب  املرتفع
 الفتيـات  لتعلـيم  الوطنيـة  الـسياسة  تـأثري  مـدى  مـا  الـصدد،  هـذا  ويف .الريفيـة  املناطق يف وخاصة

  اجملاين؟ اإللزامي االبتدائي التعليم وسياسة ٢٠٠٦ عامبدأ العمل هبا يف  اليت
 قبـل  من اجلنسي للتحرش معرضات الفتيات فإن التقرير، من١٣-١٢ الفقرة حسبو - ٢٠

 اإلجـراءات  هـي  مـا ف .والثانويـة  االبتدائية املدارس يف األغلبية يشكلون الذين الذكور املدرسني
ــيت ــة اعتمــدهتا ال ــوي أو احلكوم ــة اعتمادهــا تن ــات حلماي ــدارس فتي ــداء مــن امل  والتحــرش االعت

  اجلنسيني؟
  

  العمالة  
 يف متناســـبة غـــري بـــصورة يـــتجمعن النـــساء أن إىل )١١-١٣ الفقـــرة( التقريـــر يـــشري - ٢١

 القطـاع  يف أو الزراعـة  يف منـهن  املائـة  يف ٩٠ يعمـل  حيـث  إنتاجية األقل االقتصادية القطاعات
 فـرص  تكـافؤ  لتعزيـز  احلكومـة  اختـذهتا  الـيت  التـدابري  عـن  معلومـات  تقـدمي  يرجـى  .النظـامي  غري

 الـيت  املهـن  علـى  املـرأة  حلـصول  الفـرص  تـوفري  احلكومـة  تكفـل  وكيـف  .والرجل للمرأة العمالة
  ملزاولتها؟ تقليدياً تسعى تكن مل
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 الوسـائل  هـي  مـا و النـساء؟  عليهـا  حتـصل  الـيت  الالرج أجور من املئوية النسبة هي وما - ٢٢
 العراقيــل  عــن  معلومــات  تقــدمي  يرجــى  بــاألجور؟ املتعلــق  التمييــز  يف للطعــن  للمــرأة  املتاحــة

  األجور؟ يف باإلنصاف اخلاصة أو األنظمة القوانني تنفيذ على تؤثر اليت والتحديات
 مرافـق  أي احلاضـر  الوقـت  يف توجـد  ال التقريـر،  مـن  ٧-١٣ الفقـرة  يف ورد ملا وفقاًو  - ٢٣

 للنـساء  البلـد  يف املتـوفرة  األطفال رعاية مرافق أنواع هي ماف .العمل أماكن يف ألطفالا لرعاية
  أخرى؟ بطرق أو مادياً األطفال رعاية احلكومة تدعم وهل العامالت؟

  
  الصحة  

 سـبب  تاملراهقـا  محـل  ظاهرة معدالت ارتفاع أن إىل )١٤-١٤ الفقرة( التقرير يشري - ٢٤
 والــربامج باخلــدمات املــرأة انتفــاع فــرص عــن مفــصلة معلومــات تقــدمي يرجــى .للقلــق رئيــسي
 ومــدى حمتواهــا ذلــك يف مبــا واجلنــسية، اإلجنابيــة الــصحة جمــال يف التكلفــة امليــسورة التعليميــة
  .الريفيات والنساء كاملراهقات معينة لفئات توافرها
 الوفيـات  نـسبة  ارتفعـت  التقريـر،  من ٩-١٤ الفقرة يف معلومات من ورد ما حسبو - ٢٥

 حـاالت  ارتفـاع  منـها  عوامـل  عـدة  بفعـل  ٢٠٠٧  عـام  إىل ٢٠٠٠  عـام  مـن  الفتـرة  يف النفاسية
 هـذا  لتغـيري  احلكومـة  اختـذهتا  الـيت  اإلجـراءات  هـي  مـا ف .املـأمون  وغـري  الـشرعي  غري اإلجهاض

  السليب؟ االجتاه
 /البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس ابةاإلصــ أن إىل )٢٠-١٤ الفقــرة( التقريــر يــشريو - ٢٦

ــة واألمــراض اإليــدز ــؤثر وأهنــا ، آخــذة يف االرتفــاعاجلنــسي باالتــصال املنقول ــساء،  علــى ت الن
 أي هنـاك  كانـت  إذا مـا  إىل اإلشـارة  يرجـى  .تأثريهـا علـى الرجـال      من أكثروخاصة الفتيات،   

 منظــوراً تراعــي ،وجــدت إن ،الــربامج هــذه كانــت إذا ومــا اإليــدز/فــريوسال ملكافحــة بــرامج
النـسخ   لفريوسـات  املـضادة  العقـاقري  تـوفر  مـدى  عـن  معلومـات  تقـدمي  أيـضاً  يرجـى و .جنسانياً
  .وأطفاهلن بالفريوس املصابات للنساء االجتماعية النفسية واخلدمات العكسي

 
  الريفية املرأة  

 بطريقـة  يةالصح الرعاية ُتقدم التقرير، من ٢-١٤ الفقرة يف الواردة املعلومات حسب - ٢٧
 عـن  معلومـات  تقـدمي  يرجـى  .الريفيـات  والفتيات للنساء بالنسبة وخاصة متساوية، وغري جمزأة
 املتخــذة األخــرى احملــددة التــدابري كــذلكو يجيةســتراتاال واخلطــة الوطنيــة الــصحة سياســة أثــر

 بالنــسبة وخاصــة عليهــا، احلــصول وإمكانيــة الــصحية الرعايــة وخــدمات نظــام جــودة لتحــسني
  .الريفيات والفتيات للنساء



CEDAW/C/LBR/Q/6  
 

09-24672 7 
 

 علــى ومــسامهتها الريفيــة املــرأة مــشاركة فــإن التقريــر، يف الــواردة للمعلومــات وفقــاًو - ٢٨
 التـدابري  عـن  مبعلومـات  اللجنـة  تزويـد  يرجـى  .جـداً  حمـدودة  تـزال  ال احملليـة  اجملتمعـات  مستوى
  .القرار نعص عمليات يف الريفية املرأة مشاركة لتعزيز احلكومة اعتمدهتا اليت احملددة
ــالرغم أنــه )١٥-١٦ الفقــرة يف( التقريــر يالحــظو - ٢٩  عــام املــرياث يف قــانون ســن مــن ب

 يف حلقــوقهن النــساء ممارســة مــن حتــد األريــاف، يف وغالبــاً التقليديــة، األعــراففــإن  ،٢٠٠٣
 لنـشر  املتخذة اإلجراءات عن إضافية معلومات تقدمي يرجى .مستقلة بصورة املمتلكات حيازة
  .واملرياث امللكية يف احلق مثل حبقوقهن املطالبة من ومتكينهن الريفيات النساء لدى الوعي

  
  القانون أمام املساواة  

 بـالظهور لدى احملاكم التقليديـة     للمرأة ُيسمح ال أنه )١٠-١٦ الفقرة( التقرير يف جاء - ٣٠
ــر حــسبو .زوجهــا غيــاب يف احملكمــة أمــام ــضاً التقري ــإن ،أي  مــع عارضــةمت املمارســة هــذه ف

 املـشكلة  هـذه  ملعاجلـة  تخـذ ُت الـيت  التـدابري  عـن  حمدثـة  مبعلومـات  اللجنـة  تزويـد  يرجى .الدستور
   .حالياً جيري الذي الدستوري اإلصالح إطار يف وخاصة

  
  األسرية والعالقات الزواج  

 بنـاهتن  التقليديـة،  البيئـات  يف اآلباء يقدم التقرير، من ٣-١٨ الفقرة يف ورد ما حسب - ٣١
 املتخـذة  التـدابري  عـن  معلومـات  تقـدمي  يرجى .موافقتهن بغري جداً السن صغريات وهن للزواج
ــا الفتيــات زواج لــسن القــانوين األدىن احلــد جلعــل ــة مــن ١ للمــادة متامــا مطابق  حقــوق اتفاقي

 .املــرأة ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  مـن  ١٦ املـادة  مـن  ٢ والفقـرة  الطفـل، 
 يف املتمثلـة  العرفيـة  املمارسـة  علـى  للقـضاء  املتخـذة  التـدابري  عـن  معلومـات  تقـدمي  أيـضا  يرجىو

  .املبكر القسري الزواج
ــدمي يرجــىو  - ٣٢ ــات تق ــن معلوم ــدابري ع ــة الت ــة القانوني ــشكلة ملعاجلــة املتخــذة واإلداري  م

  .٢٠٠٦ لسنة املعدل االغتصاب قانون يف تدرج مل اليت الزواج يف االغتصاب
  

  ٢٠ املادة من ١ الفقرة وتعديل االختياري الربوتوكول  
 االختيـاري  توكـول والرب علـى  بالتـصديق  يتـصل  فيمـا  مت إحـرازه   تقـدم بيـان أي     يرجى - ٣٣

 سـبتمرب /أيلـول  يف ليربيـا  عليـه  عتوقَّ الذي املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء التفاقية
 املـدخل  التعـديل  قبـول  الطـرف  لدولـة ا فيه تعتزم الذي املوعد إىل اإلشارة يرجى كما .٢٠٠٤
  .اللجنة اجتماع بوقت املتصل االتفاقية من ٢٠ املادة من ١ الفقرة على

  


