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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة الثالثة واألربعون

    ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩
 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية  

 
 هاييت  

 
لــدورة بدراســة تقريــر هــاييت اجملمــع الــذي يــضم تقريرهــا  قــام الفريــق العامــل ملــا قبــل ا 

 ).CEDAW/C/HTI/7(األويل وتقاريرها الدورية من الثاين إىل السابع 
 

 ١املادة   

 تعريف التمييز  

ه بـالرغم مـن عـدم حظـر الدسـتور صـراحة التمييـز علـى أسـاس                   يشدد التقرير علـى أنـ      - ١
ُيرجـى حتديـد    . م واللوائح يـشري إىل عـدم التمييـز        العديد من القوانني واملراسي   نوع اجلنس، فإن    

ُيرجـى  و. ما إذا كان أي من هذه القوانني واملراسيم واللوائح يتضمن تعريفا للتمييز ضـد املـرأة          
موافاة اللجنة مبعلومات مستكملة بشأن اخلطوات املتخذة لتضمني الدستور أو غـريه مـن              أيضا  

 .ةاالتفاقي من ١أة على حنو يتواءم مع املادة التشريعات الوطنية تعريفا للتمييز ضد املر
 

 ٢املادة 

 التعريف باالتفاقية

ــد  - ٢ ــر أن يفي ــس التقري ــصعوبة الرئي ــيوجــه ال ــرض  ال ــق املباشــر ألحكــام  ”ذي يعت التطبي
ن يف جمـال    والعـامل ، مبن فـيهم     السكان عموما جهل  كمن يف   ي “االتفاقية يف التشريعات الوطنية   
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ويف هـذا الـصدد، يـرد يف التقريـر أن           .  وغريهـا مـن الـصكوك الدوليـة        بوجود االتفاقية ،  القانون
ُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن        . االتفاقية على اإلطـالق   رجعون إىل   القضاة واحملامني يكادون ال ي    

القــضاة واحملــامني ومــوظفي إنفــاذ القــانون بالتزامــات الدولــة الطــرف  توعيــة أيــة تــدابري قائمــة ل
 .لقة بتحقيق املساواة بني اجلنسنيالناشئة عن االتفاقية واملتع

  مــواد مــن٤٠مبوجــب املــادة ( الدولــة يقــع علــى عاتقهــاكمــا جــاء يف التقريــر، فــإن و - ٣
 بـــاللغتني الكريـــول ،واجـــب اإلعـــالن يف الـــصحافة املـــسموعة واملكتوبـــة واملرئيـــة ) الدســـتور
ت واالتفاقيات الدوليـة     عن مجيع القوانني واألوامر واملراسيم، واالتفاقات واملعاهدا       ،والفرنسية

فيمــا عــدا املعلومــات املتــصلة بــاألمن الــوطين،  وذلــك الــيت متــس كــل جمــاالت احليــاة الوطنيــة،  
ُيرجــى . إىل هــاتني اللغــتنيُيتــرجم العديــد مــن القــوانني والتــدابري الدوليــة ال أن الواقــع أن  غــري

 .يف هذا الشأنتقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة من جانب احلكومة لتحسني احلالة 
 

 القوانني واملمارسات التمييزية

شخـصية  األحـوال ال  انون  قـ  تشمل   يف التقرير قائمة من القوانني اليت متيز ضد املرأة        ترد   - ٤
تتخـذها  ُيرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن اخلطـوات الـيت               . العمل والقـانون اجلنـائي    قانون  و

تفـق مـع     تنطوي علـى متييـز ضـد املـرأة وال ت           تعديل كل القوانني اليت   لاحلكومة أو تعتزم اختاذها     
 .أحكام االتفاقية

التقريـر إىل أن هنـاك بعـض املمارسـات والعـادات الـيت ينـشأ عنـها متييـز ضـد                  يف  ر  ايش - ٥
ُيرجى تقدمي معلومات عن أية تدابري تتخذها احلكومة لتغيري تلك املمارسـات والعـادات              . املرأة

 .لربامجمن خالل التشريعات أو غري ذلك من ا

التقرير بعض اجلوانب التمييزية املوجهة ضـد املـرأة الـيت ال يـزال قـانون األحـوال         ورد  ي - ٦
وال سـيما   علـق بالزنـا  تتأحكـام متييزيـة   ومنـها  ،  طياهتمـا الشخصية والقانون اجلنائي حيمالهنـا يف       

بذولـة  ُيرجى تقدمي معلومات عـن اجلهـود امل       . من القانون اجلنائي   ٢٨٧  و ٢٨٤  و ٢٦٩املواد  
وُيـذكر يف  . اييتهبـ ملكافحة هـذه اجلوانـب التمييزيـة الـيت ال تـزال يف التـشريع والنظـام القـانوين                    

 فـضي يف حـاالت كـثرية      يللمحاكمـات   التقرير أن االغتصاب ُيعترب جرمية إال أن تسيري القضاة          
 يـستفيد  يـؤدي بالتـايل إىل إجيـاد ظـروف خمففـة       ممـا   إىل اإلفراط يف حتميل املرأة عبء اإلثبـات،         

 .ُيرجى اإلشارة إىل أية جهود يضطُلع هبا يف هذا الصدد. منها مرتكبو اجلرائم
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 القوانني املتعلقة باملساواة  

جــاء يف التقريــر أنــه ُعرضــت علــي الربملــان ثالثــة مــشاريع قــوانني تتعلــق مبقبوليــة رفــع   - ٧
. واخلدمـة يف املنـازل  ، )Plaçageنظـام املعاشـرة     (دعاوى إثبات البنوة، وبتنظيم وضع اخلليالت       

 .ُيرجى تقدمي معلومات عن حالة هذه القوانني وحمتواها
يف التقرير إىل مشاريع قوانني جتـري صـياغتها، منـها علـى وجـه التحديـد قـانون                   ُيشار   - ٨

. عن العنف ضد املـرأة واإلباحـة اجلزئيـة لإلجهـاض، وقـانون عـن املـساواة بـني الرجـل واملـرأة                      
 . مفصلة عن مشاريع هذه القوانني وحالتها يف الوقت احلاضرُيرجى تقدمي معلومات

 وأن ،ُيذكر يف التقرير أن التحرش اجلنـسي والعنـف العـائلي غـري معتـرف هبمـا حتديـدا           - ٩
ُيرجـى تقـدمي معلومـات    . عاقب إال يف إطار القوانني العامة املتـصلة بالـضرب  العنف العائلي ال يُ 

 .ددعن أية جهود يضطُلع هبا يف هذا الص

ُيرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن عــدد حــاالت التمييــز ضــد املــرأة الــيت قُــدمت يف  - ١٠
ــك،          ــاق ذلـ ــة انطبـ ــات، يف حالـ ــن اهليئـ ــا مـ ــاكم أو غريهـ ــرية للمحـ ــس األخـ ــسنوات اخلمـ الـ

 .متخضت عنه هذه احلاالت وعما
 

 ٣املادة   

 خطط العمل  

 ضد املرأة وتـرد فيـه قائمـة بأهـداف         ُيشار يف التقرير إىل اخلطة الوطنية ملكافحة العنف        - ١١
ُيرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن النتـائج            . اخلطة املذكورة واستراتيجياهتا ونتائجها املنتظـرة     

 يف التقريـر،  ُسـلم بـه  احملققة، والعوائق اليت حتول دون التنفيذ الفعال خلطة العمل، علـى حنـو مـا     
 .أنأى املناطقوال سيما يف 

 
 ٤املادة   

  اخلاصة املؤقتةالتدابري  

تحقيـق  وفقا ملا جاء يف التقرير، ال ُتنفذ التدابري املتخذة من جانب احلكومـة للتعجيـل ب       - ١٢
املــساواة بــني تحقيــق إلســراع بلوبــالنظر إىل احلاجــة .  تنفيــذا وافيــااملــساواة بــني الرجــل واملــرأة

د تكـون احلكومـة     اجلنسني يف جماالت عدة، ُيرجى تقدمي معلومات عن أيـة خطـة أو سياسـة قـ                
 الـصادرة عـن     ٢٥  رقـم   مـع مراعـاة التوصـية العامـة        ،بصدد النظر فيها فيمـا يتـصل هبـذا الـشأن          

 . من االتفاقية٤ من املادة ١اللجنة بشأن الفقرة 
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 ٦  و٥املادتان   

 جتار هباالعنف ضد املرأة واال  

عرضــن لــه مــن  وفقــا ملــا جــاء يف التقريــر، يعــد إحجــام الــضحايا عــن اإلبــالغ عمــا يت    - ١٣
اعتــداءات أحــد أهــم املــصاعب الــيت تعرقــل احلــصول علــى بيانــات موثــوق هبــا بــشأن حــاالت  

ُيرجـى تقـدمي   . النـساء فروضة على  امل“ثقافة الصمت”وُيشار يف التقرير إىل . العنف ضد املرأة  
. الـسكان بـالعنف ضـد املــرأة   توعيـة  معلومـات عـن احلمـالت العامـة، إن ُوجـدت، الراميــة إىل      

ج إحــصائي اتبــاع هنــ تقــدمي معلومــات عــن اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة لكفالــة أيــضاجــى وُير
وُيـشار يف التقريـر إىل الدراسـة الـيت أجرهتـا يف         . حاالت العنف ضد املرأة   ُيطبق على   موثوق به   

 وحتديـدا إىل مـا انبثـق عنـها مـن توصـيات ملكافحـة                ، وزارة شؤون املرأة وحقوقها    ٢٠٠٦عام  
ُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن متابعـة كـل مـن التوصـيات املـذكورة وكيفيـة                    . أةالعنف ضـد املـر    

 .تنفيذ احلكومة هلا أو خطتها لتنفيذها

ُيشار يف التقرير أيضا إىل اسـتغالل االغتـصاب كـسالح سياسـي وهـو مـا أصـبح أمـرا                      - ١٤
مي ُيرجـى تقـد   .  مـن ذلـك     األكثـر تـضررا     هـي  وأشـد املنـاطق فقـرا     . معهودا فيما بني العـصابات    

ــة     ــدعاوى واحملاكمــات وأحكــام اإلدان ــات عــن التحقيقــات وال ــق  بيان ــيت تتعل ، إن ُوجــدت، ال
ــامي      ــني ع ــرة ب ــة يف الفت ــصاب املرتكب ــدمي   . ١٩٩٥  و١٩٩١حبــاالت االغت ــضا تق وُيرجــى أي

إضـافة إىل ذلـك   وُيرجـى  . ضـحايا هـذه اجلـرائم    من تلقني تعويضا مـن بـني        معلومات عن عدد    
يف الــسنوات ُســجلت عــدد حــاالت االغتــصاب اجلمــاعي الــيت   عــن  مفــصلةتقــدمي معلومــات

 .ضحاياها البالغات الالئي كنالنساء اخلمس املاضية، وحتديد عدد كل من الفتيات و

فيــه رد ويــ، وُيــذكر يف التقريــر أن العنــف النفــسي ال ُيعتــرب شــكال مــن أشــكال العنــف  - ١٥
 إال باالعتـداء يؤخـذ  ه ال نـف وأنـ  أيضا أن االغتصاب الزوجي ال يعد هو اآلخر من أشـكال الع      

العنف العــائلي، مبــا يف ذلــك بــللتوعيــة ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن أيــة محــالت عامــة . البــدين
وُيرجـى أيـضا حتديـد مـا إذا كانـت           . تغـيري مواقـف الرجـال     املتبعـة فيهـا ل    سبل  الـ معلومات عـن    

 إذا كانـت هنـاك   هناك مالجـئ تـستقبل النـساء الالئـي يتعرضـن للعنـف يف إطـار األسـرة، ومـا                  
تقــدمي معلومــات كــذلك جــى روُي. لعنــف العــائليتتــصدى لوحــدات خاصــة إلنفــاذ القــانون  

مفــصلة عــن أيــة خطــط أو إجــراءات قــد تكــون احلكومــة بــصدد النظــر فيهــا فيمــا يتــصل            
 .الشأن هبذا

يشكل محل املراهقات النـاتج عـن االغتـصاب والتحـرش اجلنـسي يف املـدارس مـشكلة                   - ١٦
 اجلنـسي اللـذين تتعـرض هلمـا اخلادمـات      واالعتـداء ييت، مثله يف ذلك مثـل العنـف     خطرية يف ها  
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ُيرجى توفري معلومات إحصائية مـستكملة عـن وتـرية اإلبـالغ عـن هـذه                . الصغريات يف املنازل  
 . وعن أية ُجهود تبذهلا احلكومة ملكافحتهااالعتداءات

علـى سـبيل    مييز ضدهن، ومنـهن     ُتحدد يف التقرير فئات ضعيفة من النساء يواجهن الت         - ١٧
ُيرجى تقـدمي معلومـات حمـددة عـن         . واخلادمات يف املنازل  بغاء  لل واملمارساتاملهاجرات  املثال  

 .احلكومة ملكافحة التمييز ضد هذه الفئات من النساءضطلع هبا أية جهود ت

 مــن قــانون العمــل الــيت تــنص علــى أن الــسن األدىن   ٣٤١ُيــشار يف التقريــر إىل املــادة  - ١٨
بيـد أن املـادة نفـسها تـسمح لألطفـال األصـغر سـنا بالعمـل لـدى                   .  عامـا  ١٥للعمل بـأجر هـو      

وبـالنظر إىل أن هـؤالء األطفــال، وأغلبـهم مـن الفتيـات، ُيجــربون يف واقـع األمـر علــى        . األسـر 
عـالوة علـى أهنـم      مكافأة ماليـة     أيةالعمل لساعات طويلة يف ظروف قاسية دون احلصول على          

العتداء مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، ُيرجى تقدمي معلومات عن أيـة            يتعرضون لسوء املعاملة وا   
 تقـدمي معلومـات عـن      أيـضا  ُيرجـى و.  احلكومة اختاذها مـن أجـل تغـيري هـذا الواقـع            تعتزمتدابري  

 األطفــــــال التــــــدابري املتخــــــذة للتــــــصدي للحالــــــة الــــــيت يعيــــــشها خــــــدم املنــــــازل مــــــن 
عــن الــربامج    فــضال  ، وعــن اجلهــود املبذولــة للتوعيــة بتلــك احلالــة     )restaveks الريــستافيك(

 .، إن ُوجدتاملعتزم تنفيذهااالجتماعية والتعليمية 

ُيرجـى  .  باألشـخاص  االجتـار  جمـال    ُيعترف يف التقريـر بـأن هنـاك صـعوبات شـديدة يف             - ١٩
 بالنـساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك متابعـة            االجتـار ة  ملكافحـ عتمـدة   تقدمي معلومـات عـن التـدابري امل       

 .مشروع القانون الذي أُعد يف اآلونة األخرية عن هذا املوضوع
 

 ٨  و٧املادتان   

 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة  

ــر بالــصعوبات الــيت تواجههــا املــرأة يف  يــسلم  - ٢٠ ــبطء   جمــال التقري املــشاركة الــسياسية وب
ــزم اختاذهــا يف هــذا الــ    . صدد هــذا الــ التقــدم احملــرز يف  ــدابري املعت ــة الت ــد ماهي ، شأنُيرجــى حتدي

عل تكافؤ اجلنـسني    جت التقدم احلايل ال     وتريةأن  ه الدولة الطرف من     ذكرتيف ضوء ما    سيما   الو
التقريــر أن املــرأة هلــا مــن حيــث املبــدأ حــق  رد يف ويــ. أمــرا قــابال للتحقــق علــى املــدى القــصري 

كومة على الصعيد الدويل واملشاركة يف أعمال املنظمـات الدوليـة علـى قـدم               وإمكانية متثيل احل  
 يف املائـــة مـــن ممثلـــي البعثـــات ٩٣سبة ومـــع ذلـــك يـــشكل الرجـــال نـــاملـــساواة مـــع الرجـــل، 

ُيرجى حتديد مـا إذا كانـت احلكومـة تعتـزم اختـاذ أيـة تـدابري لكفالـة متثيـل النـساء                . الدبلوماسية
 .مشاركتهن يف أعمال املنظمات الدوليةللحكومة على الصعيد الدويل و
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 ١٠املادة   

 التعليم  

ــى        - ٢١ ــان عل ــات والفتي ــني الفتي ــدارس ب ــرص االلتحــاق بامل ــر إىل تكــافؤ ف ــشار يف التقري ُي
ــتحقن هبــا يتــركن     . الــسواء بيــد أن الفتيــات ال يلــتحقن باملــدارس يف واقــع األمــر، وهــن إذا ال

ة منـها الـدور االجتمـاعي للمـرأة واحلمـل املبكـر،        الدراسة قبل بلوغ سن التخرج ألسباب عـد       
ــه اخلـــصوص    ــى وجـ ــة علـ ــاطق الريفيـ ــذا يف املنـ ــات  . وهـ ــدمي معلومـ ــى تقـ ــن الُيرجـ ــوانني عـ قـ

. إبقاء الفتيات يف املدارس حىت بلوغهن سن التخـرج        ، إن ُوجدت، اليت هتدف إىل       سياساتالو
بـني وزارة شـؤون املـرأة       تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن مـذكرة التفـاهم املربمـة               كـذلك   وُيرجى  

 .التدابري املتخذة للتصدي هلذه احلالةعن وحقوقها ووزارة التعليم الوطين، وال سيما 
 

 ١١املادة   

 العمالة  

 وحيـصلن علـى     مـنخفض ذات أجر    اًيشار يف التقرير إىل أن النساء عادة ما حيترفن مهن          - ٢٢
أن النـساء إذا قـورن بالرجـال       التقريـر ُيـذكر يف    إضـافة إىل ذلـك،      . العمـل مزايا أقل يف أسـواق      

ُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن ماهيـة اخلطـوات            . يشتغلن يف العادة مبهن أقل احتياجا للمؤهالت      
لمــرأة يتــسىن لحــىت والتــدابري، إن ُوجــدت، الــيت تنظــر احلكومــة يف اختاذهــا لتغــيري هــذه احلالــة  

 .فرص الرجلساوية لاحلصول على فرص مهنية م
 

 ١٢املادة   

 الصحة  

وُتعتـرب   ”:ُيرجى إيضاح مغزى العبارة الواردة يف تقرير الدولة الطرف ونصها كالتـايل   - ٢٣
 .“مدخالَ إىل نظام الصحة... الصحة اجلنسية واإلجنابية 

م القانون اجلنـائي اإلجهـاض الـذي ُيـستخدم يف كـثري مـن              حسبما جاء يف التقرير، جيرّ     - ٢٤
ــالنظر إىل عواقــب . ن اإلجهــاض العالجــي حمظــور إ األحيــان كوســيلة لتنظــيم األســرة، بــل   وب

اإلجهاض غري القانوين على صحة املرأة، ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن أية تدابري تتخـذها               
واجتمـاعي، وعـن اخلطـوات املتخـذة      عليمي  احلكومة للتصدي هلذه احلالة من منظور صحي وت       

 ٢٤ض وفقــا للتوصــية العامــة رقــم رين عمليــات إجهــاجيــالنــساء الالئــي  ةحماكمــلكفالــة عــدم 
ُيرجى تقدمي معلومات عن عدد النساء الالئـي أبلغـن يف الـسنوات األربـع               . الصادرة عن اللجنة  

وُيرجـى  . تعرضهن لالغتصاب، وعن أية جهود ُتبـذل لتنـاول هـذه املـسألة            إثر  األخرية حبملهن   
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تلقـي العـالج الطـيب بعـد     كذلك تقدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة لتوعيـة الـضحايا بأمهيـة               
 .لالعتداءتعرضهن 

ويف .  جاء يف التقرير، تفتقر الريفيات إىل إمكانية احلصول على الرعايـة الطبيـة             حسبما - ٢٥
وأهنن معرضـات   .  يف املائة من الريفيات يلدن يف املرتل       ٩٠هذا الصدد، يذكر التقرير أن نسبة       

اإليـدز وغـريه مـن األمـراض املنقولـة          /ريةبصفة خاصة خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـش        
ُيرجـى تقـدمي معلومـات      . باالتصال اجلنسي، وذلك بسبب عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية       

 .عما إذا كانت احلكومة تتخذ أية تدابري لتحسني تلك احلالة
 

 ١٣املادة   

 األنشطة الترفيهية واحلياة الثقافية  

الفتيــات معظــم لنمطيــة حتــد بــشكل كــبري مــن مــشاركة اقوالــب جــاء يف التقريــر أن ال - ٢٦
ــة، وأن    الفقــريات  ــة والرياضــية وغريهــا مــن األنــشطة الترفيهي غلــب وقــت أيف األنــشطة الثقافي

غـريه   وأ يف أنـشطة ذات طـابع جتـاري    نهؤالء الفتيات مكرس للعمل املـرتيل ومـساعدة أمهـاهت     
مـات مفـصلة عـن أيـة اسـتراتيجيات          ُيرجـى تقـدمي معلو    . من أجل زيادة دخـل األسـرة املعيـشية        

تكون احلكومة بصدد النظر فيها لتعزيز مشاركة الفتيات، والريفيـات منـهن بوجـه خـاص،              قد
سـبل  يف األنشطة الثقافية والرياضية وغريها مـن األنـشطة الترفيهيـة، فـضال عـن معلومـات عـن                    

 .د من هذه املشاركةيت حت ألدوار اجلنسني الةالب النمطيوتغيري الق
 

 ١٤املادة   

 الريفيات  

أنــث الفقــر وبالــصعوبات اخلاصــة الــيت تواجههــا تبــالنظر إىل أن التقريــر يــسلم مبــسألة  - ٢٧
النساء يف املناطق الريفية، مبن فيهن املسنات، ُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن أيـة خطـوات تتخـذ                     

 .ملعاجلة هذه احلالة يف إطار برامج التنمية واحلد من الفقر

ــا  - ٢٨ ــسبما جـ ــة كخلـــيالت       حـ ــاطق الريفيـ ــساء كـــثريات يف املنـ ــيش نـ ء يف التقريـــر، تعـ
، فــإن هــؤالء النــسوة اقانونــغــري معتــرف بــه  هــذا وضــعهنومبــا أن . )plaçageاملعاشــرة  نظــام(

ــة أو تــويف الــ     وفري ُيرجــى تــ . شريكحمرومــات مــن مجيــع احلقــوق وخاصــة إذا انقطعــت العالق
 .تلك احلالةعاجلة ومة ملعن أية تدابري تتخذها احلك معلومات مفصَّلة
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 ١٦املادة   

 العالقات األسرية  

 أن الـــزواج بـــاإلكراه يـــتم يف حـــاالت االغتـــصاب  هـــو ُيـــذكر يف التقريـــر أن الواقـــع - ٢٩
لـزواج هـو   سن ا األدىن لـ  د  وُيشار أيـضا إىل أن الدسـتور يـنص علـى أن احلـ             . حدوث احلمل  أو

األدىن د نص علـى أن احلـ  تـ حوال الشخـصية   قانون األ  من   ١٣٣املادة  الثامنة عشرة يف حني أن      
ُيرجى تقـدمي معلومـات عـن أيـة         . لزواج هو الثامنة عشرة للرجل واخلامسة عشرة للمرأة       سن ا ل

خطوات ُتتخذ لتعديل هذه املادة مـن مـواد قـانون األحـوال الشخـصية حـىت تتفـق مـع أحكـام                       
ات عـن أيـة تـدابري متخـذة         وُيرجـى أيـضا تقـدمي معلومـ       . االتفاقية وغريها من الصكوك الدوليـة     

 .للقضاء على الزواج باإلكراه

قــانون الــزواج واألســرة، يف واردة ال تــزال ُيــشار يف التقريــر إىل جوانــب متييــز أخــرى  - ٣٠
. لــزوجنيبــني ااملــشتركة األمــالك الزوجيــة وإدارة بيــت مثــل اجلوانــب املتعلقــة بلقــب الــزوج و

 من قـانون األحـوال      ٢١٣املادة  (األرامل  تتعلق ب   اليت لتمييزجوانب ا وُيشار فيه أيضا إىل بعض      
 . تتخذ لتحسني هذه احلالةتدابريُيرجى تقدمي معلومات عن أية ). الشخصية

 
 ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري والتعديل املتعلق بالفقرة   

ري ُيرجى اإلشارة إىل أي تقدم حمرز فيما يتعلـق بالتـصديق علـى الربوتوكـول االختيـا                 - ٣١
 مـن   ١وُيرجى أيضا وصف التقـدم احملـرز حنـو قبـول تعـديل الفقـرة                . لالتفاقية أو االنضمام إليه   

 . من االتفاقية٢٠املادة 
 


