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                                               اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   *                             فيما يتعلق بالتقرير األويل لقطر        واملسائل               قائمة القضايا     

  
        حملة عامة    

                                 تنظــيم نــشاط اجملتمــع املــدين يف     أن    )CEDAW/C/QAT/1  (                             يــشري التقريــر األويل لقطــر    -   ١
           يف الدولــة          نــسائية                             تم حــىت اآلن تــشكيل مجعيـات       مل يـ                                     الطــرف هــو ظـاهرة جديــدة وأنــه           الدولـة  
                     هناك بيئـة مواتيـة              إىل أنه ليس                                ملعلومات املعروضة على اللجنة،          تشري ا  و   )١  ( )  ٤٥        الفقرة   (       الطرف  

ــة الطــرف،      ــة يف الدول ــشاء منظمــات غــري حكومي ــودا    و                                                       إلن ــة تفــرض قي ــشريعات الوطني                                           أن الت
                          يرجـى بيـان مـا إذا         .                                                     ل مـن الـصعب تـسجيل منظمـات حقـوق املـرأة                   جيعـ      ممـا                  وتكاليف باهظة،   

                          بيئـة متكينيـة ومواتيـة                         مـن أجـل هتيئـة                                        طط لتعديل تشريعاهتا الوطنيـة       خت               الدولة الطرف        لدى       كان  
  .                                                                  قوق املرأة وهو أمـر مهـم لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني               حب                    غري حكومية تعىن                إلنشاء منظمات 

   .            ه على الربملان ت    وعرض        التقرير        اعتمدت                كانت احلكومة قد                  يرجى بيان ما إذا 
  

         التحفظات    

                                اآللية املؤسسية املـسؤولة عـن           وهو                                  أن اجمللس األعلى لشؤون األسرة،          إىل                يشري التقرير     -   ٢
  .  )   ١٢٨         الفقــرة    (                                              علــى احلقــوق يف القــضايا املتعلقــة بــاملرأة ا        قائمــ ا    هنجــ        يعتمــد                    النــهوض بــاملرأة، 

                                       الدولـة الطـرف واجمللـس علـى وجـه                    اليت تبذهلا        هود    اجل                   بآخر املعومات عن            اللجنة          موافاة        يرجى  
                                            وقـت انـضمامها إىل االتفاقيـة بغيـة                       الـيت أبـدهتا                                            اخلصوص، الستعراض التحفظـات واإلعالنـات       

  .                          هلـدف وغـرض االتفاقيـة               منافيـا          عتـرب    ي   ا              إىل أن بعـضه               مع اإلشارة      ،        نطاقها           أو تضييق    /    و   ها   سحب

_________________ 

      إىل       يوليـه  /       متـوز   ٢٩                                     يف اجتماعـه املعقـود يف الفتـرة مـن                                                               اعتمدها الفريق العامل ملا قبل الدورة السابعة واخلمسني           *  
   . )    ٢٠١٣      أغسطس  /  آب  ٢

  .                                                                تشري أرقام الفقرات إىل التقرير األويل للدولة الطرف ما مل يذكر خالف ذلك   )١ (  
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        الـنظم       ذات         خـرى     األ     دول      الـ               عـاون مـع                عمـل بالت   ت   ت                مـا إذا كانـ     ع                               يرجى أيضا تقـدمي معلومـات       
         حتفظاهتــا          نطــاق           أو تــضييق /                                                                    االجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة املــشاهبة الــيت جنحــت يف ســحب و 

   .           إىل حد كبري            على االتفاقية
  

                       الوضع القانوين لالتفاقية    

                                   مـن الدسـتور مـع مراعـاة           ٦٨                         ً             لالتفاقية قوة القانون وفقاً للمادة       ”    أن    إىل                يشري التقرير     -   ٣
ــضمام      الت ــة االنـ ــواردة يف وثيقـ ــات الـ ــات واإلعالنـ ــة     “                                                        حفظـ ــدة الرمسيـ ــشرها يف اجلريـ ــد نـ                                            بعـ
                        يف الدولـة الطـرف                    كـون املـرأة            كفالـة                                            يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ل         ).  ١       الفقرة (

                      تلك احلقـوق مبـا يف       ب         االحتجاج                                            املنصوص عليها يف االتفاقية وقادرة على         ا                    على بينة من حقوقه   
               يرجـى أيـضا      .  ا                 انتـهكت حقوقهـ        إذا                                        الشكاوى من خالل النظام القانوين          قدمي ت              ذلك من خالل    

                                                                                                           تقــدمي معلومــات عــن القــضايا املرفوعــة أمــام احملــاكم بــشأن التمييــز ضــد املــرأة، ونتــائج هــذه     
   .                   االتفاقية أمام احملاكم ب         االحتجاج                              القضايا وبيان ما إذا كان قد مت 

  
                  وطنية حلقوق اإلنسان  ال      ؤسسات   امل    

                                                                       أن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان الــيت أنــشئت مبوجــب املرســوم       إىل           التقريــر       يــشري   -   ٤
                                                                   كهيئــة وطنيــة مــستقلة لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان تلقــت     ٢٠٠٢         لــسنة   ٣٨              األمـريي رقــم  

ــرأة و     ــوق املـ ــا يف ذلـــك حقـ ــوق اإلنـــسان مبـ ــهاكات حقـ ــول انتـ ــة                                                                                    شـــكاوى حـ                  قامـــت مبعاجلـ
        نتـائج    ال    و         تقـدميها                           دد هذه الشكاوى اليت مت                                يرجى تقدمي معلومات عن ع       ).   ٦١        الفقرة   (      معظمها

            للجنـة،           اجلنـساين                                                     يرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن التكـوين               .          القـضايا        هـذه                          اليت انتـهت إليهـا      
                 يرجـى اإلشـارة      .      ليـة   اآل                                                                       فضال عن التدابري املتخذة لرفع مستوى الوعي بني النساء حول وجـود             

   .     شكاوى        لتقدمي ال       لنساء ل              املساعدة متاحة      كانت     إذا       إىل ما      أيضا 
  

     ؤقتة  امل    اصة   اخل      تدابري   ال    

                لــتمكني املــرأة              مــن اجلهــود           املزيــد       تبـذل                                                   يـشري التقريــر إىل أن الدولــة الطــرف تعتــزم أن    -   ٥
   ).    ١٣٦    و   ١٣٥          الفقرتـان  (        لنـساء           داعمـة ل                                                          القطرية يف خمتلف جمـاالت احليـاة وهتيئـة بيئـة متكينيـة         

      يـدل             الطـرف و                ؤقتة يف الدولـة   امل     اصة  اخل      تدابري   ال                                           ومع ذلك، فإنه ال يقدم صورة واضحة لتطبيق     
      اصـة    اخل        تـدابري    ال                                       يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اسـتخدام        .                                   عدم فهم التـدابري اخلاصـة املؤقتـة        على  
   ة                             االتفاقيــة والتوصــية العامــ       مــن  ٤               مــن املــادة  ١                                                     ؤقتــة مــن قبــل الدولــة الطــرف، وفقــا للفقــرة    امل

   .  ها            تعجيل بتحقيق  ال و   ل    الرج و     ملرأة     بني ا                              ، وذلك لتعزيز املساواة الفعلية      للجنة    ٢٥    رقم
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                                 القوالب النمطية واملمارسات الضارة    

                                                                                          اسـتمرار القوالـب النمطيـة بـني اجلنـسني يف البلـد، ومـع ذلـك فإنـه يقـدم                      ب                يقر التقريـر      -   ٦
       أوجـه                                                                                             القليل من املعلومات عن اإلجراءات امللموسة الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف للقـضاء علـى             

                 تفـوق أحـد              نقـص أو                                             رسـات األخـرى القائمـة علـى فكـرة                                           والعادات العرفيـة وكـل املما             التحيز
ــة                                                     نمطيــة للرجــل واملــرأة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل     ال     دوار   األ                  اجلنــسني، أو علــى           ال تعمــل  أ        كفال
                                         يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اجلهـود            .                                      إدامـة الـصور النمطيـة للجنـسني              علـى                     سياساهتا وبراجمها   

                                               ىل القيـادات الدينيـة واجملتمعيـة واآلبـاء             إ         املوجهـة                                                املبذولة، من خالل محالت التوعيـة والتثقيـف         
ــة جتــاه الفتيــات والنــساء، مبــا يف ذلــك            مــن  ني      يعــان       الــاليت                                                                                   واملعلمــني، ملواجهــة املواقــف النمطي

                                   العمــر أو اإلعاقــة أو غــري ذلــك     و أ         العرقــي   ء       نتمــا  اال                                               أشــكال متعــددة مــن التمييــز علــى أســاس   
   .      اخلصائص   من
  

               العنف ضد املرأة    

          بـشأن    “                سياسـة جريئـة    ”                                                 أن احملكمة العليـا لـشؤون األسـرة اعتمـدت               إىل                يشري التقرير     -   ٧
ــرأة  ــ   ).    ١٣٥         الفقــرة  (                       العنــف ضــد امل ــضا إىل    شري    وي ــشريع      أن            أي ــديها ت ــيس ل ــة الطــرف ل                                          الدول

                                     ، علـى الـرغم مـن أن نتـائج           )   ١٥٧          الفقـرة    (           العـائلي                                         العنف ضـد املـرأة أو العنـف              بشأن       منفصل  
                                  انتـشار العنـف ضـد املـرأة،         ب      عترف   ت             ولة الطرف،         الد  ا                                     خمتلف الدراسات االستقصائية اليت أجرهت    

                                                                       يرجى تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات املتخـذة العتمـاد تـشريعات                 .        العائلي                   مبا يف ذلك العنف     
  يف  و  .                                                                                                   حمددة لتجرمي مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك االغتـصاب يف إطـار الـزواج                      

                 ، فإنـه يـشري      )  ٤٥          الفقـرة    (            ولة الطرف                           وجد مجعيات نسائية يف الد     ت                              حني يشري التقرير إىل أنه ال       
      سؤولة     املـ                  غـري احلكوميـة                 احلكوميـة و             املنظمـات    ”                            إىل ضـعف التنـسيق بـني          )    ٤٥٥        الفقرة   (      أيضا  

                         الـذي تـراه الدولـة           دور      الـ                  يرجـى توضـيح       .  )  ٥٥          الفقـرة      ( “         العـائلي                              عن محاية النساء من العنف      
                     لومــات مفــصلة عــن                   العنــف وتقــدمي مع             املــرأة مــن                                   لمنظمــات غــري احلكوميــة يف محايــة          الطــرف ل

   .                       يسمى املنظمات غري احلكومية   ما                  طبيعة وحالة وعدد 
  

     بغاء  ال              االجتار واستغالل     

               الـيت تتعلـق                                  الدولـة الطـرف بعـض األحكـام                                                   يتضمن القانون اجلنـائي وقـانون العمـل يف          -   ٨
                 الجتـار باألشـخاص    ل          للتـصدي                   قـانون حمـدد      ا                لـيس لـديه                        الدولـة الطـرف                         باالجتار بالبشر، ولكن  

                                                                                   يرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت الدولـة الطـرف تتـوخى اعتمـاد قـانون                  .     بغاء  ال         واستغالل
ــة الــضحايا و     ــة         إنــشاء                                                                                       حمــدد وشــامل بــشأن االجتــار بالبــشر ووضــع إجــراءات لتحديــد هوي        آلي

                   األنــشطة امللموســة        بيــان        يرجــى   .      تــهم      ومعاقب          حماكمتــهم  و                           مــع املتــاجرين باألشــخاص            للتحقيــق 
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                                                                      جية الوطنيـــة ملكافحـــة االجتـــار بالبـــشر، الـــيت أنـــشئت منـــذ                                         املـــضطلع هبـــا يف إطـــار االســـتراتي 
   .    ٢٠٠٣    عام
  

                                             املشاركة يف احلياة السياسية والعامة وصنع القرار    

  ،  “    ٢٠٣٠  ة                      رؤيـة قطـر الوطنيـ    ”                           األحكام الواردة يف وثيقـة        عن                          يقدم التقرير معلومات      -   ٩
                            ة والـسياسية، وال سـيما                               شاركة يف احلياة االقتصادي         من امل         متكينها                  قدرات املرأة و        تعزيز         من أجل   

                                                            ويشري التقرير أيضا إىل أنه يف وقت إعـداد هـذا التقريـر،           ).    ١٣٣        الفقرة   (                       يف عملية صنع القرار   
ــرة               ســتراتيجية   اال                      كــان جيــري صــياغة    ــشاملة للفت ــة ال ــه         ونظــرا   .     ٢٠١٦-    ٢٠١١                                التنموي          إىل أن

                    لتـدابري امللموسـة                                                                              وجد نساء يف اهليئة التشريعية للدولة الطرف، يرجى تقدمي معلومات عن ا            ت  ال
            اهليئـة،        تلـك                                    التمثيـل الـسياسي للمـرأة يف                  لكفالـة                                      أو اليت تتوخاها الدولة الطـرف        /    و  ا         اليت اختذهت 

                                                             يرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن عــدد النــساء يف ســلك     .                           يف ذلــك مــن خــالل احلــصص      مبــا
       وزارة         يـا يف                     يف املناصـب العل    و                                       لموسة لتعزيز دور املرأة يف القضاء،         امل       تدابري    ال                  القضاء، فضال عن    

   .                            سفراء ورؤساء البعثات يف اخلارج  ال                  اخلارجية، مبا يف ذلك 
  

     نسية  اجل    

  ة           القطريـ        املـرأة        منـع               يرمـي إىل       ،   ٩                من املـادة      ٢                                     الدولة الطرف حتفظا على الفقرة           أبدت  -    ١٠
                                   يرجــى تقــدمي معلومــات عــن عــدد   .  ا        وأطفاهلــ         لزوجهــا    ا              مــنح جنــسيته     مــن     نيب         مــن أجــ  ة         املتزوجــ

ــدمي  /        األشــخاص ــم                     األطفــال ع ــانون اجلنــسية رق ــسنة   ٣٨                                                        ي اجلنــسية نتيجــة لتنفيــذ ق       ٢٠٠٥         ل
         مـن   ٩            املـادة           مـن   ٢          الفقـرة                                                            معلومات عن التدابري املتخـذة لـسحب الـتحفظ علـى                       باإلضافة إىل   

                               يرجى تقـدمي بيانـات حمدثـة         .     نسية  اجل              فيما يتعلق ب          والرجل            املرأة              املساواة بني                     االتفاقية، من أجل    
                                                      عــن عــدد طلبــات احلـصول علــى اجلنــسية القطريــة                                        مـصنفة حــسب نــوع اجلــنس، ومعلومـات   و

                    كمـا يرجـى تقـدمي      .     ٢٠٠٧                                  اجلنـسية القطريـة منـذ عـام                          الـذين منحـوا           جانب    األ      زواج    األ      وعدد  
                                                    عمل بالتعاون مع البلدان ذات النظم االجتماعيـة         ت                  الدولة الطرف     ت                           معلومات بشأن ما إذا كان    

   .                                                                                      والثقافية والقانونية املماثلة اليت جنحت يف تعديل تشريعاهتا فيما يتعلق باجلنسية وفقا لالتفاقية
  

      تعليم  ال    

                               للنــساء يف الدولــة الطــرف ة                        مــدارس فنيــة أو مهنيــ         ال توجــد                                 يقــر التقريــر بأنــه ال يــزال   -    ١١
              حيــصلن علــى                                    الغالبيــة الــساحقة مــن اخلرجيــات                     ريــر كــذلك إىل أن            ويــشري التق   ).    ٢٣٨         الفقــرة  (

ــسانية    ــوم اإلن ــة يف اآلداب والعل ــرة  (                                                شــهادة جامعي ــات عــن      ).    ٢٣١         الفق ــدمي معلوم                                يرجــى تق
                                            كما يرجى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري          .                                                      التدابري املتخذة لتوفري التدريب التقين واملهين للنساء      

         يرجـى                         وباإلضـافة إىل ذلـك،    .                           وضـوعات غـري التقليديـة       امل         دراسـة                                  املتخذة لتشجيع النـساء علـى       
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      علـى                        املراجـع الـيت حتـافظ            إلزالـة                   املناهج املدرسـية                   الرامية إىل تنقيح     طط    اخل                   تقدمي معلومات عن    
ــة بــني اجلنــسني  ــوفري        هــا       أو تعزز                                 الــصور النمطي ــزم ت ــة الطــرف تعت ــان مــا إذا كانــت الدول                                                              ، وبي

                                                        لقوالــب النمطيــة والطــرق الــيت تعيــق متتــع النــساء  ل             األثر الــسليب    بــ       تــهم                         التــدريب للمعلمــني لتوعي
                                                    مل يـــشر التقريـــر إىل إمكانيـــة حـــصول النـــساء  و  .                     قـــوقهن اإلنـــسانية حب         كـــامال        متتعـــا             والفتيـــات 

                                           يرجـى تقـدمي معلومـات وبيانـات عـن            .                                 التعليم على مجيع املـستويات        على                    والفتيات املهاجرات   
   .             نوية واجلامعية                  حل االبتدائية والثا ا                    على التعليم، يف املر ن        فرص حصوهل

  
        العمالة    

                         التقريــر، كــان جيــري                              خــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا      أنــه    إىل   )    ٣٠٥         الفقــرة  (                يــشري التقريــر   -    ١٢
      تـضم                من قبل جلنة                  من يف حكمهم             املنازل و             العاملني يف          قانون             النهائية ل       سودة    امل                إعداد ومراجعة 

                          يرجـى تقـدمي معلومـات        .  )   ٣٠٥          الفقـرة    (                                                     ن العديـد مـن الـوزارات واهليئـات احلكوميـة               مـ       ممثلني  
                                                  يرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري الـيت                   كمـا     .                                       عن الوضع احلايل ملـشروع القـانون              مستكملة

       أكثـر                 إنشاء آليـة                                                                               اختذهتا الدولة الطرف لتحسني محاية العمال املهاجرين مبوجب نظام الكفالة و          
           مـستكملة    ت                             يرجـى تقـدمي معلومـا                            وباإلضـافة إىل ذلـك،      .                  ولتسوية املنازعات          للشكاوى          فعالية  

                    لعمـال املهـاجرين     ل          املرونـة                  كفالة تـوفري                  زمع اختاذها ل   ت                      الدولة الطرف أو               اليت اختذهتا              عن التدابري   
               خـدم املنـازل                                                           بيانات عـن عـدد العمـال املهـاجرين، مبـا يف ذلـك                 تقدمي                 تغيري الكفيل و           من حيث   

  .  هم             تغيري مكان عمل       جنحوا يف       الذين 

            بأعمـال     هن      قيـام          حظـرا ل      ، و      لنساء      عمل ا           ى ساعات        عل  ا              أن هناك قيود      إىل                يشري التقرير    و  -    ١٣
ــرة ــان    (       خطـ ــة       .  )   ٢٨٠   و   ٢٧٩            الفقرتـ ــذة ملعاجلـ ــدابري املتخـ ــن التـ ــات عـ ــدمي معلومـ ــى تقـ                                                                    يرجـ

               يرجـى أيـضا      .                                                                                      املمارسات التمييزية يف العمل من أجـل حتـسني مـشاركة املـرأة يف سـوق العمـل                 
                            القياديـة، فـضال عـن                                                                                     تقدمي معلومات عن العقبـات الـيت حتـول دون وصـول املـرأة إىل املناصـب                
   .                                                              التدابري املتخذة ملعاجلة تركز النساء يف بعض املهن والدورات التدريبية

  
      الصحة    

                                                                       أنــه ال توجــد بيانــات رمسيــة حــول معــدالت اســتخدام وســائل منــع      إىل                 يــشري التقريــر   -    ١٤
                      حمــدودة وأن اســتخدام              رمبــا كانــت                              معرفــة وســائل منـع احلمــل     أن                             احلمـل يف الدولــة الطــرف، و 

       يرجـى     ).    ٣٣٦          الفقـرة    (               يف املائـة     ٢٠                     ال يتجـاوز نـسبة        )               الواقي الذكري  (                 ل تنظيم األسرة        وسائ
                                                                                                     تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف ملعاجلـة اخنفـاض اسـتخدام وسـائل منـع                  

        وسـائل   ب                                          وزيادة الوعي بني النساء والفتيـات            ليها ع     صول    احل و            توافرها                         احلمل، مثل زيادة سهولة   
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                                لنــساء والفتيــات، مبــن فــيهن         حــصول ا                                              ل احلديثــة وتنظــيم األســرة، وكــذلك لتــسهيل            منــع احلمــ
  .       اإلجنابية      الصحة                   والوصول إىل مراكز              اخلدمات الصحية       على                 العامالت املهاجرات

   “      تعمـد   امل ”                                                                أن القـانون اجلنـائي يف الدولـة الطـرف حيظـر اإلجهـاض                   إىل                 ويشري التقرير     -    ١٥
   .             اإلجهاض قانونا               ليت يسمح مبوجبها  ا     ظروف   ال           يرجى توضيح    ).    ٣٥٨       الفقرة  (
  

                                      املساواة أمام القانون ويف الشؤون املدنية    

      ولـة                     ملـرأة خـارج الد     ا                                                              يرجى تقدمي معلومات عن اإلجراءات الرمسية وغري الرمسية لسفر            -    ١٦
       بـويل    ة              كـون مـصحوب    ت                                    ما إذا كانت املرأة حتتاج إىل أن                              يرجى تقدمي معلومات ع        كما    .      الطرف

                           قبـل املغـادرة وعـن          ذكر                          حباجة إىل إذن من ويل        ت   كان           وعما إذا              اخلارج،        إىل   ها             ذكر عند سفر  
                            يرجى أيضا تقدمي معلومـات       .                          حرية املرأة يف التنقل        بشأن                                          التدابري املتخذة لتغيري املفاهيم القائمة      

   .                                               يتعلق بالتعليم والعمل والزواج والعالقات األسرية          الذكر فيما   ويل   ال        عن سلطة 
  

     نساء                   الفئات احملرومة من ال    

                        يرجـى تقـدمي معلومـات      .         النـساء       مـن     )             عدميي اجلنسية  (     دون                           ِ      مل يشر التقرير إىل حالة البِ       -    ١٧
             االســتحقاقات                                               احلــصول علــى الــصحة والتعلــيم والعمالــة و            بإمكانيــة                  فيمــا يتعلــق  ن           عــن وضــعه

ــع    ــة، فــضال عــن مجي ــة         اجملــاالت                                االجتماعي                      كمــا يرجــى تقــدمي    .                                      األخــرى الــيت تغطيهــا االتفاقي
  ة  ي      الـصح            الرعايـة                                                                  الة العامالت املهاجرات، فيما يتعلق باحلق يف احلـصول علـى                          معلومات عن ح  

   .          يف التنقل     احلرية                 االجتماعية، وكذلك            االستحقاقات         والعمل و
  

                       الزواج والعالقات األسرية    

         موافقـة          سـنة    ١٦                    اليت يقل سـنها عـن       اة         زواج الفت       لتسجيل           ه يشترط   أن    إىل                يشري التقرير     -    ١٨
       يرجـى     ).    ٤٢٢          الفقـرة    (                                                  رضى طريف العقد، وإذن من القاضـي املخـتص                               ويل أمرها والتأكد من   

         سـنة     ١٦      عـن                            اللـوايت يقـل سـنهن               لفتيـات    ا                                                  تقدمي معلومات وبيانات إحصائية عن عدد زجيـات         
        ستخدمها    يـ                                                               أعمار األزواج يف هـذه الزجيـات واملعـايري احملـددة الـيت               و             كل عام،                     اليت يوافق عليها  

  .  ات            مثل هذه الزجي             للمصادقة على        القضاة 

ــر    -    ١٩ ــاإلرادة املنفــردة      ”   أن    إىل                   ويــشري التقري ــدئياً ويقــع الطــالق ب ــد الرجــل مب                       ً                                                الطــالق بي
                                                                                                       للرجل، ولكن جيوز أن ميلك الزوج الزوجة عند إبرام الزواج أمر نفسها فيمـا يتعلـق بتطليقهـا                  

   ).    ٤٣٨          الفقـرة    (   )               إجـراء اخللـع    (  “                                                          نها، يف هـذه احلالـة، مـن تطليـق نفـسها منـه                            ِّ    منه أي أنه ميكِّ   
     مـن                                     حلـاالت اإلعـالن عـن الطـالق                                                                       يرجى تقدمي معلومات وبيانات إحصائية عن النـسبة املئويـة         

                                            للمــرأة بعــد الطــالق، فــضال عــن مبــالغ                         الــذي يدفعــه الرجــل                     ، ومبلــغ التعــويض              جانــب واحــد
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                                يرجـى تقـدمي معلومـات عـن          .        للرجـل                                 الـيت تطلـب الطـالق خلعـا                             اليت تدفعها املـرأة                التعويضات  
        ، وعـن        اخللـع            مـن أجـل          ملـرأة   ا                            الـذي يـتعني أن تدفعـه                         تحديد مبلـغ التعـويض                    املعايري املستخدمة ل 

  .    لخلع ل              تعويض املطلوب  ال                            التدابري املتخذة للحد من مبلغ 

                                   مـن قـانون األسـرة اجلديـد            ١٧٣         املـادة                                                   تشري املعلومات املعروضة على اللجنـة، إىل أن           -    ٢٠
    ، يف  )          للبنـات   ١٥           لبـنني و        ل   ١٣ (                                                    تفقـد حـضانة أطفاهلـا يف سـن حمـددة سـلفا                                 ينص على أن األم   

        مـرة   ت                                     تفقـد حقهـا يف احلـضانة إذا تزوجـ         م  األ                                  من القانون تـنص علـى أن            ١٦٨               حني أن املادة    
                                                  يرجى تقدمي معلومات عمـا إذا كانـت الدولـة            .       املقربني        القاصر         أقارب         من      ليس         من رجل          ثانية  

  . ل                                                                   الطرف تنظر يف منح األمهات حقوقا متساوية يف الوصاية القانونية على األطفا

                          الدولـة الطـرف تـدرس              كانـت               التقريـر،                             خالل الفترة اليت يغطيها          أنه      إىل                 ويشري التقرير     -    ٢١
                                                                                إجراءات التقاضي يف مسائل األسرة والتركات والذي ميكـن حـال اعتمـاده أن                            مشروع قانون   

              يرجـى تقـدمي      ).    ٤٥٦         الفقـرة   (   “                                                              حيد مـن الـصعوبات الـيت تواجههـا النـساء يف قـضايا األسـرة         ”
   .         وضعه احلايل و                    مشروع القانون هذا      مضمون   عن     ملة     مستك        معلومات 

  
   ٢٠        املادة     من ١       الفقرة                            الربوتوكول االختياري وتعديل    

ــارة إىل    -    ٢٢ ــى اإلشـ ــراز                       يرجـ ــاري            إحـ ــول االختيـ ــضمام إىل الربوتوكـ ــو االنـ ــدم حنـ                                                           أي تقـ
        مـن     ٢٠         املـادة            مـن     ١                                         تقـدم حنـو قبـول تعـديل الفقـرة                 مـن                                كما يرجى بيان ما أحـرز         .        التفاقية ل
   .                    مبوعد اجتماع اللجنة              تفاقية، املتعلق  اال
  


