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قائمة املسائل واألسئلة املتعلقة بالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابـع
واخلامس مللديف*
التحفظ
عــــا ة الن ــــر الــــتحفظ
 - 1يرجــــى تقــــدت معلامــــا عــــن التــــدابظ الــــح ا ـــ
على املا ة  11من االتفاقيـة بأـ ا املسـاواة بـني املـرأة والرجـل مجيـع املسـائل اا اللـلة
بـــــالزواع والعاقـــــا األســـــرية بغيـــــة ســـــحف ـــ ـ ا الـــــتحفظ CEDAW/C/MDV/4-5
الفقرتاا  92و .)1 )03
ا طار الدستاري والتأريعي
 - 9تأظ الدولة الطرف إىل أنه على الـرمم مـن أا املـا ة  11مـن الدسـتار تد ـد مئـا
املساواة وعدم التمييز بني اجلنسني فإهنا ال تعرِّف التمييز املئاشـر ومـظ املئاشـر بأـكل ـري
على أسـا نـاا اجلـنس وفقـام للمـا ة  1مـن االتفاقيـة الفقـرة  .)01يرجـى تقـدت معلامـا
عــن التــدابظ الــح ا ـ لكفالــة أا يأــمل تعريــف التمييــز األشــكال املئاشــرة ومــظ املئاشــرة
للتمييز على أسـا نـاا اجلـنس علـى تـا يتماشـى مـع املـا ة  1مـن االتفاقيـة .ويرجـى أيضـما
للافـاء بـااللتزام بـإجراء اسـتعرا
تقدت معلاما مستافاة عن ا جراءا احملد ة الح ا
مــن من ــار جنســات للتأــريعا الرئيســية نالــة العنا ــر التمييزيــة مــن ــ التأــريعا

__________
* اعتمــــد ا الفريــــ العامــــل ملــــا قئــــل الــــدورة الســــتني الــــ ي عقــــد جلســــاته
 92متان/ياليه .9312

الفتــــرة مــــن  91إىل

 )1ما مل ير خاف الـ ،تأـظ أرقـام الفقـرا إىل التقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الرابـع واخلـامس املقـدم
من الدولة الطرف.
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الفقرة  .) 02ويرجـى تقـدت أمةلـة مـن القضـايا إا وجـد الـح قامـحمل في ـا احملـا م احملليـة
باستخدام االتفاقية لتفسظ القـاناا الدولـة الطـرف .ومـا ـي التـدابظ الـح ا ـ لتـدريف
القضاة واحملامني على املساواة بني اجلنسني ولتعميم االتفاقية على اجلم ار؟
 - 0يرجـى تقـدت معلامـا عـن التـدابظ الـح ا ـ العتمـا خطـي عمـل وطنيـة بأـ ا
تنفي التأـريعا الـح اعتمـد مـدخرما مةـل قـاناا مكافحـة االبـار بالئأـر وقـاناا اجلـرائم
العتمـا
اجلنسية وقاناا التحرش اجلنسي وقاناا العنف األسري .وما ي التدابظ الح ا
التأــريعا الــح مل تعتمــد بعــد مةــل مأــروا قــاناا املســاواة بــني اجلنســني ومأــروا قــاناا
األحزاب السياسية الفقرتاا  02و )02؟
اآللية الاطنية للن ا

باملرأة

 - 2أُشــظ إىل أا مكانــة اآلليــة الاطنيــة للن ـ ا بــاملرأة مــا فتئــحمل تتطــار و ــي مســتمرة
إعــا ة تعريــف تلــ ،املكانــة فقــد انــحمل عــام  9332تتئــع ونارة الأــدوا اجلنســانية
املكانة تغظ من ال ،الاقحمل ثاث مرا على األقـل الفقـرة .)132
واألسرة ولكن
وأشظ أيضما إىل أا اآللية الاطنية للن ا بـاملرأة تااجـه مـاار ماليـة وبأـرية .ـدو ة .يرجـى
تقدت معلاما عن اهليئة الح تعمل اآلا آلية وطنية مبا ال ،مكانة ـ اهليئـة وواليتـ ا
وأنأطت ا ومـاار ميزانيتـ ا وماار ـا الئأـرية .ويرجـى ا فـا ة أيضـما عمـا إاا ـاا قـد عـين
منســقاا جــد للأــدوا اجلنســانية علــى مســتاف وناري و يــف ينســ ــدالء املنســقاا
مع اآللية الاطنية الفقرة .)131
التدابظ اخلا ة املدقتة
للـ ا األحـزاب
 - 2أشظ إىل أنه اقتـر ا ـاا تـدابظ خا ـة مدقتـة شـكل حلـ
السياسية للمرأة انتخابا اجملالس احمللية عام  9311ولكن الربملاا رفض الـ ،االقتـرا
الفقرتــاا  02و  .)131وأُشــظ أيضــما إىل أا الدولــة الطــرف ســتعيد الن ــر االقتراحــا
املتعلقة بالتدابظ اخلا ة املدقتة جمال املأار ة السياسـية و فالـة أا يتضـمن مأـروا قـاناا
القـاائم الاطنيـة الفقـرة .)02
األحزاب السياسية الن علـى لـي نسـئة للمرشـحا
يرجــى تقــدت معلامــا عــن التــدابظ الــح ا ـ ال ــاا تــدابظ خا ــة مدقتــة بغيــة التع يــل
بتحقي ـ املســاواة الفعليــة بــني املــرأة والرجــل .ويرجــى تاضــي مــا إاا ــاا مأــروا قــاناا
ديــدما علــى ا ــاا تــدابظ خا ــة مدقتــة .ويرجــى تقــدت معلامــا
األحــزاب السياســية يــن
جمـاال أخـرف مةـل التعلـيم والعمالـة وتـ ثظ ـ
عن التدابظ اخلا ة املدقتة الـح ا ـ
قي املساواة الفعلية.
التدابظ
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القاالف النمطية و املمارسا

الضارة

 - 1أعربــــــحمل الل نــــــة ماح الــــــا اخلتاميــــــة الســــــابقة
الفقرة  )11عن القل إناء استمرار اضطاا النساء والفتيا ب وار ثاناية وتئعية األسـرة
واستمرار املااقف النمطية التقليدية الراسخة الدولة الطرف .يرجـى ا فـا ة عمـا إاا انـحمل
تاجــد أيــة اســتراتي ية أو مئــا رة شــاملة ماج ــة للقضــاء علــى املمارســا التحيزيــة والعرفيــة
ومجيع املمارسا األخرف القائمة على فكـرة ونيـة أو تفـا أحـد اجلنسـني أو علـى أسـا
األ وار النمطية للرجل واملرأة.
CEDAW/C/MDV/CO/3

العنف ضد املرأة
 - 1أعربحمل الل نة ماح الا اخلتامية السابقة املرجع نفسه الفقرة  )12عـن القلـ
إناء انتأار العنف ضد املرأة مبا ال ،العنف األسري وعدم فاية خـدما عـم النسـاء
ضحايا العنف األسري .وقد أشظ إىل أا ونارة الأدوا اجلنسانية واألسـرة اضـطلعحمل عـام
مجلــة أمــار إىل أا العنــف ضــد املــرأة
 9331بئحــك مــي علــى اللــعيد الــاطي خُلـ
مـــتفوت وتعـــات منـــه امـــرأة واحـــدة مـــن بـــني ـــل ثـــاث نســـاء تتـــراو أعمـــار ن مـــن 12
إىل  22عامام وأا أملف اجلناة ـاناا مـن الأـر اء امميمـيني الـ ار الفقـرة  .)22يرجـى
تقــدت معلامــا عــن التــدابظ احملــد ة الــح ا ـ لكــئ العنــف ضــد املــرأة ضــاء ـ
االســتنتاجا  .ويرجــى تقــدت بيانــا عــن حــاال العنــف الــح ارتكئــحمل الئلــد الطــرف
وأبلغحمل عن ا النساء ملـنفة علـى أسـا العنـف اجلسـدي واالقتلـا ي والنفسـي واجلنسـي.
ما يرجى تقدت معلاما عن التـدابظ الـح ا ـ ملنـع االمتلـاب إطـار الـزواع .يرجـى
رمية منفللة علـى إثئـا اجلرميـة
تاضي ت ثظ عدم تلنيف االمتلاب قاناا العقابا
احملــــا م وعاقــــة عــــدم التلــــنيف مبعــــدال ا انــــة املتدنيــــة جــــرائم االمتلــــاب
ا مــن أش ـكال
الفقــرة  .)910يرجــى تعــدا التــدابظ الــح ا ـ م ــر اجلاللــد با ــفه شــك م
العقابة اماال الح يكتأف في ـا أا رجـام وامـرأة يعيأـاا معـام وا أا يكانـا متـزوجني
و ي ممارسة تست دف بلارة رئيسية املرأة الح تت م بارتكاب جرمية الزنا الفقرة .)932
 - 2يرجى تقدت معلاما عن حاال الن ا واللعابا الح متـحمل مااج تـ ا تنفيـ
قاناا العنف األسري لعـام  . 9319وعلـى وجـه التحديـد يرجـى تقـدت معلامـا عـن عـد
احملا ما وا انا والعقابا الح فُرضحمل واملاجئ املتاحـة للنسـاء ضـحايا العنـف وطئيعـة
املاجئ وأوامر امماية الح أُ در  .يرجى تقـدت بيانـا متابعـة عـن نسـئة أوامـر
متايل
امماية الح انت كحمل و نسئة أوامـر اممايـة الـح أ إىل .ا مـا ونتـائ ـ احملا مـا .
مــا يرجــى تقــدت معلامــا عــن التــدابظ الــح فــري ا اا ــا لتنفيـ قــاناا التحــرش اجلنســي
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وقـاناا اجلـرائم اجلنسـية اللـ ين سـنت ما الدولـة الطـرف مـدخرما .يرجـى تقـدت معلامـا عـن
مدف متاشي قاناا التحرش اجلنسي مع االتفاقية والتا ية العامة رقم  12لل نة بأـ ا العنـف
ضد املرأة .ويرجى تقدت معلاما عن التدابظ الح فـري ا اا ـا للتلـدي لاعتـداء اجلنسـي
ال ي تتعر له خا ما املنانل امل اجرا من قئل األسر الح تستضيف ن الفقرة .)112
االبار باملرأة واستغال الئغاء
 - 2أُشــظ إىل أنــه مل ي ــر تقيــيم رلــي ملســ لة االبــار باألشــخار الدولــة الطــرف
وبالتايل ال تاجد قاانني وخدما للتلـدي لابـار باألشـخار الفقـرة  .)21وأشـظ إىل أا
الدولة الطرف ي املقام األول بلد املقلـد للعمـال امل ـاجرين مـن بـنغا يو واهلنـد الـ ين
يتم لريئ م إىل اخل الئلـد للعمـل ويـتم لريـف النسـاء إىل اخـل الئلـد ألمـرا االسـتغال
اجلنسي على مستاف بـاري الفقـرة  .)29يرجـى تقـدت معلامـا عـن التـدابظ الـح ا ـ
ملعاجلــة مأــكلة االبــار بــاملرأة بعــد اعتمــا قــاناا مكافحــة االبــار بالئأــر عــام .9310
وعلــى وجــه التحديــد يرجــى تقــدت معلام ـا عــن عــد احملا مــا وا انــا والعقابــا
الــح فُرضــحمل واملاجــئ املتاحــة للنســاء ضــحايا االبــار بــاملرأة وطئيعــة متايــل ـ املاجــئ
با ضـــافة إىل املســـاعدة الـــح تقـــدم لاجنئيـــا ضـــحايا االبـــار و ليـــا متابعـــة النســـاء
ضحايا االبار.
 - 13يرجــى تقــدت معلامــا عــن اآلليــا املدسس ـية املاجــا ة لتنســي مكافحــة االبــار
باألشخار ال سيما النساء والفتيا  .يرجى الر على اال عاء ب ا النساء ضحايا االبار يـتم
إيااؤ ن نفس املاجئ الح تدوي النساء ضحايا العنف مبن ال ،النساء ضـحايا العنـف
ماح الــــا اخلتاميــــة الســــابقة CEDAW/C/MDV/CO/3
األســــري .وأعربــــحمل الل نــــة
الفقرة  )91عن القلـ مـن أا النسـاء والفتيـا اللـااى جـرف اسـتغاهلن ألمـرا الئغـاء قـد
يلئحن ضحايا من جديد على يد السلطا نتي ة لت رت العاقـا اجلنسـية خـارع الـزواع.
ملعاجلة ـ املأـكلة .وأشـظ إىل
يرجى تقدت معلاما مفللة عن التدابظ احملد ة الح ا
أا الأخ املتزوع من قا ر مباجف الأـريعة ا سـامية يـربأ مـن اجلـرائم الـح ينطئـ علي ـا
قاناا االعتداء اجلنسي على األطفـال لعـام  )9332مبـا في ـا بغـاء األطفـال الفقـرة .)112
يرجــى تقــدت بيانــا ملــنفة عــن عــد الفتيــا اللــااى تنطئــ علــي ن ــ ال ــروف
الدولة الطرف.
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املأار ة

امياة السياسية وامياة العامة

 - 11تأــظ الئيانــا املقدمــة إىل أا متةيــل املــرأة ال يــزال ناقلــما مااقــع ــنع القــرار
ال ســيما اهليئــا التأــريعية والقضــاء وعلــى اللــعيد الــدويل الفقــرا  22و  11و 193
و  .)199يرجــى تقــدت معلامــا عــن التــدابظ احملــد ة الــح فــري ا اا ــا لزيــا ة متةيــل املــرأة
ـنع القـرار واهليئـا التأـريعية وخا ـة القضـاء واملرا ـز ا اريـة العليـا
مجيع يئا
الفقرة 113؛ و  CEDAW/C/MDV/CO/3الفقرتاا  90و .)92
اجلنسية
 - 19أشظ إىل أنه ال فان لغظ املسـلم أا يلـئ مااطنـام ملـديفيام وعنـدما يتـزوع ملـديفي/
ملديفيــة مــن أجنئيــة/أجن فــإا الزوجــة األجنئيــة/الزوع األجــن لل /لــل علــى ت شــظة
شخ معال واألطفال الـ ين يالـدوا مـن ـ ا الـزواع يلـئحاا مـااطنني الفقـرة .)102
وأشظ أيضـما إىل أنـه حـني أا الطفـل الـ ي يالـد ألم ملديفيـة خـارع إطـار الزوجيـة لـل
على اجلنسية امللديفية فإا ا ال ينطئـ علـى الطفـل الـ ي يالـد ألب ملـديفي خـارع إطـار
الزوجيـــة الفقـــرة  .)102يرجـــى تقـــدت معلامـــا عـــن عـــد مـــظ املســـلما أجنئيـــا
ومظ أجنئيا ) اللااى يعأن الدولة الطرف .ما مـدف متتـع ـدالء النسـاة ققـا مسـاوية
مقا املرأة املسلمة الدولة الطرف؟ يرجى تقدت معلاما عن التدابظ الـح فـري ا اا ـا
لكفالة أا يتمكن املااطناا امللديفياا املتزوجاا من أجنئيـا  /أجانـف مـن إعطـاء جنسـيت م
ل زوجالم األجنئيا /أنواج ن األجانف بغض الن ر عـن معتقدالن/معتقـدالم الدينيـة .يرجـى
تقدت بيانا عن عـد األطفـال املالـا ين آلبـاء ملـديفيني خـارع إطـار الزوجيـة وال يتمتعـاا
جبنسية الدولة الطرف.
التعليم
 - 10أشــظ إىل أا االلتحــا بالــدورا الدراســية مييــل إىل اتئــاا اخليــارا النمطيــة حيــك
تلتح ـ النســاء بــالتمريض والتربيــة األملــف بينمــا اتــار الرجــال اهلندســة الفقــرة .)12
وبالنسئة لربام التدريف التقي وامل ي أشظ إىل أا النساء الغالف تلتح بدورا راسـية
منطيــة الفقــرة  .)11يرجــى تقــدت معلامــا عــن التــدابظ احملــد ة الــح ا ـ ملعاجلــة تر يــز
النساء على املااضيع التقليدية نتي ة لاختيارا النمطيـة عنـد االلتحـا بالـدورا الدراسـية
وت ثظ ا التر يز على الفلل امل ي التاظيـف .مـا يرجـى تقـدت معلامـا عـن التـدابظ
الح فري ا اا ا مبـا في ـا التـدابظ اخلا ـة املدقتـة ملعاجلـة املأـكلة املسـلم باجا ـا املتمةلـة
مبحدو ية اخليارا التعليمية الدولة الطرف الفقرة .)122
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 - 12وأشظ إىل أا التحدي الرئيسي ال ي يااجـه تـافظ تعلـيم جيـد الناعيـة يتمةـل عـدم
تـــافر القـــدرة الانمـــة لتـــدريف معلمـــني ملـ ـرحلح التعلـــيم االبتـــدائي والةـــاناي فمـــن بـــني
 1 233معلــم ياجــد أ ةــر مــن  133معلــم مــظ مــدربني الفقــرة  .)121وأشــظ أيض ـما إىل
وجا تفاو ئظ بني نسئة متةيـل اجلنسـني مرا ـز ـنع القـرار املـدار علـى مسـتاف
مدير ونائف مدير مدرسة .وعـاوة علـى الـ ،أشـظ إىل أا املنـ اع املدرسـي اجلديـد مل يعـد
يتضمن مااضيع تتعل باللحة وامقا اجلنسية وا جنابية وإىل أا الكتـف املدرسـية ال تـزال
تتضمن يـزا ضـد املـرأة الفقـرة  .) 122يرجـى تقـدت معلامـا عـن التـدابظ الـح ا ـ
نع القـرار قطـاا
لتحسني تدريف املعلمني و فالة متةيل املرأة متةيام مناسئما على مستايا
التعليم .ما ي التدابظ الح فري ا اا ا نالة التحيز اجلنسات والقاالف النمطية مـن الكتـف
املدرسية و فالة إ ماع تعليم مناسف لسن الطـاب عـن اللـحة وامقـا اجلنسـية وا جنابيـة
املن اع املدرسي وتافظ ا املن اع جلميع املدار ؟ يرجى تقـدت بيانـا عـن تـ ثظ الـزواع
التعليم .ما ي اآلليا املاجـا ة الـح تكفـل عـا ة
املئكر/نواع األطفال على ح الفتيا
الفتاة إىل االلتحا باملدرسة بعد أا تترك املدرسة للزواع أو ألية أسئاب أخرف؟
العمالة
ـناعة
ا ناقلـما
 - 12أشظ إىل أا خل املرأة أقل من خـل الرجـل وأا املـرأة ممةلـة متةـي م
الســياحة الــح تس ـ م بـــ  03املائــة مــن النــات احمللــي ا مجــايل للدولــة الطــرف الفقرتــاا
 119و  .)110يرجــى تقــدت معلامــا عــن امــل نطــا التــدابظ الــح فــري ا اا ــا لســد
الف ــاة األجــار بــني اجلنســني ومعاجلــة الفلــل الــاظيفي بــني الرجــل واملــرأة التاظيــف.
مــا يرجــى تقــدت معلامــا عــن أيــة تــدابظ فــري ا اا ــا لزيــا ة تاظيــف املــرأة مجيــع
القطاعــا مبــا في ــا قطــاا الســياحة .يرجــى الــر علــى التقــارير الــح تأــظ إىل أا العــاما
امل اجرا يتعرضـن السـتغال يتـراو مـن ملـا رة وثـائ ايـالن إىل عـدم فـع أجـار ن.
ويرجى تقدت معلاما عـن التـدابظ الـح ا ـ لتفنيـد ـ اال عـاءا مبـا الـ ،تن ـيم
أنأطة و اال التاظيف و.ا مة و اء التاظيف عدميي الضمظ.
 - 11يرجى الر على التقارير الح تأظ إىل أا أملئية النساء عـاطا عـن العمـل وبالتـايل
فإهنن مظ ناشطا اقتلا يام ألهنن مأغاال باألعمال املزنليـة .ويرجـى تقـدت معلامـا عـن
الت ثظ املترتف على املرأة من ن ام املدار املتعد النابا ال ي يستدعي قيام الاالـدين مالئـما
األم ا بعدة نيـارا للمـدار أثنـاء األسـئاا .ويرجـى تقـدت معلامـا عـن عـد مرافـ
رعاية األطفال املتافرة الدولة الطرف وعن مدف استخدام الدولـة الطـرف لترتيئـا العمـل
املرنة لكفالة أا تتأاطر النساء والرجال مسدولية األباة الفقرتاا  13و .)10
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اللحة
 - 11تأـــظ املعلامـــا املعروضـــة علـــى الل نـــة إىل أا عمليـــا ا ج ـــا علـــى تـــا
مــظ مـ ماا وســري منتأــرة علــى نطــا واســع الدولــة الطــرف نتي ــة لتفأــي اممــل بــني
املرا قا  .وتأظ التقارير أيضـام إىل أا املـال علـى ماانـع اممـل بعـض اجلـزر املرجانيـة
يقتلر على األنواع .يرجـى تـافظ معلامـا عـن مـدف انتأـار ا ج ـا والتـدابظ القانانيـة
الح فري ا اا ا لكفالة السما با ج ا ألسئاب معينة .ما يرجى تقدت معلامـا عـن
التـــدابظ الـــح فـــري ا اا ـــا لكفالـــة متكـــني الفتيـــا املرا قـــا والنســـاء مـــظ املتزوجـــا
من املال على ماانع اممل.
 - 12يرجــى تقــدت معلامــا عــن التقــارير الــح تتحــدث عــن انتأــار فــظو نقـ املناعــة
الئأــرية الدولــة الطــرف نتي ــة الفتقــار الن ــام اللــحي امــايل إىل بــرام الاقايــة والعنايــة
املتخللة للم ماعا املعرضة لإل ابة مةـل النسـاء اللـااى ميارسـن الئغـاء .وهلـ ا الغـر
يرجى شـر الـربام واخلـدما املتـافرة املاج ـة للاقايـة مـن تفأـي العـدوف بفـظو نقـ
املناعــة الئأــرية بــني النســاء اللــااى ميارســن الئغــاء ومتعاطيــا املخــدرا عــن طري ـ امقــن
األوعية الدماية.
املرأة الريفية
 - 12يرجى تـافظ معلامـا
اجلــزر املرجانيــة واجلزيــرة األ
لتعزيز مأار ة املـرأة الريفيـة
مبـــا الـــ ،التـــدابظ املتخـ ـ
الفقرة )939؟
الزواع والعاقا

عـن ال تـدابظ الـح فـري ا اا ـا لتحسـني متةيـل املـرأة إ ارة
ــلية الفقرتــاا  122و  .)939مــا ــي التــدابظ الــح ا اا ــا
اجملـاال الـح تـدثر علي ـا
وضـع السياسـا والتأـريعا
ة لتخفيـــف التـ ـ ثظا الضـــارة لـــتغظ املنـــا والتكيـــف مع ـــا

األسرية

 - 93أشــظ إىل أنــه علــى الــرمم مــن أنــه ال فــان للمــرأة امللديفيــة أا تتــزوع مــن رجــل
مظ مسلم ولكن إاا رمف رجل ملديفي الزواع من امرأة مظ مسلمة فإنـه ال فـان عقـد
مراســم القــراا الأــرعية إال إاا انــحمل الأــريعة ا ســامية تســم لتلــ ،املــرأة مــظ املســلمة
بالزواع من رجل مسلم الفقرة  .)932يرجـى تقـدت معلامـا عمـا إاا ـاا القـاناا يـن
علــى اســتةناء مســاو يســم للمــرأة امللديفيــة أا تتــزوع مــن رجــل مــظ مســلم .يرجــى إ راع
التدابظ الح فري ا اا ا ملعاجلة املمارسة الح تسم للـزوع أا يطلـ نوجتـه ولـيس العكـس
الفقرة  .)919وبالنسئة ملسائل املظاث أُشظ إىل أا الارثة الـ ار يمنحـاا ضـعف نلـيف
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الارثــة ا نــاث اســتنا ما إىل الفرضــية القائلــة إا الارثــة الـ ار يتحملـاا مســدولية ماليــة بــا
األســرة أ ــرب مــن املســدولية املاليـة الــح تتحملـ ا ا نــاث .مــا ــي التــدابظ الــح فــري ا اا ــا
لكفالة تانيع املظاث بالتساوي بني املرأة والرجل وإلغـاء امكـم الـ ي يـن علـى أا شـ ا ة
املرأة ليسحمل مساوية لأ ا ة الرجل قضـايا ا رث؟ يرجـى تقـدت بيانـا ملـنفة عـن عـد
الدولـة الطـرف اللـااى تقـل أعمـار ن عـن  12عامـام وتاضـي يفيـة
الفتيا املتزوجا
امفــاع علــى حقــاق ن التعلــيم واللــحة .يرجــى تقــدت معلامــا عــن التــدابظ الــح فــري
ا اا ا ملنع تعد الزوجا .
تعديل الفقرة  1من املا ة  93من االتفاقية
 - 91يرجى بياا ما إحران من تقدم
ماعد اجتماا الل نة.
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