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  )تابع( من االتفاقية ١٨مة من الدول األطراف مبوجب املادة النظر يف التقارير املقد
ــدوري ال    ــر ال ــع واخلــامس     التقري ــة الثالــث والراب ــر اجلــامع للتقــارير الدوري ــاين والتقري ث
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ـــر، تولـــ     ــسيدة جبـ ــاب الـ ــسيدة  ـيف غيـ ــة الـ ت الرئاسـ
  .خياوكياو زو

  .١٠/١٠افُتتحت اجللسة الساعة   
ــر ــراف مبوجــب     النظ ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم  يف التق
  )تابـع(  من االتفاقية١٨ املادة

ــدوري ال    ــر الـ ــارير    التقريـ ــامع للتقـ ــر اجلـ ــاين والتقريـ ثـ
الدورية الثالث والرابـع واخلـامس للجماهرييـة العربيـة          

 CEDAW/C/LYB/Q/2  وCEDAW/C/LBY/2( الليبيــــــــــة
  )Add.1 و

ــضاء      - ١ ــسة، اختــذ أع ــن الرئي ــدعوة م ــة  ب ــد اجلماهريي وف
  .اللجنة العربية الليبية أماكن هلم إىل طاولة

): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة هدى بن عـامر      - ٢
ــر        ــاين والتقري ــدوري الث ــدها ال ــر بل ــرض تقري ــي تع ــت، وه قال
ــع واخلـــــامس       ــث والرابـــ ــة الثالـــ ــارير الدوريـــ ــامع للتقـــ اجلـــ

)CEDAW/C/LBY/2 and 5(ليبيـــة، ، إن اجلماهرييـــة العربيـــة ال
يتعلـق جبميـع     تأسست علـى املـساواة بـني الرجـل واملـرأة فيمـا            

الـصلة الـيت    حقوق اإلنسان، اتساقا مع الصكوك الدوليـة ذات   
وأوضـحت أن القـوانني الليبيـة املـستمدة مـن القـرآن            . قتهاصّد

الكــرمي تــويل أمهيــة كــبرية الحتــرام حقــوق اإلنــسان واملــساواة 
 األحــول مــع االتفاقيــة، بــني اجلنــسني ومــن مث تتــسق يف معظــم

  .وروحا نصا
وتابعت قائلة إن إقامة العدل ومحاية حقـوق اإلنـسان            - ٣

وأوضـحت أن اإلعـالن الدسـتوري      . من أهم واجبـات الدولـة     
 املتعلـــق بقيـــام ســـلطة ١٩٧٧ وإعـــالن ١٩٦٩الـــصادر عـــام 

الشعب، والوثيقة اخلـضراء الكـربى حلقـوق اإلنـسان يف عـصر        
ــصادرة عــام    الــصادر ٢٠ ، والقــانون رقــم١٩٨٨اجلمــاهري ال

 بشأن تعزيز احلرية، وميثاق املرأة للجماهريية العظمـى         ١٩٩١
ــع    ٢٠٠٨الــصادر عــام   ــها املــساواة التامــة بــني مجي  تؤكــد كل

ــساء   ــيني، رجــاال ون ــع، إن ضــمانات  . املــواطنني الليب ويف الواق
ــة تتجــاوز     ــواردة يف التــشريعات احمللي املــساواة بــني اجلنــسني ال

 مـن اإلعـالن الدسـتوري،       ٥ فبموجب املادة . اقيةشروط االتف 
قانون مينـع    وليس مثة أي  . مجيع الليبيني متساوون أمام القانون    

املــــــرأة مــــــن ممارســــــة حقوقهــــــا الــــــسياسية واالقتــــــصادية  
  .واالجتماعية والثقافية

وقالت إن التقرير احلايل أعدته جلنة خرباء من خمتلـف            - ٤
، بإشـراف الفـرع املـسؤول       فيهـا اجملتمـع املـدين      القطاعات، مبـا  

  .العام عن شؤون املرأة بأمانة مؤمتر الشعب
وأوضــــحت أن مــــن حــــق املــــرأة أن تــــشغل نفــــس    - ٥

. الوظــائف وأن تــستمتع بــنفس املنــافع واخلــدمات كالرجــل     
ــة واحلــق يف أن       ــة الكامل ــة القانوني ــضا باألهلي ــرأة أي ــع امل وتتمت

ا املاليـة   حتتفظ بأصول مالية منفـصلة لنفـسها وأن تـدير شـؤوهن           
وأردفت قائلة إن احلكومة اختـذت عـددا مـن التـدابري            . بنفسها

اخلاصة ملساعدة املرأة يف التغلب على القوالب الثقافية النمطية         
ــرأة      ــام امل ــة أم ــسابق مغلق ــيت كانــت يف ال ــادين ال . واقتحــام املي

وكانــت اجلماهرييــة مــن أول البلــدان اإلســالمية الــيت مسحــت   
وختــدم املــرأة أيــضا يف اجلــيش . يللمــرأة بــشغل منــصب قــضائ

  .األمن والشرطة ويف غريمها من قوات
وفيمــا يتعلــق بالــساحة الــسياسية، كانــت اجلماهرييــة     - ٦

العربيــة اللليبيــة رائــدة يف متكــني املــرأة مــن املــشاركة يف عمليــة 
صـــنع القـــرار بفـــتح بـــاب العـــضوية يف املـــؤمترات الــــشعبية       

لسلطة السياسية يف البلـد،     األساسية، اليت هي املصدر الوحيد ل     
  .أكثر  أو١٨ جلميع الرجال والنساء يف سن

وفيمـــا يتعلـــق بالنـــشاط االقتـــصادي، حيظـــر القـــانون    - ٧
وتتمتع املـرأة باملـساواة يف إمكانيـة        . نوع الليـيب التمييز من أي   

الوصــول إىل االئتمـــان املــصريف وحريـــة التــصرف مبمتلكاهتـــا    
 القــدرة الــيت طبقتــها وقــد جنحــت سياســات بنــاء. تــشاء كمــا

الدولة يف زيادة نصيب املرأة يف القوة إىل الثلـث تقريبـا حبلـول            
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ــام  ــل   . ٢٠٠١عـ ــع مراحـ ــساء املـــسجالت يف مجيـ ــسبة النـ ونـ
، ٢٠٠١يف املائـة حبلـول عـام         ٧٤التعليم والتـدريب جتـاوزت      

 أكثــر بقليــل مــن نــصف ٢٠٠٣بينمــا شــكلت النــساء يف عــام 
 التعليم وبرامج التدريب الـيت      جمموع الطالب امللتحقني مبعاهد   

ووضـعت احلكومـة تـشريعا أيـضا ملعاجلـة          . ٢٠٠٣نفذت عام   
وقالت إن للمرأة احلـق يف إجـازة        . االحتياجات اخلاصة للمرأة  

واختـذت  . أمومة وتتلقى الـسجينات احلـامالت معاملـة خاصـة         
احلكومــة أيــضا تــدابري خاصــة مؤقتــة لزيــادة مــشاركة املــرأة يف 

  .القضاء سيما ميدان الخمتلف امليادين، 
ومن أجـل تغـيري املواقـف الـسلبية جتـاه املـرأة، اختـذت                 - ٨

احلكومة تدابري هتدف إىل تغيري األعراف واملمارسـات الـضارة          
باملرأة وتعزيز األعراف واملمارسات اليت ختدم اجملتمع وتـشجع         

ــها    ــة لطبيعتـ ــادين املالئمـ ــل يف امليـ ــى العمـ ــرأة علـ ــع . املـ وتتمتـ
على عاتقها مهمة زيادة    ي  سائية والية قانونية تلق   اجلمعيات الن 

وعي املرأة باحلقائق االجتماعيـة والثقافيـة يف البلـد وتـشجيعها            
. علـــى أداء دورهـــا االجتمـــاعي يف البيـــت ويف القـــوة العاملـــة

ممارسـة مـن    فالدين اإلسالمي والتقاليد الليبية كالمها حيظر أي 
ــرأة كـــسلعة   ــة املـ ــأهنا أن تـــؤدي إىل معاملـ ــتغالهلا يف شـ أو اسـ

فالشريعة اإلسـالمية تعامـل املـرأة معاملـة عادلـة وحتظـر             . البغاء
  .شرفها انتهاك حرمة جسدها واالعتداء على

واســـتطردت قائلـــة إن جمانيـــة التعلـــيم اجملـــاين وفـــرت    - ٩
للمرأة اكتساب املهارات اليت حتتاج إليها للمـشاركة يف القـوة           

 تعمـل املـرأة يف الـسلك        فـاليوم . املـستويات كافـة   العاملة علـى    
ــة     ــديات الدوليــ ــدها يف خمتلــــف املنتــ ــل بلــ ــي ومتثــ الدبلوماســ

ويقــــوم املعهــــد العــــايل . املــــؤمترات الدوليــــة واإلقليميــــة ويف
ــة للعالقـــات    ــة الـــشعبية العامـ ــابع للجنـ ــة التـ للعالقـــات الدوليـ
اخلارجية والتعاون الدويل، منذ إنـشائه يف الـسبعينات، بإعـداد           

فكانت النتيجـة   . يف السلك الدبلوماسي  رجال ونساء للخدمة    
ازدياد عـدد النـساء العـامالت يف هـذا الـسلك بدرجـة دراميـة                

  .األخرية خالل العقود الثالثة

ــرأة    أو  - ١٠ ــسمح للمـ ــسية يـ ــانون اجلنـ ــة إن قـ ــت قائلـ ردفـ
وإضـافة إىل   . والرجل على السواء بنقـل جنـسيتها إىل أوالدهـا         

بيــا باســم عائلتــها ذلــك، حتــتفظ املــرأة الــيت تتــزوج رجــال أجن 
  .املستقل وبوضعها املايل

ــات      - ١١ ــنني والبن ــي للب ــانوي إلزام ــيم الث ــت إن التعل . وقال
وباب التـسجيل يف معاهـد التكنوجليـا واملعاهـد املهنيـة مفتـوح            

ولـيس مثـة    . للجنسني، والتعليم اجلامعي متـاح باجملـان للجميـع        
إىل متييز على أساس اجلـنس سـواء يف اخلـدمات الـيت تقـدم           أي

ولـيس لـدى    . الطالب أو يف املنـاهج الدراسـية أو االمتحانـات         
يتعلـــق بدراســـة العلـــوم للبـــنني   احلكومـــة أفكـــار منطيـــة فيمـــا 

والبنات، وتشارك البنات يف مجيع األنشطة الرياضـية إىل احلـد           
  .فيـه الذي يرغنب

ــة للمــرأة      - ١٢ ــانون اخلدمــة املدني ــانون العمــل وق يــضمن ق
يكفـل   مـل املتـساوي يف القيمـة، بينمـا    األجر املتساوي عـن الع   

قانون الضمان االجتماعي أن تتلقى املرأة نفس االسـتحقاقات         
اليت يتلقاها الرجـل يف حالـة التقاعـد أو املـرض أو الـشيخوخة               

وحيـق للمـرأة أيـضا احلـصول علـى اإلعانـة يف حالـة         . أو العجز 
. احلمل وعلى مبلغ مقطوع عند الوضع واسـتحقاقات األسـرة         

داد العمــر املتوقــع لألنــاث واخنفــض معــدل الوفيــات      وقــد از
  .اجملانية النفاسية نتيجة للرعاية الصحية

ــة بــصورة ســريعة نتيجــة      - ١٣ ــرأة الريفي ــة امل وحتــسنت حال
وقـد يـّسرت املـؤمترات      . النتشار مراكز التعليم واملراكز املهنية    

الشعبية األساسية للمرأة الريفية يف كافة أحناء القطـر املـشاركة       
ــستويات      ــة املـ ــى كافـ ــة علـ ــط التنميـ ــذ خطـ ــع وتنفيـ . يف وضـ

ختتلــف املـــرأة الريفيــة عـــن نظريهتــا احلـــضرية مــن ناحيـــة      وال
قيـود علـى حـق       توجـد أي   وال. التحصيل العلمـي أوالتـدريب    

املــرأة الريفيــة يف احلــصول علــى االئتمــان أو يف ملكيــة األرض  
  .فيها والتصرف

ا للرجــل ـمتــساوياملدنيــة وضــعا اخلدمــة وميــنح قــانون   - ١٤
واملــرأة بــالنص علــى أن كــل شــخص يبلــغ ســن الرشــد يــصبح 



CEDAW/C/SR.878
 

4 09-27905 
 

وسن الرشد، وفقا للقانون اللييب، هـو       . كامل األهلية القانونية  
ــغ ســن الرشــد، رجــال كــان أو     . ســنة ١٨ وكــل شــخص يبل

امرأة، يتمتع حبرية التعاقد وإدارة املمتلكات وإقامة الـدعاوى،         
  .اإلقامة وحبرية احلركة وحرية اختيار مكان

إرادتــه  جيــوز إكــراه أي شــخص علــى الــزواج ضــد ال  - ١٥
ــه    وال ــدون موافقت ــزويج قاصــر ب ــم . جيــوز ت ــانون رق  ١٠ والق

 املتعلق بأحكام الـزواج والطـالق ميـنح         ١٩٨٤الصادر يف عام    
ــا خمتلفــة للــزوج والزوجــة وحيــدد ســن    كحــد أدىن ٢٠ حقوق

ــزواج ــيت يتمتــ    . لل ــنفس احلقــوق ال ــضا ب ــرأة أي ــع امل ع هبــا وتتمت
  .األيتام يتعلق حبضانة األطفال والوصاية على الرجل فيما

  ٦ إىل ١املواد 
قالــت إن حتفظــات الدولــة مقدمــة : الــسيدة جيــسينغ  - ١٦

مـن  ) د( و) ج(  وعلى الفقرتني الفرعيتني   ٢ التقرير على املادة  
تتفــق مــع موضــوع  ، مــن االتفاقيــة ال١٦  مــن املــادة١ الفقــرة

. ٢٨ مــسموح هبــا مبوجــب املــادة رياالتفاقيــة وغرضــها ومث غــ
ــاذا  ــساءلت مل ــة     وت ــزم الدول بقيــت هــذه التحفظــات وهــل تعت

ُيقــدم تقريــر  مل وتــساءلت أيــضا ملــاذا. مقدمــة التقريــر ســحبها
  .احلكومية مقابل من املنظمات غري

قال إن اللجنة احلالية قد أُبلغت أن       : السيد فلينترمان   - ١٧
مييـز ضـد املـرأة هـي جـزء         اتفاقية القضاء على مجيع أشكال الت     

يتجزأ من القانون الـداخلي امللـزم وميكـن للمحـاكم تطبيـق              ال
أحكام االتفاقية مباشرة، ولكن يف الوقـت نفـسه أعربـت جلنـة            

ــدويل   حقــوق اإلنــسان عــن قلقهــا فيمــا   ــة العهــد ال يتعلــق حبال
وأوضح أنـه  . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف هذا الصدد  

ــد أن يفـــ   ــي للوفـ ــذين   ـسينبغـ ــة هـ ــاهر يف حالـ ــاقض الظـ ر التنـ
لالتفاقيـة   إذا وأعـرب أيـضا عـن رغبتـه يف معرفـة مـا         . الصكني

ــا،     ــارض معهـ ــة الـــيت تتعـ ــبقية علـــى التـــشريعات الداخليـ األسـ
كانت تلـك التـشريعات قـد ُسـنت قبـل            إذا بصرف النظر عما  

ينبغي للقاضـي أن يفعـل       أو بعد التصديق على االتفاقية، وماذا     

با بـــني القـــانون الـــداخلي واالتفاقيـــة، وهـــل  واجـــه تـــضار إذا
ــداخلي       ــشريع الــ ــون التــ ــن كــ ــالتحقق مــ ــزم بــ ــي ملــ القاضــ

  .لالتفاقية مطابقا
ــا    - ١٨ تقـــوم بـــه  وأعـــرب عـــن رغبتـــه أيـــضا يف معرفـــة مـ

ــاري     ــا االختيـــ ــة وبروتوكوهلـــ ــة باالتفاقيـــ ــة للتوعيـــ احلكومـــ
تكفــل أن تكــون املــرأة واملنظمــات النــسائية علــى علــم    كيمــا

قدمي شكاوى إىل اللجنة تتعلق بانتـهاكات للحقـوق         بإمكانية ت 
وأشار إىل تعليـق الدولـة صـاحبة        . املنصوص عليها يف االتفاقية   

تعريـف صـريح     تتضمن أي  التقرير بأن التشريعات الداخلية ال    
 جيـب أن    “املـرأة  التمييـز ضـد   ”للتمييز، مشددا على أن عبارة      

إن الدولــة وأخــريا، قــال .  مــن االتفاقيــة١ تفــسر وفقــا للمــادة
ــر مل  ــة التقري ــسجل أي مقدم ــة     ت ــود املتعلق ــى البن حتفظــات عل

باملـــساواة وعـــدم التمييـــز الـــواردة يف العهـــد الـــدويل اخلـــاص  
اسية، ومن مث ينبغي هلا أن تنظر يف اختـاذ          يباحلقوق املدنية والس  
  .احلاضرة يتعلق بتحفظاهتا على االتفاقية نفس املوقف فيما

 الوفــد أن يوضــح األســباب طلبــت إىل: الــسيدة جــرب  - ١٩
هـــــو دور  الداعيـــــة إىل التحفظـــــات علـــــى االتفاقيـــــة، ومـــــا

وصــالحيات الفــرع املــسؤول عــن شــؤون املــرأة التــابع ألمانــة  
مؤمتر الشعب العام، واملوارد املخصـصة لـه، وعالقتـه باهليئـات         
احلكومية األخرى، والعالقـة بـني املـؤمترات الـشعبية األساسـية            

هــي أســـباب عــدم اختـــاذ    وأخــريا، مـــا واملنظمــات النـــسائية،  
ة مؤقتـة، مثـل حتديـد حـصص، لتـسريع           ـاحلكومة تـدابري خاصـ    

  .باملرأة النهوض
بعد أن شـددت علـى أمهيـة تقـدمي       : السيدة بوبيسكو   - ٢٠ٍ

ــادة   ــا مبوجـــب املـ ــددة هلـ ــة احملـ ــارير ضـــمن املهلـ  مـــن ١٨ التقـ
االتفاقيـــة، قالـــت إن التقريـــر، يف حـــني يتـــضمن معلومـــات      

يتـضمن،    التـشريعات املتعلقـة حبقـوق املـرأة، ال         مستفيضة عـن  
ــئلة،     وال ــضايا واألســ ــة القــ ــى قائمــ ــات علــ ــضمن اإلجابــ تتــ
. معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لتنفيــذ هــذه التــشريعات   أي
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وباإلشارة إىل أحكام إعالن وبرنامج عمل بـيجني طلبـت مـن            
الوفد أن يبني إن كان الفرع املسؤول عن شؤون املـرأة التـابع             

برامج أو خطـط عمـل    انة مؤمتر الشعب العام قد وضع أي   ألم
هـي   لكفالة تنفيذ التشريعات املعتمدة، وإن كان قد فعـل فمـا          

ــرز يف       ــدم احملـ ــة والتقـ ــات القائمـ ــررة، والعقبـ ــات املقـ األولويـ
  .الصدد هذا
ــوق       - ٢١ ــز حق ــدين يف تعزي ــدور اجملتمــع امل ــق ب ــا يتعل وفيم

اون الفـرع املـسؤول     تعـ  املرأة، سيكون من املفيد معرفـة مـدى       
هـو عـدد     احلكوميـة، ومـا    عن شؤون املرأة مـع املنظمـات غـري        

اجلمعيــات النــسائية يف اجلماهرييــة، وهــل القــوانني الــيت حتكــم  
ــات       ــيت حتكــم مجعي ــوانني ال ــسائية هــي نفــس الق املنظمــات الن
الرجال والرابطات املهنية كجمعية الكتاب واملؤلفني الليبـيني،        

  .ضائهاأع توجد نساء بني وهل
وتابعت قائلة إن اللجنة تود أن تعـرف أيـضا إن كـان             - ٢٢

املـرأة، وكيـف ترصـد       ميثاق املرأة يتضمن تعريفا للتمييـز ضـد       
ــا   ــذه وم ــة تنفي ــة اخلــضراء الكــربى     احلكوم ــي صــلته بالوثيق ه

وختاما حثت احلكومـة علـى إنـشاء مؤسـسة          . حلقوق اإلنسان 
ملتعلقــة حبالــة وطنيــة مــستقلة حلقــوق اإلنــسان وفقــا للمبــادئ ا 

  .اإلنسان املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق
): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة     (السيدة هدى بن عـامر        - ٢٣

ختسر خصائصها الثقافيـة الفريـدة جملـرد أهنـا           قالت إن البالد ال   
ومـن اخلطـأ احلكـم علـى كـل          . صّدقت على صك دويل معني    

ـــ    ــة عن ــد، خاصـ ــار واحـ ــات مبعيـ ــشعوب والثقافـ ــد الـ دما تؤكـ
الـــــصكوك الدوليـــــة املتعلقـــــة حبقـــــوق اإلنـــــسان بالتحديـــــد 

  .الثقافية الشعوب يف االحتفاظ خبصائصها حق
مـن اإلصـرار علـى احلكومـة        ء  وقالت إهنا تـشعر بـشي       - ٢٤

وأردفــت قائلــة إن مــن . املــرأة بــأن تــضع تعريفــا للتمييــز ضــد 
الواضح أن مثل هذا التعريف ضـروري يف البلـدان الـيت يوجـد            

حاجة إليه يف اجلماهرييـة العربيـة        املرأة ولكن ال    متييز ضد  فيها

والتمييـز  . متيـز بـني الرجـل واملـرأة      قوانينـها ال   دامـت  مـا الليبية  
الوحيد الذي ميكن القول بأنه موجود هـو متييـز إجيـايب لـصاحل              

تأكيـد أن املـرأة تـستطيع أداء دورهـا           يراد منه سـوى    املرأة، ال 
  .كامال االجتماعي

لتمييز اجلنسي حيظره اإلسـالم والقـرآن والفلـسفات         فا  - ٢٥
ويتمتـــع الرجـــل واملـــرأة . الـــيت قامـــت الدولـــة علـــى أساســـها 

. متييـز  باملساواة يف احلقـوق واحلمايـة مبوجـب القـانون، بـدون           
تــدابري خاصــة تتخــذها احلكومــة للتعجيــل بإدمــاج املــرأة   وأي

  .الرجل شكل متييزا ضد تشكل بأي هي بطبيعتها مؤقتة وال
قالــت إن ): اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة(الــسيدة عنــرب   - ٢٦

حتفظات بلـدها علـى االتفاقيـة يـراد هبـا كفالـة تنفيـذ االتفاقيـة                 
. املساس بـاحلقوق املكفولـة مبوجـب الـشريعة اإلسـالمية         بدون
املـسلمني   يتعلق باإلرث، هناك افتراض خاطئ لدى غري       وفيما

توىف هي دائما أكـرب مـن       بأن أنصبة الورثة الذكور من تركة امل      
فبموجـب الـشريعة تقـسم التركـة بنـاء          . نصيب الورثة اإلنـاث   

ــث         ــني الوري ــة ب ــة القراب ــها درج ــل، من ــن العوام ــدد م ــى ع عل
ــوىف ــوىف،    . واملت ــه مــن املت ــزداد نــصاب الوريــث حبــسب قرب وي

ويف بعـض األحيـان يكـون نـصاب         . بصرف النظر عـن جنـسه     
 وختامـا قالـت إنـه       .املرأة مـن اإلرث أكـرب مـن نـصاب الـذكر           

ُينظر إىل كون اإلسالم يلقي عبء الدعم املايل علـى       ينبغي أال 
ــز ضــد    ــه متيي ــى أن ــى    كاهــل الرجــل عل ــل كــدليل عل ــرأة، ب امل

  .املرأة االحترام الذي ُينظر بـه إىل
): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة هدى بن عـامر      - ٢٧

ــاء ع     ــشئت بن ــدين أن ــع امل ــات اجملتم ــت إن منظم ــة  قال ــى حري ل
جمموعة األشخاص ترغـب بالعمـل يف        فأي. تكوين اجلمعيات 

. ســبيل قــضية عامــة تــستطيع أن تنــشئ مجعيــة مــن هــذا القبيــل
ــد مهــا      ــضاء الوف ــتني مــن أع ــن منظمــات   وأوضــحت أن اثن م

ــا بــدور هــام يف إعــداد التقريــر  . اجملتمــع املــدىن ويف . وقــد قامت
معينــة مــن معظــم الــنظم الــسياسية، الــيت متــارس فيهــا جمموعــة  
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األشخاص السلطة نيابـة عـن الـشعب أو بامسـه متثـل منظمـات               
اجملتمــع املــدين وســيلة حيويــة للنــاس يف الــدفاع عــن حقــوقهم   

ــا. والتعــبري عــن آرائهــم  ــة    أم ــة العربي ــل اجلماهريي ــدان مث يف بل
الليبيــة، الــيت ُتحكــم بدميقراطيــة مباشــرة، فيكــون دور اجملتمــع  

منظمـات اجملتمـع املـدىن أقـل يف         واحلاجـة إىل    . املدين أقل أمهية  
دام كـل    اجلماهريية العربية الليبية منها يف البلـدان األخـرى مـا          

جانــب مــن جوانــب احلكــم والتخطــيط الــوطين متجــذر يف       
سنة أو   ١٨املؤمترات الشعبية األساسية وكل مواطن لييب يبلغ        

ومجعيـة  . أكثر مـن العمـر هـو تلقائيـا عـضو يف هـذه املـؤمترات               
ؤلفني الليبيني والعديد من منظمـات اجملتمـع املـدين          الكتاب وامل 

ونقابات العمال والرابطات املهنيـة تـضم نـساء بـني أعـضائها،             
  .قيادية مناصب ويتقلد بعضهن

وباإلشارة إىل الفرع املسؤول عن شؤون املـرأة التـابع            - ٢٨
ــام  ــشعب الع ــؤمتر ال ــوانني    ، مل ــشترك يف صــياغة الق ــه ي قالــت إن

ن املــرأة ناشــطة يف املــؤمترات الــشعبية وكــذلك فــإ. والتخطــيط
ومن أجل كفالـة أقـصى قـدر مـن املـشاركة للمـرأة          . األساسية

يف اجملــــاالت احملافظــــة اجتماعيــــا، تعقــــد املــــؤمترات الــــشعبية 
وتظـل للنـساء احلريـة      . فقـط  األساسية جلسات خاصة للنـساء    

رغـــــنب  يف حـــــضور اجللـــــسات العاديـــــة املختلطـــــة، إذا مـــــا
  .حضورها يف
ــام    ب  - ٢٩ ــرأة عـ ــاق املـ ــدور ميثـ ــد صـ ــعت ٢٠٠٨عـ ، وضـ

وقــد أجــري اســتعراض جلميــع . احلكومــة خطــة عمــل لتنفيــذه
التــشريعات الداخليــة وأحيلــت القــوانني الــيت تتــضمن أحكامــا 

املــرأة إىل املــؤمترات الــشعبية األساســية الستعراضــها   متيــز ضــد
ــها ــا يف   . وتعديلــ ــؤمترات اجتماعــ ــد املــ ــرر أن تعقــ ومــــن املقــ

وأطلقــت احلكومــة أيــضا محلــة لزيــادة  . ٢٠٠٩فربايــر /شــباط
ــة يف     ــشاركتها الواعيـ ــضمان مـ ــوانني لـ ــذه القـ ــرأة هبـ ــي املـ وعـ

  .األساسية املؤمترات الشعبية

وتابعـــت قائلـــة إن اللجنـــة الـــشعبية العامـــة للـــشؤون    - ٣٠
االجتماعيــة، وغالبيــة أعــضائها نــساء، تــدير صــندوق الــضمان 

امج املتعلقـة بـاملرأة     االجتماعي، وتقوم بوضع وإدارة مجيع الـرب      
  .الربامج واألسرة والطفل، وتصميم امليزانيات هلذه

وختاما قالت إن الفجـوة الزمنيـة الطويلـة بـني التقريـر               - ٣١
األويل لبلدها والتقـارير احلاليـة تعـزى يف معظمهـا إىل احلـصار            

وســـوف تـــسعى . املفـــروض علـــى اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة
يتعلـق   بشروط اللجنة مستقبال فيمـا    حكومتها جاهدة لاللتزام    

  .التقارير بتقدمي
قالـت إن   ): اجلماهريية العربية الليبية   (السيدة العايب   - ٣٢

االتفاقيــة أصــبحت ملزمــة جلميــع احملــاكم والــسلطات اإلداريــة 
 ٢٣ فوفقـا للمـادة   . منذ نشر قانون تصديها يف اجلريدة الرمسية      

 باألولويــة علــى مــن القــانون املــدين، تتمتــع الــصكوك الدوليــة  
يف تنظـــر قـــضية  القـــوانني الداخليـــة وميكـــن الـــدفع هبـــا يف أي

كانــت القــوانني الليبيــة منــسجمة مــع االتفاقيــة،   وملــا. احملــاكم
  .القضاء حيدث قط أن احتيج إىل الدفع بأحكامها أمام مل

 بــشأن ١٩٨٤ الــصادر عــام ١٠ووفقــا للقــانون رقــم   - ٣٣
الزواج والطالق، يستطيع الرجل أن يطلـب اإلذن مـن          أحكام  

احملكمة باختاذ زوجة ثانية، بشرط موافقة الزوجـة األوىل علـى           
أجابــت احملكمــة طلــب  وإذا مــا. ذلــك أمــام احملكمــة املختــصة

  .احلكم الرجل يظل من حق زوجته األوىل أن تستأنف
قالــت إن ): اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة (الــسيدة وفــاء  - ٣٤

الفروع املختلفة ألمانة مؤمتر الشعب العام مسؤولة عـن تنفيـذ           
وهذه الفـروع ملزمـة أيـضا       . االتفاقية، كل يف جمال اختصاصه    

ــالتمييز   مبــساعدة النــساء علــى حتقيــق املــساواة إذا   ــزم األمــر ب ل
ــصاحلهن ــشؤون    . لــ ــة للــ ــشعبية العامــ ــة الــ ــت إن اللجنــ وقالــ

ــام ا    ــشعب الع ــؤمتر ال ــة م ــرع أمان ــة وف ــسؤول عــن  االجتماعي مل
الثقافــــة واإلعــــالم مــــسؤوالن عــــن رفــــع الــــوعي باالتفاقيــــة 

وتــشارك املنظمــات . وبروتوكوهلــا االختيــاري وحبقــوق املــرأة 
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ــة أو مــع     غــري ــة يف هــذه اجلهــود، بالتعــاون مــع الدول احلكومي
وأردفت قائلة إن احلكومـة     . املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان   

ملنشورات هتـدف إىل    قامت أيضا بنشر وتوزيع عدد كبري من ا       
  .هتمها زيادة الوعي حبقوق املرأة والقضايا اليت

): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة هدى بن عـامر      - ٣٥
قالت إن املرأة الليبية تدرك أن أمر املطالبة حبقوقها يعـود إليهـا             

وتواصــل املــرأة الليبيــة . يــأيت بــسهولة يــذهب بــسهولة وأن مــا
ــضاهلا ضــد  ــف وامل ن ــسريات    التخل ــة والتف ــة البالي ــف الثقافي واق

املتطرفـــة والكاذبـــة لإلســـالم، وهـــي أكثـــر تـــصميما منـــها يف  
  .حقوقها وقت مضى على تأكيد أي
عيـدا رمسيـا،     واليوم الذي صدر فيه ميثاق املـرأة لـيس          - ٣٦

ــيم         ــة أرجــاء القطــر بتقي ــرأة يف كاف ــه امل ــوم في ــوم تق ــل هــو ي ب
  .ههاستواج وضعها ومنجزاهتا والتحديات اليت

وقالـــت إن اجلهـــود املبذولـــة لزيـــادة عـــدد النـــساء يف   - ٣٧
املناصـــب القياديـــة لقيـــت جناحـــا حمـــدودا ألن الكـــثريات مـــن 

ومــن واجــب احلكومــة أن تــضاعف . النــساء جيهلــن حقــوقهن
ومبــــساعدة املــــؤمترات الــــشعبية . الــــصدد جهودهــــا يف هــــذا

ــات     ــات للخلفي ــشاء قاعــدة بيان ــة بإن األساســية، تقــوم احلكوم
ثقافية واملؤهالت املهنية للنساء يف كافـة أحنـاء البلـدن هبـدف             ال

زيادة نسبة املناصب القياديـة الـيت تـشغلها النـساء إىل مـستوى              
  .عموما يتناسب مع نسبة النساء بني السكان

): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة صفية بن عـامر      - ٣٨
ية العامـة   قالت إن مكتب شؤون املرأة واألسرة باللجنـة الـشعب         

للــشؤون االجتماعيــة هــو اهليئــة الرمسيــة املــسؤولة عــن شــؤون   
ومن املهـام األساسـية املوكولـة للمكتـب، الـذي ترأسـه             . املرأة

امــرأة ويــشغله مــالك مــن املــوظفني املهنــيني املــؤهلني، إعــداد    
دراسات عن وضع املـرأة واألسـرة تـستهدف حتديـد املـشاكل             

الـصلة   راض القـوانني ذات   ويقوم أيضا باسـتع   . واقتراح احللول 
  .القانونية بواليته بالتعاون من مكتب الشؤون

إذ الحظت بـشديد األسـف افتقـار     : السيدة جيسينغ   - ٣٩
التقرير إىل البيانـات اإلحـصائية، طلبـت مزيـدا مـن املعلومـات              

. عن العنف املنـزيل ووسائل االنتصاف املتاحة لـضحايا العنـف      
حمكمــة ينبغــى أن  إىل أيالواضــح  وأردفــت قائلــة إن مــن غــري

إذا كـان هنـاك قـانون يعـاجل          يلجأ ضحايا العنف املنــزيل، ومـا      
  .التحديد العنف املنـزيل بوجه

وقالت إن املعلومـات الـيت تلقتـها اللجنـة تـشري إىل أن          - ٤٠
ضحايا العنف اإلناث، مبن فـيهن ضـحايا االغتـصاب، يـودعن            

مة العـار   يف مؤسسات أو يف مراكز احتجاز حلمايتهن من وص        
ويتــبني مــن التجربــة أن مثــل هــذا النــهج  . مــن جانــب اجملتمــع

ينبغـي إعـادة دمـج هـؤالء النـساء يف           . جيدي علـى اإلطـالق     ال
وبنـاء  . يـسمى جـرائم شـرف      معاملتهن كضحايا ملـا    اجملتمع ال 

إذا كانـت الدولـة      سبق، قالت إهنا ترغب يف معرفة ما       على ما 
ــادة النظــر يف    ــزم إع ــر تعت ــة التقري ــا  مقدم ــهج وم ــذا الن ــي   ه ه

اخلطــــــوات الــــــيت اختــــــذت إلعــــــادة ضــــــحايا العنــــــف إىل 
  .وأسرهن بيوهتن
طلبت إىل الوفد أن يـرد      :  كداري -السيدة هالبرييا     - ٤١

علــى الــزعم القائــل بــأن ضــحايا العنــف اإلنــاث خيــضعن، قبــل 
إيداعهن مراكـز االحتجـاز، لفحـوص مؤذيـة ومهينـة للكرامـة             

ا إن كـان صـحيحا أن هـؤالء         وتـساءلت أيـض   . تتعلق بالعذريـة  
ميكـن هلـن تـرك       أمـر قـضائي وال     النساء حيتجـزن مؤبـدا بـدون      

ــز إال ــن     احملتجـ ــا عـ ــز حبثـ ــأيت إىل املركـ ــالزواج إىل غريـــب يـ بـ
رقابـة،   عروس، وهل صحيح أن هذه املراكز تعمـل بـدون أي          

وهل تابعت الدولة مقدمـة التقريـر املالحظـات اخلتاميـة للجنـة          
  .املراكز هحقوق اإلنسان بشـأن هذ

هي اجلـرائم الـيت تقـع        وطلبت من الوفد أن يوضح ما       - ٤٢
حتت فـصل جـرائم األسـرة مـن قـانون العقوبـات، وهـل يـنص             

الـــزوج العـــدواين،  القــانون علـــى إصـــدار أوامـــر طارئـــة ضـــد 
يعتـرب جرميـة وأن احلـاالت مـن          وحيث أن اغتصاب الزوجة ال    
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حايا رمسيــة، فهــل تــستطيع ضــ  هــذا النــوع تعــاجل بــصورة غــري 
  .احملاكم االغتصاب الزوجي اللجوء إىل

ــا      - ٤٣ ــة مـ ــد معرفـ ــن املفيـ ــيكون مـ ــريا، سـ ــان  إذا وأخـ كـ
املغتصب يستطيع اإلفالت مـن العقـاب بـالزاوج مـن ضـحيته،          

ــا    ــسمح مب ــات أحكــام ت ــانون العقوب ــسمى  وهــل يوجــد يف ق ي
جـــرائم الـــشرف، وهـــل تعتـــزم الدولـــة مقدمـــة التقريـــر إلغـــاء 

 الـــذي جيــّرم العالقــات اجلنـــسية   )١٩٧٣ (٧٠ القــانون رقــم  
  .الزواج خارج إطار

ــة  : الــــسيدة بوبيــــسكو  - ٤٤ قالــــت إن القوالــــب النمطيــ
. تزول مبجرد سن تشريع، فالتـدابري العمليـة ضـرورية أيـضا             ال

ــرأة كــأم فقــط      ــييب ينظــر إىل امل وأردفــت بقوهلــا إن اجملتمــع الل
ومــن واجــب احلكومــة اختــاذ . ولــيس كــشريك مــساوٍ للرجــل

ت إلزالـة هـذا الـنمط مـن الـتفكري وغـريه مـن القوالـب                 إجراءا
  .املؤذية النمطية
وأثنــت علــى الدولــة مقدمــة التقريــر لإلجــراءات الــيت     - ٤٥

يتعلـق باالجتـار بالبـشر، بيـد أن مـن املؤسـف              اختذهتا فعال فيما  
ــر عــن اســتراتيجيتها ملقاومــة     عــدم وجــود معلومــات يف التقري

هـي اإلجـراءات     تعـرف مـا   وقالـت إهنـا تـود أن        . هذه الظاهرة 
ــار باألشــخاص       ــة لالجت ــباب اجلذري ــيت اختــذت ملعاجلــة األس ال
والبغاء، ومن أجل محاية حقوق ضحايا االجتار والبغـاء، وهـل           
يتلقــــى املــــسؤولون عــــن إنفــــاذ القــــانون تــــدريبا خاصــــا يف  

ــل إدالئهــم      هــذا ــة مقاب ــضحايا احلماي ــصدد، وهــل يتلقــى ال ال
ــا  ــشهادة، وم ــه    بال ــذي جيــري عمل ــضحايا   ال ــل ال ــادة تأهي إلع

وقالـت إهنـا ترحـب      . ومساعدة النساء الراغبات يف ترك البغاء     
  .باألشخاص بالبيانات عن االجتار

وأخريا، بالنظر إىل املعلومـات الـيت تلقتـها اللجنـة عـن               - ٤٦
وثـائق وطـاليب     معاملة املهاجرين، وخاصة املهـاجرين بـال       سوء

ات الــيت اختــذهتا اللجــوء، أعربــت عــن اهتمامهــا مبعرفــة اخلطــو 
  .العامالت احلكومة حلماية املهاجرات

على الدولـة مقدمـة التقريـر    أثنت  : السيدة شوتيكول   - ٤٧
سّنته من تشريعات وافية بشأن البغاء، ولكنـها أعربـت عـن             ملا

وجود معلومات عن التدابري العملية الـيت اّتخـذت          أسفها لعدم 
 هـذا الـنقص   وحثت احلكومة على معاجلـة . للقضاء على البغاء  
وقالـت إن اللجنـة يهمهـا أيـضا أن تعـرف            . يف تقريرها القـادم   

عدد القضايا اليت انتهت إىل القضاء وكيف يتعامل املـسؤولون   
عن إنفاذ القوانني مع البغاء واالجتار باألشـخاص، وهـل يعـاجل            
القانون الطلب على البغاء، وهل تابعت الدولة مقدمـة التقريـر          

حبقوق اإلنـسان بـأن تقـوم الدولـة بـإجراء      نوصية اللجنة املعنية    
ــاء   وختامــا، أعربــت عــن رغبتــها يف    . حبــث يف موضــوع البغ

ــا  ــة م ــوي وضــع تعريــف لالجتــار     إذا معرف ــة تن كانــت احلكوم
ــشان      ــدول األخــرى ب ــة مــع ال ــشر وهــل تتعــاون اجلماهريي بالب

  .باألشخاص االجتار الدويل
): يبيـة اجلماهرييـة العربيـة الل     (السيدة هدى بن عـامر      - ٤٨

قالت إنه، لكـي يفهـم أعـضاء اللجنـة اجملتمـع اللـييب، جيـب أن                 
يغـــرب عـــن بـــاهلم أن العالقـــات العائليـــة واالجتماعيـــة يف    ال

. البلدان العربية ختتلف اختالفـا كـبريا عنـها يف البلـدان الغربيـة             
فنظرة البلـدان العربيـة إىل عذريـة املـرأة مـضادة لنظـرة البلـدان                

  .الثقايف تالف تراثهماالغربية إليها بسبب اخ
وقالت إهنا تستهجن اإلحيـاء بـأن مراكـز التأهيـل هـي               - ٤٩

فهذه املراكـز تـؤوي النـساء الـاليت         . يف احلقيقة مراكز احتجاز   
ــل مــن جانــب      ــهن مــن القت ـــن حلمايت ــاء أو زنْي اشــتغلن يف البغ

ولكـي ميكـن إيـواء هـؤالء النـساء يف مركـز             . أقربائهن الذكور 
أوال إثبــات ارتكــاهبن جرميــة وصــدور  مــن هــذا النــوع، جيــب  

ختـــضع  وفـــضال عـــن ذلـــك، ال. حكـــم مـــن احملكمـــة حبقهـــن
املــرأة الــيت هــي موضــوع لتحقيــق  لفحــص يتعلــق بالعذريــة إال

ــضائي ــن      . ق ــن م ــل وغريه ــضا األرام ــز أي ــذه املراك ــؤوي ه وت
العــــاجزات عــــن العــــيش مبفــــردهن، بغيــــة إعــــادة تأهيلــــهن   

ــع  ــاجهن يف اجملتمـ ــة الوقالـــت إن اللج. وإدمـ ــى   نـ ــم، علـ تفهـ
يبدو، أن بعـض أنـواع الـسلوك املقبولـة متامـا يف اجملتمعـات                ما

  .اللييب مقبولة إطالقا يف اجملتمع الغربية غري
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 يف ٢٠٠٨ويف اخلتــام قالــت إن احملــاكم نظــرت عــام     - ٥٠
  .جنسية قضية تتعلق جبرائم ٩٠٠أكثر من 

ت إن  قالـ ): اجلماهريية العربية الليبية   (السيدة العايب   - ٥١
القــانون اللــييب حيظــر العنــف بكــل أشــكاله ويفــرض عقوبــات   

شخص أو سالمته البدنيـة      قاسية على كل فعل يهدد حياة أي      
وجيـــّرم االعتـــداء اجلنـــسي والتحـــرش  . أو ممتلكاتـــه أو حريتـــه

ــرائم الـــيت ُترتكـــب    اجلنـــسي ويفـــرض عقوبـــات أشـــد يف اجلـ
 يف ذلك مـن    قاصر أو شخص معاق عقليا أو جسديا، مبا        ضد

  .القضائيني جانب املسؤولني عن إنفاذ القانون واملوظفني
جيــّرم  وتابعــت قائلــة إن االغتــصاب الزوجــي، وإن مل   - ٥٢

صــراحة، ميكــن قانونيــا يف حالــة حدوثــه اعتبــار الــزوج الــذي   
ألسـرته   يغتصب زوجتـه مرتكبـا جلرميـة اعتـداء أو مـسببا أذى            

ــات   ــانون العقوب ــان   . مبوجــب ق ــر ق ــك، حيظ ون وإضــافة إىل ذل
جـسدي أو نفـسي      الزواج والطالق علـى الـزوج إيقـاع ضـرر         

فيهـا اإلعـالن الدسـتوري       مث إن خمتلف القـوانني، مبـا      . بالزوجة
والوثيقـــة اخلـــضراء الكـــربى حلقـــوق اإلنـــسان، تعطـــي مجيـــع  

وفـضال  . قـضاء مـستقل    ة عادلـة أمـام     املواطنني احلق يف حماكم   
اكم يف عن ذلك، مـن حـق املـرأة أن تطلـب االنتـصاف يف احملـ             

  .ضدها متييز يرتكب حالة أي
): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة هدى بن عـامر      - ٥٣

قالــت إن املــرأة الــيت تلــتمس االنتــصاف مــن جرميــة ارُتكبــت    
ــن اجملتمــع،      ــراد آخــرين م ــستطيع أوال اللجــوء إىل أف ضــدها ت

وكــثرية هــي املظــامل الــيت ُتـــحلّ بــصورة  . كــافراد أســرهتا مــثال
أوضـــحت قائلـــة إن طبيعـــة اجملتمـــع اللـــييب وقـــوة و. شخـــصية

ــداء      ــرية العتـ ــب خطـ ــاك عواقـ ــين أن هنـ ــة تعـ ــروابط العائليـ الـ
  .زوجته رجل على أي
حتـل مـشكلتها     مل وتابعت قائلة إن من حق املـرأة، إذا         - ٥٤

بصفة شخصية، أن ترفع دعواها إىل إحدى حمـاكم املـرأة الـيت             
اء ُينظـر فيهـا     وحيث أن دعاوى النس   . حمكمة ٢٠يبلغ عددها   

منفصلة عن الدعاوى األخرى، تستطيع املرأة تفـادي الوصـمة          
االجتماعيــة الــيت تنــشأ عــن ظهورهــا يف احملكمــة مــع مــرتكيب    

واحملاكم النسائية مقصورة حاليا علـى طـرابلس        . جرائم العنف 
وبنغازي، بيد أن احلكومة تعتزم إنشاء مزيد مـن هـذه احملـاكم             

رأة اليت ختشى أن تترتـب مـضاعفات     وامل. يف خمتلف أحناء البلد   
اجتماعيـــة علـــى قرارهـــا رفـــع دعواهـــا إىل احملكمـــة تـــستطيع   

  .التأهيل اللجوء إىل أحد مراكز
وبدال من ذلك، تستطيع املرأة، يف حالـة االغتـصاب،            - ٥٥

أن توافــق علــى الــزواج مــن الــشخص الــذي اغتــصبها وتطلقــه 
مة بعــد ذلــك ببــضعة أشــهر، فتكــون بــذلك قــد جتنبــت الوصــ  

ــستقبل     ــا يف امل ــات زواجه ــستعيد إمكاني ــة وت ــذا . االجتماعي ه
  .اللييب احلل مقبول متاما يف اجملتمع

قالـت إن   ): اجلماهريية العربية الليبية   (السيدة العايب   - ٥٦
ـــى غــري    ــزم  الرجــل الــذي يرتكــب فعــل االغتــصاب أو الزن مل

ذ بيـد أن املـسؤولني عـن إنفـا        . قانونيا بالزواج من املـرأة املعنيـة      
القــانون يــستطيعون، وتــستطيع احملــاكم، اتــساقا مــع املمارســة  

كـان االتـصال    املقبولة اجتماعيا، إرغامه علـى ذلـك، حـىت لـو         
والرجل واملرأة اللذان يـضبطان     . اجلنسي قد مت برضى الطرفني    

ألهنمـا   يف حالة زنـى يطلبان غالبـا مـن احملكمـة تزوجيهمـا، إمـا           
  .لإلدانة جتنبا إماحال و كانا يعتزمان الزواج على أي

): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة هدى بن عـامر      - ٥٧
قالـــت إن مثـــة ســـببا آخـــر لإلصـــرار علـــى الـــزواج يف حـــالْيت  
االغتــصاب والزنـــى هــو احلاجــة إىل إثبــات األبــوة، وهــو أمــر   

  .اللييب مهم جدا يف اجملتمع
ن قالــت إ): اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة (الــسيدة وفــاء  - ٥٨

املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون يتلقــون تــدريبا خاصــا يف كيفيــة 
التعامل مع املرأة اليت تكون ضحية لالعتداء وذلك عـن طريـق            
بــرامج جيــري تطبيقهــا بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة        

وإضـافة إىل ذلـك، قامـت اجلماهرييـة مـؤخرا           . واألمم املتحدة 
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ــم املت    ــع مكتـــب األمـ ــاون مـ ــات تعـ ــإبرام اتفاقـ ــين  بـ ــدة املعـ حـ
باملخــدرات واجلرميــة تــشتمل التــدريب علــى مــساعدة ضــحايا 
ــة      ــريوس نقــــص املناعــ ــشار فــ ــع انتــ ــسي ومنــ ــداء اجلنــ االعتــ

قاضـيا ليبيـا     ١٥٠يقـرب مـن      ويتلقى اآلن مـا   . اإليدز/البشرية
التـدريب يف اململكــة املتحــدة علــى عــدد مــن األمــور الــيت هــي  

لقـضاة بتـدريب    بعد، سـيقوم هـؤالء ا      وفيما. حمل اهتمام دويل  
  .الوطن زمالئهم يف

وقالت إن البحث يف قضايا املرأة يـشكل أولويـة عليـا              - ٥٩
وقــد أجريــت دراســات يف عــدد مــن . للمؤســسات األكادمييــة

وأضـافت  . املرأة وعمل األطفـال    فيها العنف ضد   اجملاالت، مبا 
ــها، إذ ــة،    أن حكومت ــشارك يف اجتماعــات املنظمــات الدولي ت

هــم األســاليب املقبولــة دوليــا يف مجــع     تــساعد علــى زيــادة ف  
  .وعرضها البيانات

): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة هدى بن عـامر      - ٦٠
حتتــاج إىل عــرض نفــسها للبغــاء ألن  قالــت إن املــرأة الليبيــة ال
زِد علـى ذلـك أن      . لـه يف ليبيـا     وجود االقتصاد قوي والفقر ال   

تطلــب مــن املــرأة  طبيعــة النــشاط االقتــصادي يف اجلماهرييــة ال
وأدانـت ازديـاد    . الليبية عرض جـسدها كلوحـة إعـالن بـشرية         

استغالل املرأة نتيجـة للعوملـة االقتـصادية، داعيـة النـساء الـاليت              
يعــــشن يف اجملتمعــــات املتقدمــــة النمــــو إىل رفــــض اســــتغالل 

  .هلا املرأة وإعادة إنسانيتها جسد
قالــت إن : )اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة (الــسيدة عنــرب  - ٦١

وجود لـه عمليا يف اجلماهريية العربية الليبيـة،   االجتار بالبشر ال 
ــثريين    ــاجرين الكـــ ــتغالل املهـــ ــاك مـــــشكلة اســـ بيـــــد أن هنـــ

أراضــيها مــتجهني إىل دول   القــانونيني الــذي ميــرون عــرب   غــري
وأردفــت قائلــة إن اجلماهرييــة أبرمــت اتفاقــات ثنائيــة . أخــرى

دوليـة للمهـاجرين والوكالـة      املنظمة ال  عدد من الدول ومع    مع
األوروبية إلدارة التعاون التشغيلي على احلدود اخلارجيـة بغيـة          

واجلماهرييـة طـرف أيـضا      . القانونيـة  إجياد حلول للـهجرة غـري     
  .بالبشر من الصكوك الدولية املتعلقة باالجتار يف عدد

حتـدثت  ): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة   (السيدة إبراهيم    - ٦٢
عيـة هنـاء اخلرييـة حلمايـة املـرأة، فقالـت إن غـرض               نيابة عن مج  

منظمتــها هــو محايــة حقــوق املــرأة وتقــدمي املــساعدة القانونيــة   
وممثلوها يف املؤمترات الشعبية األساسـية يقـدمون تقـارير       . إليها

ويف إحـــدى احلـــاالت، . عـــن املـــشاكل الـــيت تواجههـــا املـــرأة 
ــه     ــربأت من ــصبت فت ــة شــابة، كانــت قــد اغُت ا ســاعدت اجلمعي

أسرهتا، علـى إقامـة الـدعوى والتـسجيل يف أكادمييـة الـشرطة،              
وتأمـل املـرأة يف أن تـصبح شـرطية          . حيث تعيش اآلن وتدرس   

لكي تكون قادرة على وقاية الشابات األخريـات مـن الوقـوع            
  .اجلنسي ضحايا لالعتداء

): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة هدى بن عـامر      - ٦٣
عي أن ُينتظــر مــن حكومــة بلــد واســع الــواق قالــت إن مــن غــري

القانونيـة كلــها   يـة العربيـة الليبيــة وقـف اهلجـرة غــري    كاجلماهري
جبهــود منــسقة بــني  ميكــن ضــبط اهلجــرة إال ال. حــدودها عــرب

بلدان العبور وبلدان املقـصد وزيـادة املـساعدة اإلمنائيـة لبلـدان             
وجيب على أعـضاء اللجنـة أن حيثـوا حكومـاهتم علـى             . املصدر
وأوضـحت أن   . القانونيـة  ر جبدية إىل مـشكلة اهلجـرة غـري        النظ

تقدمي الرعاية الصحية اجملانية والتعليم اجملـاين جلميـع املهـاجرين           
. عبئا هـائال علـي مؤسـسات الدولـة        ي  من جانب احلكومة يلق   

وينبغـــي لبلـــدان املقـــصد أن تقـــدر التـــضحية الـــيت تقـــدمها       
ــا علــــى وضــــع  حــــد للــــهجرة  اجلماهرييــــة وأن تعمــــل معهــ

  .القانونية غري
  ٩ إىل ٧املواد 
كانــت  ســألت ملــاذا:  زيــرداين-الــسيدة بيلميبــوب   - ٦٤

يف املائـة فقـط      ٤نسبة النساء بني أعـضاء مـؤمتر الـشعب العـام            
وجود أعـداد كـبرية مـن النـساء املثقفـات واملـؤهالت يف               رغم

هو سبب قلة عدد النساء الـاليت        ة العربية الليبية، وما   ياجلماهري
وأردفـت قائلـة إن     . اصب عليا حكومية ودبلوماسـية    يشغلن من 

يــبدو، مـن املـشاركة يف       متنع املرأة، على ما    القيم اإلسالمية مل  
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وينبغي للدولـة صـاحبة     . هذه امليادين يف بلدان إسالمية أخرى     
التقرير أن تقتدى بتلك البلـدان وأن تنفـذ بـصورة كاملـة كـل               

  .االتفاقية تتحفظ عليها يف املواد اليت مل
ــان  - ٦٥ ــود تنــــاقض بــــني  : الــــسيد فلينترمــ الحــــظ وجــ

ــد     اإلجابــات علــى قائمــة القــضايا واألســئلة ومالحظــات الوف
كانــت املــرأة الــيت   إذا االفتتاحيــة، وطلــب إيــضاحا ملــسألة مــا  
  .ألطفاهلا تتزوج من أجنيب تستطيع منح جنستها

ــةيــاجلماهري (الــسيدة العايــب  - ٦٦ قالــت ): ة العربيــة الليبي
ــه، مبوجــب   ــم إن ــانون رق ــام  ١٨ الق ــصادر ع ــشأن ١٩٨٠ ال  ب

أحكام اجلنسية، حيق ألبناء الرجـل اللـييب أو أبنـاء املـرأة الليبيـة               
لـييب أن يطلبـوا اجلنـسية الليبيـة عنـد بلـوغهم              املتزوجة من غـري   

وجيـري حاليـا تعـديل القـانون حبيـث ميـنح هـؤالء          . الرشـد  سن
، ُعـّدلت   ٢٠٠٢ويف عام   . الوالدة األطفال اجلنسية الليبية عند   

ــيني      ــسمح لليبــــ ــث تــــ ــانون حبيــــ ــة للقــــ ــة التنفيذيــــ الالئحــــ
ــازدواج ــة     ب ــسية، بــشرط املوافقــة املــسبقة مــن أمــني اللجن اجلن

  .بالعدل الشعبية العامة املعنية
  .بعد الظهر ٥٥/١٢ رفعت اجللسة الساعة  

  


