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  . ٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
ــدول    النظــر يف  ــن ال ــة م ــارير املقدم ــراف مبوجــب  التق األط

  )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
)تـابع (جمتمعـة   تقارير ليربيا الدورية األول إىل الـسادس          
  (CEDAW/C/LBR/6         ؛ وCEDAW/C/LBR/Q/6  
  .Add.1) و  

بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعـضاء وفـد ليربيـا إىل           - ١
  .اللجنة مائدة
   ٩املادة 

قالت إنه من غري الواضـح إذا       :  أبيا -السيدة كوكر     - ٢
كــان الطفــل املولــود مــن امــرأة ليربيــة خــارج ليربيــا ميكــن أن    

أو إذا كـان الطفـل      حيصل بصورة تلقائية على اجلنسية الليربيـة        
  . قد فقد احلق يف اختيار جنسية والدته

قالــت إن للطفــل احلــق يف ): ليربيــا (الــسيدة مورغــان  - ٣
اختيــار جنــسية والدتــه، إال أنــه مبوجــب النظــام األبــوي القــائم 

  . يأخذ الطفل بصورة تلقائية جنسية والده عند الوالدة
 هذه  قالت إنه من الواضح أن    :  أبيا -السيدة كوكر     - ٤

ويــتعني علــى ليربيــا أن تعيــد  . املمارســة متييزيــة جتــاه األمهــات 
  . النظر يف تشريعها لضمان حق األمهات يف إعطاء جنسيتهن

قالــت إن احلكومــة تقــدر ): ليربيــا (الــسيدة مورغــان  - ٥
قلـــق اللجنـــة وســـتقوم باســـتعراض مـــسألة اجلنـــسية يف إطـــار   

  . إصالح قوانينها
   ١٠املادة 

أشارت إىل أن ليربيا حققـت تقـدما يف      : السيدة بيلي   - ٦
وأثنــت كــذلك . تــوفري التعلــيم للبنــات يف املــستوى االبتــدائي  

علــى التزايــد العــام يف التــسجيل يف املــدارس الثانويــة الــذي مت   
؛ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦حتقيقــــه خــــالل الفتــــرة 

ومما يثري االهتمام معرفة نصيب البنات من الزيـادة الـيت بلغـت             
 يف املائــة، ذلــك أن التحــاق البنــات باملــدارس بعــد ١٦نــسبتها 

وينبغـي للدولـة صـاحبة      . املرحلة االبتدائيـة مييـل إىل االخنفـاض       
التقرير أن تصنف مجيع البيانات وترصـد علـى حنـو وثيـق آثـار              
الــربامج الراميــة إىل زيــادة مــشاركة اإلنــاث وذلــك مــن أجــل   

لـيم الثـانوي    توفري معلومات أكثر حتديـدا عـن التفـاوت يف التع          
كما أنه من األمهيـة القـصوى فهـم النطـاق           . يف تقريرها القادم  

والعوامــل الــيت تــساهم يف مــشكلة تــرك اإلنــاث الدراســة؛ ويف 
ــن اجلــدول        ــات إضــافية ع ــدمي معلوم ــصدد، يرجــى تق ــذا ال ه
ــام هبــا يف إطــار      ــزم القي ــيت ُيعت ــزمين للدراســة االستقــصائية ال ال

  . بناتمبادرة األمم املتحدة لتعليم ال
ــدارس       - ٧ ــات يف امل ــسي بالبن وأضــافت أن التحــرش اجلن
يـزال يـشكل قلقـا كــبريا، ال سـيما أن تـدابري احلكومـة الــيت        ال

تركز على املدى الطويل، لـن تـضع حـدا هلـذه املمارسـة علـى                
وقالـت إهنـا ال تفهـم الـسبب الـذي مـن أجلـه ال تقـوم                  . الفور

اذ إجـراء حاسـم     احلكومة، اليت أقرت بأهنا تدرك الوضـع، باختـ        
ضد مرتكيب هذا العمل، ذلك أنه من الواضح أن الفتيات هنـا            
ــة ضـــد    ــّن قاصـــرات أم بالغـــات ينخـــرطن يف عالقـ ــواء أكـ سـ

وعندما ال تتخذ احلكومة إجـراء فإهنـا بـذلك تـشجع            . إرادهتن
ــة . املعلمــني الــذكور علــى اإلفــالت مــن العقــاب   وعلــى الدول

تعتزم اختاذها ملعاجلة   صاحبة التقرير أن توضح اإلجراءات اليت       
  . التحرش اجلنسي بالبنات يف املدارس

ومضت قائلـة، إنـه مـن املفيـد معرفـة إذا كانـت املـنح                  - ٨
املتــوفرة يف الوقــت الــراهن تتــيح فرصــة للبنــات للدراســة يف       
اخلارج، ال سيما على مستوى التعليم العـايل، وإذا كانـت أي            

الـت إهنـا تريـد      وأخـريا، ق  . امرأة استفادت من ذلك حـىت اآلن      
أن تعرف إذا كان عدم توفر بيانات عن معـدل حمـو األميـة يف               

ــه   ١٥مثــاين مقاطعــات ممــا جمموعــة    ــا يعــين أن  مقاطعــة يف ليربي
توجــد بــرامج حملــو األميــة يف هــذه املقاطعــات؛ وإذا كانــت   ال
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مثــل هــذه الــربامج موجــودة، فمــن املطلــوب تقــدمي معلومــات  
  . إضافية عن تقييمها

استفسرت عن التدابري الـيت اختـذهتا       :  بيمينتيل السيدة  - ٩
ــدارس    ــز املـــساواة بـــني البـــنني والبنـــات يف املـ ــة لتعزيـ احلكومـ

ــة ــاء   . الثانويــ ــر يف إلغــ ــة تنظــ وتــــساءلت إذا كانــــت احلكومــ
التوجيهـــات التمييزيـــة الـــيت أصـــدرهتا والـــيت تـــدعو إىل طـــرد   

  . الفتيات احلوامل من املدارس النظامية
 ٢٠٠٨قـال إن بيانـات عـام        ): يربيـا ل (السيد كورتـو    - ١٠

املتعلقة بالنظام التعليمـي واملـستخدمة يف التقريـر الـدوري غـري             
ــات،      ــع البيانـ ــة مجـ ــدم يف عمليـ ــراز تقـ ــه مت إحـ ــاملة، إال أنـ شـ

 حتلــيال أكثــر تفــصيال عــن ٢٠٠٩وســوف تقــدم بيانــات عــام 
ويعود ضعف أداء البنـات يف      . بعض املسائل اليت أثارهتا اللجنة    

الثانويـــة بـــصورة جزئيـــة إىل أن احلكومـــة تفتقـــر إىل املـــدارس 
وهنـاك خطـط لبنـاء    . املوارد لبناء مـدارس ثانويـة يف كـل قريـة        

بيــوت شــباب لتكــون مبثابــة مكــان ســكن للفتيــات يف املنــاطق 
. اليت فيها مـدارس ثانويـة لتـسهيل ذهـاب البنـات إىل املـدارس              

يف املنـاطق  وباإلضافة إىل ذلك، مت بناء مدارس ابتدائية إضـافية    
الريفية الستيعاب التحاق البنات املتزايد باملـدارس النـاجم عـن           

  . برامج التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين
وأضاف أن احلكومة اهتمت علـى حنـو جـدي مبـسألة        - ١١

وعلــى الــرغم مــن أنــه مل يــتم اإلبــالغ عــن  . التحــرش اجلنــسي
ات علـى   حاالت كثرية من هـذا النـوع إال أنـه مت فـرض عقوبـ              

وهنـاك مدونـة قواعـد للـسلوك        . احلاالت اليت مت التحقيق فيهـا     
خاصـــة بـــاملعلمني تنتظـــر موافقـــة احلكومـــة؛ ومبوجـــب هـــذه   
املدونة، سيتم تعليق املعلم الذي يرتكب حترشـا جنـسيا للمـرة            
األوىل ملدة مخس سنوات بدون أجر، وعنـد ارتكابـه التحـرش            

  . ائية من املهنةاجلنسي للمرة الثانية سيتم طرده بصورة هن
ومـضى قـائال إن هنــاك نـوعني مـن بــرامج حمـو األميــة        - ١٢

النوع األول عبارة عن برنـامج      . اجلارية اليت تستهدف البالغني   

وهنـاك  . قياسي تقوم به وزارة التعليم يف عـدد مـن املقاطعـات           
برنـــامج آخـــر يـــستهدف بـــصورة حمـــددة النـــساء يف املنـــاطق   

على املهارات وحمو األمية؛ وبعـد      الريفية، وجيمع بني التدريب     
استكمال الربنامج، يتم منحهن ائتمانات صغرية لبدء مـشاريع    

  . جتارية
وفيما يتعلق بطرد الفتيات احلوامل من املدرسة، لـيس         - ١٣

ــشكل      ــات احلوامــل الدراســة ب ــرك الفتي ــة احلكومــة أن تت يف ني
بــل تعتقــد أن الفتيــات احلوامــل إذا بقــني يف املدرســة،  . كامــل

فــسوف يعــانني مــن ضــغط كــبري مــن زمــيالهتن بــسبب عــدم    
قدرهتن على املشاركة بشكل كامل يف التعلـيم؛ وعـالوة علـى            
ذلك، فـإن ذلـك مـن شـأنه أن يبعـث برسـالة خاطئـة للفتيـات                  
األخريــات ومفادهــا أن اجلمــع بــني احلمــل والدراســة لـــيس       

وعليه، فإن احلل البـديل الـذي اقترحتـه احلكومـة هـو          . مشكلة
ــة وهــن حوامــل ويعــدن إىل    أن حتــ ــات املــدارس الليلي ضر الفتي

وقـــد مت الـــشروع أيـــضا يف . املـــدارس النهاريـــة بعـــد الـــوالدة 
  . برنامج للتوعية هبدف احلد من معدل احلمل بني املراهقات

وأضاف أن بـرامج املـنح املعمـول بـه يرمـي يف الواقـع                 - ١٤
فة إىل وباإلضــا. إىل تعزيـز وتــشجيع مـشاركة املــرأة يف التعلـيم   

املنح املقدمة إىل الفتيـات الـاليت ينتـهني مـن دراسـتهن الثانويـة               
لاللتحــاق مبؤســسات التعلــيم العــايل احملليــة هنــاك مــنح أخــرى  
متاحـــة للنـــساء الـــاليت حـــصلن أصـــال علـــى شـــهادة جامعيـــة  

والنوع اآلخر مـن املـنح يرمـي    . ويرغنب يف الدراسة يف اخلارج   
عدهتن علـى أن يـصبحن      بصفة حمـددة إىل متكـني النـساء ومـسا         

ــشكل أكــرب      ــذكور ب ــسة نظــرائهن مــن ال ــى مناف ــادرات عل . ق
وليـــست هنـــاك حـــىت اآلن بيانـــات عـــن عـــدد النـــساء الـــاليت 
استفدن من املنح، كما أنه مل يتم إجراء أيـة دراسـات لتحليـل              

وقد مت البدء يف برنـامج لزيـادة عـدد املعلمـات، ليكـون       . أثرها
ــات    ــه الفتي ــدي ب ــوذج تقت ــة من ــادة التحــاقهن   مبثاب ــن مث زي ، وم

باملــدارس ومعــدل بقــائهن فيهــا؛ وباإلضــافة إىل ذلــك، النــساء  
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عمومــا أكثــر مترســا يف تعلــيم األطفــال الــصغار مــن الرجــال،    
  . الذين ال يولون االهتمام الذي حيتاج إليه األطفال

قالت إنه مت إحـراز تقـدم يف        ): ليربيا (السيدة غيفلور   - ١٥
نـساء والفتيـات بفـضل مـساعدة قـدمها          احلد مـن األميـة بـني ال       

صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة والـدامنرك، وإن كانـت        
وتطلـب النـساء    . ال تتوفر بيانات أكيدة عـن أثـر هـذه اجلهـود           

تنظـــيم دورات دراســـية حملـــو األميـــة ألن ذلـــك مـــن شـــأنه أن 
ــات العمــل،       ــشاركة يف حلق ــصويت، وامل ــى الت ــساعدهن عل ي

  . ة بأمسائهنوفتح حسابات مصرفي
  ١١املادة 
سأل مـىت ستـصدق ليربيـا علـى اتفاقيـة           : السيد برون   - ١٦

منظمة العمل الدولية املتعلقة باملساواة بني العمـال والعـامالت          
ألن ) ١٠٠االتفاقيــة (يف األجــر عــن العمــل املتــساوي القيمــة  

ذلك من شأنه أن ميكّن البلد من االعتراف بشكل رمسي مببـدأ     
. جر عن األعمـال املتـساوية القيمـة يف تـشريعها          املساواة يف األ  

وإذ الحــظ أن ليربيــا قــد صــدقت علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل  
ــاذ        ــال واخت ــل األطف ــوأ أشــكال عم ــر أس ــة حبظ ــة املتعلق الدولي

استفـسر عـن   ) ١٨٢االتفاقيـة  (إجراءات فورية للقـضاء عليهـا       
  . حالة عمل األطفال يف البلد ال سيما بالنسبة للفتيات

وأضــاف أن القطــاع غــري الرمســي مهــم بــصفة خاصــة   - ١٧
بالنسبة للنساء يف ليربيا، وسيكون من املفيد معرفة املزيـد عمـا    

وقـد  . تفعله احلكومة لـدعم النـساء العـامالت يف هـذا القطـاع            
اطلعت اللجنة على برامج العمالة اليت يرعاهـا صـندوق األمـم            

تعمــيم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة ومــع مــا ينطــوي ذلــك علــى     
ــن       ــالن عـ ــتم اإلعـ ــه مل يـ ــري أنـ ــساين، غـ ــور اجلنـ ــاة املنظـ مراعـ

  . نتائج أية
ومضى قائال إن اللجنة تلقت معلومات عن الظـروف           - ١٨

ــها        ــاين من ــيت تع ــة ال ــسالمة الرديئ ــسيئة وظــروف ال ــصحية ال ال
النــساء العــامالت يف مــزارع املطــاط، وعــن التحــرش اجلنــسي   

أن هناك تقارير تفيـد     كما  . الذي يتعرضن له يف أماكن العمل     
أن النــساء العــامالت يف القطــاع الرمســي ال يــستطعن احلــصول 

. على نفس البدالت واالستحقاقات اليت حيصل عليها الرجـال        
وطلب مزيـدا مـن املعلومـات عـن هـذه املـشاكل وعـن جهـود          

  . احلكومة املبذولة لتحسني احلالة
رئــة أشــارت إىل أن االســتراتيجية الطا: الــسيدة بــاتني  - ١٩

الوطنيــة الراميــة إىل تــشجيع العمالــة قــد أفــادت علــى مــا يبــدو 
الرجــال أكثــر ممــا أفــادت النــساء، ممــا يفتــرض وجــود متييــز يف  
ممارسات العمالة، وهي مـشكلة تتطلـب مـن  احلكومـة مزيـدا              

وإذ الحظت أن حالة العمالة العامـة يف البلـد قامتـة            . من العمل 
حلكومــة علــى وضــع وقاسـية وخاصــة بالنــسبة للمــرأة، حثــت ا 

مدونة وطنية للعمل من أجل محاية املرأة يف جمـال العمالـة ويف              
ــة مــن التحــرش اجلنــسي يف   . أماكــان العمــل  ــدو أن احلماي ويب

أماكن العمل غـري متاحـة فحثـت احلكومـة علـى وضـع قـانون                
  .حازم من أجل التصدي هلذا الشكل الشائع من التمييز

ــصديق    - ٢٠ ــضا احلكومــة علــى الت ــة  وحثــت أي  علــى اتفاقي
 املتعلقــــة بالتعويــــضات ١٠٠منظمــــة العمــــل الدوليــــة رقــــم  

العمــل املتــساوي ”املتــساوية، بوصــفها مفهومــا رئيــسيا مفــاده 
ويتطلـب أيـضا التنفيـذ      . “العمـل املتـساوي   ”ال جمـرد    “ القيمة

املتأين هلذه االتفاقية عملية تصنيف الوظائف، وهـو جمـال آخـر      
. ابري لتـتمكن مـن محايـة املـرأة        حتتاج فيه احلكومة إىل اختـاذ تـد       

ــامالت يف    ــتمكني النـــساء العـ وســـألت إذا مت وضـــع آليـــات لـ
القطاع الرمسي وصـاحبات املـشاريع مـن املـشاركة يف صـياغة             

  .سياسات وأنظمة العمالة
ــال      - ٢١ ــة تلقــت تقــارير عــن عــدم االمتث وقالــت إن اللجن

لقــوانني العمــل، ال ســيما أن كــثريا مــن الــشركات اخلاصــة       
 يف جتنــب لــوائح العمالــة، وتــستطيع التمييــز ضــد املــرأة  تــنجح

. وحرماهنا من االستحقاقات، أو فـصلها عنـدما تـصبح حـامال       
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ــصحيح    ــذا الوضــع إىل ت ــاج ه ــن    . وحيت ــتعني رصــد كــال م وي
  .العمالة يف القطاع العام واخلاص ووضع ضوابط هلا

واستفسرت عن التدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة حلمايـة             - ٢٢
اء املستضعفات يف العمل، فـضال عـن حـق املعوقـات            حق النس 

وحثــت احلكومــة علــى التــصدي للفــصل املهــين   . واملــشردات
  . املتفشي ومقاومة ترقيتها إىل أدوار اختاذ القرارات

قالت إن النقاط الـيت أثارهـا       ): ليربيا (السيدة غيفلور   - ٢٣
يـة  خرباء اللجنة مفيدة للغاية وقّيمة لتكون مبثابة إجراءات عمل        

ــع       ــدء يف العمــل م ــا للب ــود إىل ليربي ــدما يع ــدها عن يتخــذها وف
مراكز التنسيق اجلنسانية يف الوزارات وغريها مـن أجـل محايـة            

  . حقوق املرأة
وأضـــافت أن التـــصديق علـــى اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل   - ٢٤

 عـن األجـر املتـساوي سـوف يكـون حتمـا             ١٠٠الدولية رقـم    
 تــرى أن األجــر  مــن بــني األولويــات، علــى الــرغم مــن أهنــا      

املتــساوي هــو تقريبــا املعيــار املتبــع، ال ســيما يف اجملــاالت الــيت  
ــة أن حتــدد معــدالت األجــور    ــا احلكوم ــستطيع فيه ــد مت . ت وق

إنشاء أفرقة عمل معنية بالعمالة وبالشؤون اجلنسانية من أجـل          
رصد احلالة يف خمتلف القطاعـات، شـأهنا يف ذلـك شـأن أفرقـة               

طفال، ومهمتها الرئيسية هـي عـدم تـرك    العمل املعنية بعمل األ  
األطفال يف الشوارع وعدم دخوهلم القـوى العاملـة، وإبقـائهم           

ووضعت احلكومة برناجما متكينيا اقتصاديا جديـدا   . يف املدارس 
ــال مــن       ــى االنتق ــرأة عل ــساعدة امل ــور إىل م ــة أم ــسعى يف مجل ي

وجيـري تطـوير خطـة      . القطاع غري الرمسي إىل القطـاع الرمسـي       
  . تنفيذ الربنامجعمل ل
وفيما يتعلق باألخطار يف أمـاكن العمـل واملمارسـات            - ٢٥

التمييزيــة يف بعــض الــصناعات، تقــوم احلكومــة بــشكل هــادئ 
بإعادة النظر يف خطط تشغيل هذه املـشاريع لتقيـيم وتـصحيح            

وعند استكـشاف فـرص العمـل املتاحـة للنـساء            . هذه املشاكل 
ــا    ــل بنـ ــة، مثـ ــغال العامـ ــائف األشـ ــف  يف وظـ ــرق وتنظيـ ء الطـ

الشوارع، حيث مستشارو احلكومة يف اجملـال اجلنـساين زعمـاء      
. اجملتمـــع علـــى مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين يف تقـــدمي املـــشاريع

وعملية إصـالح قـانون اخلدمـة املدنيـة جاريـة وسـوف يـرد يف                
  . القانون اجلديد فصل عن املسائل اجلنسانية

ــت إن قــ ): ليربيــا (الــسيدة مورغــان   - ٢٦ انون العمــل قال
جيري صياغته مبـساعدة    “ الكرميقانون العمل   ”اجلديد املعنون   

منظمة العمل الدولية، وينطـوي علـى إجـراء اسـتعراض شـامل        
ويستثين بصورة صرحية التمييـز ضـد املـرأة يف          . للقوانني احلالية 

وأعربـت عـن األمـل يف أن املـصادر          . ظروف العمـل واألجـور    
لجنـة إىل املـشاكل املوجـودة    غري احلكومية اليت وجهت نظـر ال    

يف أماكن العمـل سـوف تعـرض أيـضا املـشاكل علـى مفتـشي                
  .العمل احلكوميني الذين مت وضعهم يف خمتلف أجزاء البلد

  ١٢املادة 
ــسيدة زو   - ٢٧ ــسياكياوالـ ــدمات  : كـ ــارت إىل أن خـ أشـ

الرعاية الصحية يف ليربيا تقدمها إىل حد كـبري، وفقـا للتقريـر،             
ــستطيع احلكومــة   املنظمــات غــري احلك  ــة، فــسألت كيــف ت ومي

التأكد من أن هذه املنظمات تعمـل وفقـا لـسياسات احلكومـة             
وإن هذه املنظمات غـري احلكوميـة علـى مـا يبـدو يف               . الصحية

سبيل ترك البلد بصورة تدرجيية، فسألت مـا هـي التـدابري الـيت              
تعتزم احلكومة اختاذهـا للتأكـد مـن اسـتمرار خـدمات الرعايـة              

  . الصحية
ــن       - ٢٨ ــة للحــد م ــة أعــدت خط وإذ الحظــت أن احلكوم

معــدل الوفيــات النفاســية والوفيــات بــني األطفــال، استفــسرت 
عن األهداف واجلدول الزمين للخطـة وكيـف تعتـزم احلكومـة            
التأكد من توفر موارد كافية وعدد كاف من العـاملني لتقـدمي            
 الرعايــة الــصحية املالئمــة ال ســيما يف املنــاطق الريفيــة، ورصــد

ــدم احملــرز  ــى معلومــات أكمــل     . التق ــد احلــصول عل ومــن املفي
بشأن املعايري القانونية لإلجهاض، وكيف يتم فرض اجلـزاءات         
اجلنائية، ومـا مـدى انتـشار حـاالت اإلجهـاض غـري القانونيـة،             
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وكــم عــدد النــساء الــاليت يتــوفني نتيجــة عمليــات اإلجهــاض    
ــذه ــراء أي   . هـ ــر يف إجـ ــة تنظـ ــت احلكومـ ــساءلت إذا كانـ  وتـ

وممــا لــه قيمــة أيــضا  . تغــيريات يف القــانون املتعلــق باإلجهــاض 
معرفــة املزيــد عــن مــدى تــوفر وســائل منــع احلمــل ومعــدالت   

  .استخدامها بني الذكور
استفـسرت عـن االسـتراتيجيات الـيت     : الـسيدة راسـيك  – ٢٩

وضــعتها احلكومــة ملعاجلــة كــثري مــن مــشاكل الرعايــة الــصحية 
احلاد احلايل يف املرافـق والعـاملني       اليت تواجه املرأة نظرا للنقص      

واألدوية والطرق السالكة وغري ذلك مـن الـصعوبات الـيت متـر             
وحتتاج النـساء بـصفة     . هبا البلدان يف فترات ما بعد الصراعات      

خاصــة إىل خــدمات الــصحة اإلجنابيــة، مبــا يف ذلــك خــدمات   
األمومــة وتنظــيم األســرة وإســداء املــشورة ملــساعدهتن علــى       

الــضغوط الداخليــة وحــاالت اإلجهــاد الالحــق     التعامــل مــع  
  .لإلصابات

وأضــافت أن هنــاك جمــاال آخــر يــثري القلــق ويتمثــل يف   - ٣٠
استمرار انتشار بعـض املمارسـات التقليديـة الـضارة الـيت تـؤثر             
بصفة خاصة على النساء والفتيات، مبا يف ذلك تفـضيل تغذيـة           

رمـة الـيت حتـرم      األبناء الـذكور، والقواعـد املتعلقـة باألغذيـة احمل         
األمهات احلوامل من الغذء الذي حيتجن إليه، وجتميـل اجلـسم           
باســتخدام الــسكاكني احلــادة الــيت تعــّرض النــساء الــشابات       

واستفــسرت . لفـريوس نقـص املناعـة البــشرية، وختـان اإلنـاث     
ــن التـــدابري الـــيت تتخـــذها احلكومـــة للقـــضاء علـــى هـــذه        عـ

مـــة تـــستطيع املمارســـات الـــضارة وســـألت إذا كانـــت احلكو 
  .تقدمي إحصاءات عن معدل حاالت االنتحار بني النساء

استفسرت عن سبب ازدياد معـدل   : السيدة بيمينتيل   - ٣١
يف املائـة تقريبـا مـن        ٨٥الوفيات النفاسـية علـى الـرغم مـن أن           

. النساء، وفقا للتقرير، يتلقني الرعايـة يف فتـرة مـا قبـل الـوالدة              
د مــن التعليقــات مــن وقالــت إهنــا ترحــب باحلــصول علــى مزيــ

الوفد عن الرعايـة الـصحية املتاحـة يف فتـرة مـا بعـد الـوالدة ال                  

سـيما أن التقريــر أشــار إىل أن احلالـة خطــرية بــصفة خاصــة يف   
ــة     ــاهرات ملعاجلـ ــابالت املـ ــا القـ ــوفر فيهـ ــات الـــيت ال تتـ اجملتمعـ
  . املضاعفات أو ال توجد مرافق ملعاجلة مسائل الصحة العقلية

ــة    وباإلشــارة  - ٣٢ ــتم تلبي ــه ال ي ــى أن ــر عل ــد التقري  إىل تأكي
احتياجات املراهقات من الصحة اإلجنابيـة، أكـدت أن الثقافـة           
اجلنسية وتوفر وسائل منع احلمل أمران هامان جدا ومرتبطـان          

. بصورة مباشرة بالعدد املتزايد حلـاالت اإلجهـاض غـري اآلمنـة           
ة ومــن املفيــد معرفــة إذا كانــت هنــاك أيــة جهــود تبــذل لزيــاد   

بــرامج الثقافــة اجلنــسية الــيت تــستهدف املراهقــات وإذا كانــت  
هناك أيـة خطـط لتنقـيح أحكـام قـانون العقوبـات الـذي جيـّرم                 

  . اإلجهاض
ــا (الـــسيدة دان  - ٣٣ ــن ٨٠قالـــت إن ): ليربيـ ــة مـ  يف املائـ

 املنظمــات ٢٠٠٦الرعايـة الــصحية يف ليربيــا قدمتــها قبــل عــام  
ت ضـــرورية، إال أن وال تـــزال هـــذه املنظمـــا. غـــري احلكوميـــة

احلكومة تعمل على إهناء عمل املنظمات الغوثيـة بغيـة متكينـها            
مــن مغــادرة البلــد خــالل فتــرة تتــراوح بــني ســتة أشــهر وســنة  
واحــدة، عنــدما تتــسلم احلكومــة أو املنظمــات ذات التوجــه      

وإذا استمر االقتصاد يف النمو     . اإلمنائي املسؤولية بعد مغادرهتا   
 احلكومـة ستـستطيع أن تتحمـل املـسؤولية     باملعدل احلايل، فـإن   

 سـنة، غـري     ١٥ أو   ١٠الكاملة لتـوفري الرعايـة الـصحية خـالل          
أن دعم الشركاء الـدوليني ال يـزال ضـروريا للتأكـد مـن تـوفر             

وتـدير احلكومـة يف الوقـت الـراهن         . الرعاية الصحية املـستدامة   
 مرفـق   ٤٠٠ مرفـق للرعايـة الـصحية ممـا جمموعـه            ١٠٠حوايل  
  .ديف البل
وقـــد مت حتديـــد معـــايري مرجعيـــة فيمـــا يتعلـــق خبفـــض   - ٣٤

 ٥ و ٤الوفيــات النفاســية ووفيــات الرضــع يف ســياق اهلــدفني   
كمــا مت تطــوير بــرامج تتــصل  . مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

ومت وضــع اســتراتيجية . هبــذه املعــايري املرجعيــة وجيــري تنفيــذها
  .حصنيتستهدف مجيع احلوامل إلشراكهن ىف برنامج للت
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ــافت أن الفـــرق الـــصحية يف املقاطعـــات تنـــسق     - ٣٥ وأضـ
ــات، فتعقــد      ــى مــستوى املقاطع ــصحية عل ــة ال خــدمات الرعاي
اجتماعات ربع سنوية للتأكد مـن أن مجيـع الـشركاء ينفـذون              
السياسات الصحية الوطنية، وجتري استعراضا سنويا للوقـوف        

  . على اإلجنازات ووضع خطة للسنة املقبلة
يتعلــق مبــسألة اإلجهــاض، قالــت إن دراســة     و فيمــا   - ٣٦

 يف منطقـة منروفيـا أظهـرت أن حـوايل      ١٩٩٨أجريت يف عام    
ويف .  يف املائــة مـــن الوفيـــات النفاســية ســـببها اإلجهـــاض  ٣٥

حماولــة للحــد مــن انتــشار اإلجهــاض، مت التوســع يف خــدمات   
تنظيم األسرة، وسـاعدت وزارة التعلـيم علـى إصـدار نـشرات             

.  إدراج هــذه املــسألة يف املنــاهج الدراســيةيف هــذا الــشأن، ومت
وشاركت وزارة الشباب والرياضة يف تدريب املـسؤولني عـن          
التربيــة وتقــدمي اخلــدمات املالئمــة للــشباب، ويف نفــس الوقــت 

. مواصـــــلة تـــــشجيع الفتيـــــات علـــــى االلتحـــــاق باملـــــدارس 
يتعلــق بوســائل منــع احلمــل، هنــاك برنــامج لتــشجيع        وفيمــا

 اسـتخدام الرفـاالت، وإن كـان الـواقي          اإلناث والـذكور علـى    
وهناك . الذكري أكثر توفرا ويتم استخدامه على نطاق أوسع       

ــع        ــيلة ملن ــيت ميكــن أن تكــون وس ــة ال ــات اجلراحي ــضا العملي أي
  . تكن منتشرة بني الرجال احلمل، وإن مل

وفيمــا يتعلــق مبــسألة اإلمكانيــات احملــدودة للحــصول     - ٣٧
 يف املائـة    ٦٠الـت إن حـوايل      على خدمات الصحة اإلجنابية، ق    

ــساء     ــة النـ ــصة خلدمـ ــية خمصـ ــصحية األساسـ ــدمات الـ ــن اخلـ مـ
واألطفال، كما يـتم رصـد تنفيـذ خطـط املقاطعـات علـى حنـو            

ــق ــد أظهــرت دراســة أجريــت مــؤخرا أن اللجــوء إىل    . وثي وق
  . يف املائة ٦٦املرافق الصحية ازداد بنسبة تصل إىل حوايل 

ويل يقـدم إىل ليربيـا دعمـا        ومضت قائلة إن اجملتمع الد      - ٣٨
كبريا، مبا يف ذلك تقدمي خدمات جمانية يف جمال تنظيم األسـرة      
ــدفع أجــور العــاملني يف اجملــال الــصحي لكــي      ــل ل ــوفري متوي وت

. يـــستطيعوا الـــذهاب إىل األمـــاكن الـــيت حباجـــة ماســـة إلـــيهم 

وترمــي اخلــدمات الــصحية األساســية إىل تلبيــة االحتياجــات      
قـصري يف الوقـت الـذي تعـاجل فيـه اخلطـة             الصحية على املدى ال   

. ٢٠١٢االستراتيجية الصحية الوطنية هذه املـسائل حـىت عـام           
ــية يف النمــو مــع        وســوف تــستمر اخلــدمات الــصحية األساس

  . حتسن الظروف
ويتم تنظيم كثري مـن األنـشطة التثقيفيـة يف اجملتمعـات              - ٣٩

ستمر احمللية للتوعية باملمارسـات التقليديـة الـضارة، وسـوف يـ           
  . بذل هذه اجلهود

وقالــــت إن وزارة الــــصحة قــــد وضــــعت يف اآلونــــة   - ٤٠
األخرية سياسة عامة يف جمال الصحة العقلية، كما تعمل علـى            

وإن الرعايــة الــصحية العقليــة مــشمولة . وضــع خطــة عمــل هلــا
يف اخلـــدمات الـــصحية األساســـية وإن مل يكـــن ذلـــك بـــشكل 

 الـسابق برنـامج يف      كامل، مبا أنه مل يكن قط لـدى الـوزارة يف          
وســوف تعــاجل اخلطــة اجلديــدة مــسائل  . جمــال الــصحة العقليــة

عامة يف جمال الـصحة العقليـة، مبـا يف ذلـك تلـك املـسائل الـيت                  
واالنتحـــار غـــري شـــائع يف ليربيـــا، مبـــا أن اهليكـــل . هتـــم املـــرأة

  . االجتماعي يوفر تقليديا دعما قويا
ــاقض الظــاهر بــ     - ٤١ ــة التن ني مــستوى وإذ فــسرت املتحدث

ــية        ــات النفاس ــدل الوفي ــوالدة ومع ــل ال ــا قب ــرة م ــة يف فت الرعاي
العايل، قالت إن النساء يف ليربيا يستفدن من خـدمات الرعايـة        
يف فترة ما قبل الوالدة ولكنهن ال يزلن يعتقدن أهنن ينبغـي أن             

ويـتم اآلن بـذل جهـود       . يلدن أطفاهلن داخـل جمـتمعهن احمللـي       
تم تــدريب القــابالت التقليــديات  لتغــيري هــذا املوقــف، كمــا يــ 

على مهارات إنقاذ األرواح واستخدام اإلحاالت، وهو األمـر         
ويــتم العمــل علــى حتــسني مرافــق  . الــذي كــان ناجحــا للغايــة 

  .توفري الرعاية يف فترة ما قبل الوالدة باإلضافة إىل رصدها
وأضافت أنه يتم بذل اجلهـود لزيـادة توعيـة املـراهقني              - ٤٢

ــص  ــسائل ال ــة   بامل ــوادي املدرســية ويف املراكــز املالئم حية يف الن
  . للشباب مثال، ولكن هناك أموار كثرية ينبغي القيام هبا
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قالـــت إن وزارة الـــشباب ):ليربيـــا (الـــسيدة غيفلـــور  - ٤٣
والرياضة تتعاون يف برنامج لـتمكني الـشباب اقتـصاديا وتـوفري            

 مــن األهــداف اإلمنائيــة ٣أعمــال هلــم وذلــك يف إطــار اهلــدف 
ويتم النظـر يف إمكانيـة تـوفري بـرامج الـصحة اإلجنابيـة              . لأللفية

  . للمراهقات الاليت يعشن يف بيوت الشباب
قالت إن اإلجهـاض قـانوين      ): ليربيا (السيدة مورغان   - ٤٤

فقط يف احلاالت الـيت يكـون فيهـا مـن الـضروري محايـة حيـاة                 
ض املرأة وصحتها، ويتم جترمي األطباء الـذين ميارسـون اإلجهـا          

ــه  ــة عمــل   . بــدون ســبب وجي ــة وفرق ــة قانوني وإن تــشكيل جلن
دستورية من شأنه أن يؤدي إىل إعادة النظر يف أي قـانون مـن              
القوانني الليربية اليت تتناىف مع قوانني البلد األساسية والـيت متيـز        

وجيـري بالفعـل مناقـشة املوضـوع، ويؤمـل أن تـثري             . ضد املرأة 
كومة حبيث ميكن عـرض أيـة       اجلماعات النسائية املسألة مع احل    

ــضة أو  ــوانني متناق ــة      ق ــة القانوني ــام اللجن ــرأة أم ــة ضــد امل متييزي
  .عندما يتم إنشاؤها

ــا    - ٤٥ ــو دي ال فيغ ــسيدة موريل ــرا ألن   : ال ــه نظ ــت إن قال
ليربيا انتخبت أول رئيسة يف أفريقيا فـإن عيـون العـامل مـسلطة              

ئية عليهــا بــدخوهلا مرحلــة جديــدة حتظــى فيهــا املــسائل النــسا   
ومـع ذلـك، هنـاك مـشاكل أخـرى حتتـاج إىل             . باهتمام متزايد 

  . حل، ال سيما فيما يتصل باملصاحلة وآثار احلرب
وأضافت أن للبلد نظامني يف جمـال الـزواج، وال يـزال        - ٤٦

ــا إحــدى       ــى أهن ــرأة عل ــزواج ينظــر إىل امل ــدي لل ــشكل التقلي ال
ــا  ــس    املمتلكــات، مم ــا ال ت ــا فإهن ــويف زوجه ــه إذا ت تطيع يعــين أن
وأســعدنا أن نــرى أن هنــاك جهــودا تبــذل   . العــودة إىل مرتهلــا

لتحـــسني حقـــوق األرامـــل وقـــوانني اإلرث مبوجـــب نظـــامي  
الزواج، غري أنه من املطلـوب تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن                
قانون األرض اجلديد، وما إذا كان يتضمن مثال تـدابري حمـددة            

  .تتعلق حبق املرأة يف ملكية األرض

فت قائلــة إن األغلبيــة العظمــى مــن العــاملني يف  وأضــا  - ٤٧
جمال الزراعة يف ليربيا هم من النساء، ومع ذلك ليـست هنـاك             

. إشارة إىل املرأة يف موقع وزارة الزراعة على شـبكة اإلنترنـت           
وليست هنـاك أيـضا أيـة إشـارة إىل مـدى تـوفر االئتمانـات يف              

قيـام هبـا    القطاع غري الرمسي، أو نـوع اإلصـالحات الـيت يـتم ال            
لــتمكني هــؤالء الــذين يعملــون يف هــذا القطــاع مــن احلــصول   

  . على القروض
ومما يثري القلق أنه مل يتم جترمي ختان اإلنـاث الـذي ال               - ٤٨

وينبغــي أن يــتم النظــر يف هــذه املــسألة  . يــزال ميــارس يف ليربيــا
  .جبدية، وتستطيع املرأة أن تلعب دورا هاما يف هذا الصدد

قالت إن اإلصـالح القـانوين      ): ليربيا (لورالسيدة غيف   - ٤٩
ويتوقــع أن تــدرس فرقــة   . مللكيــة األرض هــو مفتــاح التقــدم   

العمل املسائل اجلنسانية ومسائل اإلرث، وأن تعمـل احلكومـة          
ــشأن   ــذا الـ ــامني يف هـ ــع احملـ ــتعراض  . مـ ــة االسـ ــا أن عمليـ كمـ

ــيت      ــى اجملــاالت ال ــضوء عل ــسلط ال الدســتوري مــن شــأهنا أن ت
غـري أن مـسألة ملكيـة األرض غـري مـستقرة            . مامحتتاج إىل اهت  

  . قط وال تقتصر أمهيتها على املرأة
وفيما يتعلق باملرأة يف جمال الزراعة، أكدت للجنة أنـه         - ٥٠

وهناك مشروع يتم تنفيـذه  . يتم وضع شؤون املرأة يف االعتبار  
بفضل الدعم السخي الذي قدمته احلكومـة الدامنركيـة ملعاجلـة           

ــن ا  ــسألة األم ــرأة     م ــدعم للم ــوفري ال ــتم ت ــة، وي ــذائي والتغذي لغ
ويركـز جانـب    . الريفية يف شكل أدوات وبذور ومرافق ختزين      

مــن هــذا املــشروع علــى فــتح بــاب األســواق بــصورة متزايــدة  
ــة مــن مــصرف  . للمــرأة مــن أجــل زيــادة رأمساهلــا   وتــسافر بعث

التنميـة األفريقـي يف كــل أحنـاء البلــد لتنفيـذ برنــامج فـتح بــاب      
، كما أن بعثة من الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة             األسواق

تدرس كيفية إدراج مراعاة تعميم املنظـور اجلنـساين يف بـرامج            
  . الصندوق
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وأضــافت أن برنــامج متكــني املــرأة اقتــصاديا ســيدرس    - ٥١
مسألة املرأة العاملة يف القطاع غري الرمسي يف إطار خطة عمله           

ع برنامج األغذية العاملي علـى      وتعمل ليربيا بالتعاون م   . الراهنة
إنشاء وحـدة أعمـال جتاريـة زراعيـة مـن أجـل تـوفري التـدريب                 

ــة  ــة    . للمــرأة الريفي ــل فرصــة طيب وســيتيح موســم احلــصاد املقب
سـيدرس برنـامج     كمـا . لالطالع على التقدم الذي مت إحـرازه      

. األمــن الغــذائي إمكانيــة حــصول املــرأة الريفيــة علــى التمويــل 
زارات على التأكد مـن تـوفر املـساواة بـني           ويعمل عدد من الو   

اجلنسني كما سيتم تتبـع موضـوع متكـني املـرأة والتقـدم احملـرز              
  .يف هذا اجملال

ــاث، قالــت إن      - ٥٢ ــان اإلن وفيمــا يتعلــق مبــسألة جتــرمي خت
ــى اســتخدام        ــادرة عل ــي أن تكــون ق ــة احلــال ينبغ ــرأة بطبيع امل

يف هـــذا إمكاناهتـــا الكاملـــة دون عـــائق، ويـــتم بـــذل اجلهـــود  
ويسعدنا أن نرى ممثلني عـن املنظمـات غـري احلكوميـة      . الصدد

حيـــضرون االجتمـــاع؛ ويؤمـــل أن يـــستطيعوا مناصـــرة املـــرأة، 
والضغط على املشرعني مـن أجـل التأكـد مـن أن املماراسـات              

  .الضارة لن تقوض التقدم الذي أحرزته املرأة
  ١٤املادة 
ساء استفـــسرت عـــن نـــسبة النـــ: الـــسيدة آرا بيغـــوم  - ٥٣

الاليت حيصلن على قروض، ونواة ماليـة، ويـتلقني التـدريب يف            
وجيب علـى احلكومـة أن تقـدم معلومـات عـن            . املناطق الريفية 

ــة      ــعار عادلـ ــى أسـ ــصل علـ ــرأة حتـ ــن أن املـ ــد مـ ــسوق للتأكـ الـ
ويـتعني تقـدمي معلومـات عـن أي تـدابري يـتم اختاذهـا             . ملنتجاهتا

ــة، وخــدمات الــصرف ا    ــاه الــشرب اآلمن ــوفري مي لــصحي يف لت
واللجنـة مهتمـة أيـضا بـاالطالع علـى الرعايـة            . املناطق الريفيـة  

الــصحية املتــوفرة لكبــار الــسن مــن النــساء واملعوقــات يف هــذه  
  . املناطق، نظرا لصعوبة احلصول على اخلدمات يف الريف

واستفـــسرت عـــن الـــسياسات احلكوميـــة للحـــد مـــن    - ٥٤
ــة يف ضــو     ــاطق الريفي ــرك الدراســة يف املن ــدالت ت ــزواج مع ء ال

املبكــر والقــسري، وطلبــت معلومــات عــن مــشاكل مثــل طــرد 
  . الطالبات احلوامل

شـرحت كيـف أن األسـس       ): ليربيـا  (السيدة غيفلور   - ٥٥
ــستويات         ــع امل ــى مجي ــساء عل ــد الن ــد تفي ــا البل ــوم عليه ــيت يق ال
ــذور       ــن البــ ــة مــ ــات احملليــ ــديث االحتياجــ ــتم حتــ ــف يــ وكيــ

وجتري مناقشة  . ة نفسها الزراعية يف اجملتمعات احمللي    واألدوات
عملية إعادة تأهيل شـبكة امليـاه وشـبكة الـصرف الـصحي مـع              

وتوجـد مراكـز الرعايـة النهاريـة يف         . مصرف التنمية األفريقـي   
املناطق الريفيـة لرعايـة أطفـال ضـحايا االغتـصاب أثنـاء النـهار               

  . عندما تعمل هؤالء الضحايا يف احلقول
دمات الـــصحية وصـــفت اخلـــ): ليربيـــا (الـــسيدة دان  - ٥٦

األساسية بأهنا فعالة مـن حيـث التكلفـة وناجحـة يف احلـد مـن                
معــدالت االعــتالل والوفيــات، مبــا يف ذلــك بــني كبــار الــسن    

  .واملعوقات
قــال إن وزارة التعلــيم تقــوم ): ليربيــا(الــسيد كورتــو   - ٥٧

بتنفيـــذ معظـــم بـــرامج حمـــو األميـــة مـــع شـــركائها يف املنـــاطق  
املتاحة أن عدد النـساء الـاليت حيـضرن     وتظهر البيانات   . الريفية

ــال   ــربامج أكـــرب مـــن عـــدد الرجـ ــذه الـ ــز سياســـات . هـ وتركـ
احلكومـــة علـــى تقـــدمي املمـــساعدة ملـــن حيـــضر هـــذه الـــربامج  
للتعويض عن فرص التعليم الضائعة، ذلك أن معظـم النـساء ال    

  . خيتتمن تعليمهن املدرسي بسبب الزواج املبكر
لنهاريـة ألطفـال األمهـات      وأضاف أن مراكز الرعاية ا      - ٥٨

الاليت يعملن من أجل بيـع منتجـاهتن يف األسـواق موجـودة يف              
وتقـــدم . املنـــاطق الريفيـــة وتـــديرها املنظمـــات غـــري احلكوميـــة

احلكومـــة الـــدعم املـــايل للمـــدارس الرائـــدة لـــصاحل املكفـــوفني 
  . وغريهم من املعوقني

   ١٦ و ١٥املادتان 
ت التـــشريعات تـــساءلت إذا كانـــ: الـــسيدة هاياشـــي  - ٥٩

التمييزيـــة املتعلقـــة حبيـــاة األســـرة قـــد جتاوزهتـــا األحـــداث،       
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واستفسرت عن األمهية املعطاة لقانون األسرة ألنه ليس هنـاك          
ويــتعني . ذكــر لــه يف التوصــيات الــيت أدرجهــا البلــد يف تقريــره

علــى احلكومــة أن تقــدم إحــصاءات عــن نــسبة النــساء الــاليت    
اء الــاليت يتــزوجن بــدون يتــزوجن زواجــا عرفيــا، ونــسبة النــس

موافقتهن، والاليت يتـزوجن يف سـن مبكـر، وعـن العالقـة بـني               
ــات النفاســية   ــزواج املبكــر والوفي ــد مت   . ال وســألت إذا كــان ق

إطالع الليربيني على تعريف االغتصاب الـوارد يف قـانون عـام            
 وعلى أنـه ميكـن أن تعتـرب اغتـصابا العالقـات الـيت تـتم                 ٢٠٠٣

  .  داخل الزواجبدون رضا أحد الطرفني
طلبت معلومـات عـن حقـوق       :  أبيا -السيدة كوكر     - ٦٠

امللكيــة بعــد فــسخ الــزواج وتــساءلت عــن أســباب الطــالق        
  . ليربيا يف
طلبت معلومات حمددة   :  قاداري -السيدة هيلبريين     - ٦١

عن الطالق مبوجب القانون العـريف، يف ضـوء التقـارير املقدمـة      
ــأن      ــد ب ــيت تفي ــة وال ــصادر بديل ــن م ــض   م ــزوج احلــق يف رف  لل

  . الطالق
قالـت إن قـانون العالقـات       ): ليربيـا  (السيدة مورغان   - ٦٢

. الزوجيـــة يـــشمل الـــزواج والتـــبين والطـــالق العـــريف والنفقـــة 
وميكن السعي للحـصول علـى انتـصاف قـانوين عنـدما يـرفض               

ولكل مـن الفتيـات والفتيـان احلـق يف اإلرث،           . الزوج الطالق 
 ومـــن بــني أســـباب الطــالق عـــدم   .ونفقــة األطفـــال إجباريــة  

  . االنسجام واهلجر واخليانة الزوجية
قالـــــت إن احلكومـــــة ): ليربيـــــا (الـــــسيدة غيفلـــــور  - ٦٣
تــستطيع أن تقــدم بيانــات عــن العالقــة بــني الــزواج املبكــر     ال

ويـتعني القيـام بدراسـات استقـصائية علـى          . والوفيات النفاسية 
ع فـضال عـن     املستوى احمللي جلمع معلومات عـن هـذا املوضـو         

  . حاالت ختان اإلناث
اختتمــت بإعراهبــا عــن ثقتــها بقــدرة ليربيــا   : الرئيــسة  - ٦٤

وأبـرزت  . على معاجلـة قـضايا املـرأة بعـد انتـهاء أزمتـها املدنيـة            

وقالـت إن اللجنـة     . أمهية التنفيذ الفعلـي للقـوانني واالتفاقيـات       
مهتمة باحلصول علـى معلومـات عـن جنـاح ليربيـا يف مكافحـة               

ب النمطية والتخلص من املمارسات العرفية الضارة عـن         القوال
  . طريق اإلعالم والتثقيف

  .١٠/١٧ت اجللسة الساعة رفع  
  


