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  )تابع( من االتفاقية ١٨مة من الدول األطراف مبوجب املادة النظر يف التقارير املقد

ــر    ــدوريالتقري ــع واخلــامس      ال ــة الثالــث والراب ــر اجلــامع للتقــارير الدوري ــاين والتقري الث
  )تابع (للجماهريية العربية الليبية
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يف غيــــاب الــــسيدة جــــرب، تولــــت الرئاســــة الــــسيدة   
  .خياوكياو زو

  .٠٠/١٥ افُتتحت اجللسة الساعة  
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم ــر يف التق النظ

  )تابع(  من االتفاقية١٨ املادة
ثاين والتقرير اجلـامع للتقـارير الدوريـة        التقرير الدوري ال    

 الثالــث والرابــع واخلـــامس للجماهرييــة العربيــة الليبيـــة    
)CEDAW/C/LBY/2 and 5و  CEDAW/C/LYB/Q/2 

  )Add.1 و
ــسة،     - ١ ــن الرئي ــدعوة م ــة    ب ــد اجلماهريي ــضاء وف اختــذ أع

  .اللجنة العربية الليبية أماكن هلم إىل طاولة
  ٩ إىل ٧د اوامل
): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة     (بن عـامر     السيدة هدى   - ٢

قالـــت إن القـــرارات، يف بلـــدها، تتخـــذها املـــؤمترات الـــشعبية 
ويف كـل حـي مـن األحيـاء الـسكنية يوجـد مـؤمتر،        . األساسـية 

ــواطن، رجــال   ــؤمتر   وكــل م ــضو يف م ــرأة، ع ــان أو ام ويف .  ك
بعض املناطق الريفية اليت استبعدت فيها املرأة توجـد مـؤمترات           
للنساء فقط تناقش نفس جدول األعمال الـذي يناقـشه املـؤمتر            

يقـرب مـن ثلـث       وتـشكل النـساء مـا     . الشعيب األساسي احمللـي   
مــن حيــضرون هــذه املــؤمترات، وثلثــي املنخــرطني يف الــشؤون   

ويف كــل مــن املــؤمترات الــشعبية األساســية البــالغ . يــةاالجتماع
، توجـد أمينـة لـشؤون املـرأة، حتـضر اجتماعـات             ٤٢٤عددها  

مؤمتر الشعب العام، وهو نوع من الربملان الـوطين، إىل جانـب      
واملـرأة ممثلـة أيـضا يف       . املسؤولني اآلخرين من املؤمترات احملليـة     

فيها اجلامعات،   مبااملستويات العليا يف العديد من املؤسسات،       
  .خرجييها اليت تشكل النساء غالبية من

ليس مثـة أي    ): اجلماهريية العربية الليبية   (السيدة عنرب   - ٣
ــد   ــالق ضـ ــى اإلطـ ــز علـ ــي  متييـ ــسلك الدبلوماسـ ــرأة يف الـ . املـ

السنوات األخرية كان معظم اخلرجيني البارزين من معهـد          ويف

 هـــؤالء وأوفـــد العديـــد مـــن  . الدراســـات الدبلوســـية نـــساء  
وللمــرأة حــضور يف  . اخلرجيــات ملتابعــة التــدريب يف اخلــارج   

مجيع البعثات الدبلوماسية الليبية باستثناء عدد قليـل يف منـاطق           
ــة يف الـــــسلك  . الـــــصراعات وقالـــــت إن التوظيـــــف والترقيـــ

  .غريها الدبلوماسي اللييب يقومان على أساس الكفاءة دون
  ١٤ إىل ١٠املواد 

طلبت معلومات إضافية   : كداري -السيدة هالبرييا     - ٤
عــن البنــات والنــساء يف نظــام التعلــيم، خاصــة بيانــات مفــصلة 
حبسب موضوع الدراسة، وعن عمالـة املـرأة يف قطـاع التعلـيم            
بكامله، وعن التعليم يف املناطق الريفية، اليت تشري التقـارير إىل           
ــدارس      ــاق باملـ ــدالت االلتحـ ــاض يف معـ ــن اخنفـ ــاين مـ ــا تعـ أهنـ

وقالــت إهنــا ترغــب أيــضا يف  . معــدالت التــسربوارتفــاع يف 
كـــان صـــحيحا أن البنـــات يف مراكـــز التأهيـــل  إذا معرفـــة مـــا

ويف اخلتام، طلبت إىل الوفـد      . يتعلمن سوى الدين واخلياطة    ال
هو وضع الطفل املولود المرأة ليبية متزوجـة مـن    أن يوضح ما  

امـا  لييب، وهل يتاح التعليم اجملـاين هلـؤالء األطفـال مت           رجل غري 
  .ليبيني يتاح لألطفال املولودين ألبوين كما
قالت إن اختالف املعاملة    : السيدة موريو دو ال فيغا      - ٥

ــا    ــوم أم ــة مفه ــرض احلماي ــوق     بغ ــع احلق ــرض قم ــا بغ اختالفه
وجبـــب يف البلـــدان العـــصرية تكييـــف   مفهـــوم، مفهـــوم فغـــري

وهنـاك مثـاالن يـصعب    . التقاليـد حبيـث تتـسع حلقـوق جديـدة     
 االخـــتالف يف املعاملـــة بـــني الرجـــل واملـــرأة يف  فهمهمـــا مهـــا

ــدمي شــهادة حــسن الــسمعة        ــة حــاالت االغتــصاب وتق معاجل
وأشـارت إىل أن تقــدمي  . والـسلوك كــشرط أساسـي للتوظيــف  

بيانــات عــن عمالــة املـــرأة مفــصلة حبــسب القطــاع يفيـــد يف       
ختطـــيط الـــسياسة العامـــة، وســـألت إن كـــان الفـــرق يف ســـن  

وختامـا، أخـريا،    . للمـرأة، سـيلغى    ٦٠ للرجل و  ٦٢التقاعد،  
ــية      ــشعبية األساسـ ــؤمترات الـ ــرأة يف املـ ــشاركة املـ ــت إن مـ قالـ
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كانت النساء جيتمعن منفـصالت      تعزز مساواهتا بالرجل إذا    ال
  .الرجال عن
سألت عن كيفية تأثري قـانون الـصحة        : السيدة رازخ   - ٦

الذي يكفل اخلدمات الـصحية اجملانيـة جلميـع املـواطنني وغـريه       
ــرأة  الـــصكوك ذاتمـــن  وقالـــت إن . الـــصلة علـــى صـــحة املـ

املعلومات املقدمة إىل اللجنة تبدو وكاهنا مأخوذة من التقـارير          
ُتلقــي ســوى قليــل مــن الــضوء علــى قــضايا معينــة    والةالــسابق

مثـــــل معـــــدل وفيـــــات النفـــــاس وفـــــريوس نقـــــص املناعـــــة   
اإليــدز وإمكانيــة وصــول املنــاطق الريفيــة إىل الرعايــة  /البــشرية
وهذه األخرية تكتسب أمهية خاصـة      . ية والصحة العقلية  الصح

تـشعر املـرأة فيهـا حبريـة الكـالم           يف اجملتمعات التقليديـة الـيت ال      
  .االضطهاد ضد
سألت كيف كان تـأثري رفـع اجلـزاءات         : السيدة جرب   - ٧

سيما الـضمان    االقتصادية على توفري اخلدمات االجتماعية، ال     
ــا  ــاعي، ومـ ــساء   االجتمـ ــسبة النـ ــي نـ ــذه   هـ ــتلقني هـ ــاليت يـ  الـ
هو نـوع اخلـدمات املقدمـة، وهـل تـستطيع            االستحقاقات وما 

أرادت ذلــــك، وهــــل  املــــرأة العمــــل بعــــد ســــن التقاعــــد إذا
االئتمانات املصرفية، خاصة القـروض املتناهيـة الـصغر، متاحـة           

وأخريا ينبغي للدولـة    . للمرأة بنفس الشروط املتاحة هبا للرجل     
دا مــن التفاصــيل عــن مــشاركة  صــاحبة التقريــر أن تقــدم مزيــ 

ــة       ــود املبذول ــة وعــن اجله ــشطة الرياضــية والثقافي ــرأة يف األن امل
  .االختياري لزيادة الوعي بالربوتوكول

معلومـات إضـافية    طلبـت   : السيدة موريو دو ال فيغا      - ٨
ــة، خاصــة فيمــا    ــرأة الريفي ــاة   عــن امل ــق مبــشاركتها يف احلي يتعل

 وإمكانيـة الوصـول إىل      السياسية وتقدمي اخلـدمات االجتماعيـة     
  .املصريف املاء والنقل، وإمكانية حصوهلا على االئتمان

): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة هدى بن عـامر      - ٩
يف املائــة مــن الــسكان فقــط يعيــشون يف املنــاطق  ١٥قالـت إن  

الريفية ولذلك ُتصمم الربامج اإلمنائية عمومـا مراعيـة للـسكان          

اك حماولــــة لعــــدم إمهــــال شــــواغل علــــى أن هنــــ. احلــــضريني
تـــرى مـــشكلة يف أن  وأوضـــحت أهنـــا ال. اجملتمعـــات الريفيـــة

كـان البـديل الوحيـد       لبعض املناطق مـؤمترات للنـساء فقـط إذا        
  .اإلطالق مشاركة املرأة يف احلياة السياسية على هو عدم

قالــت إن ): اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة (الــسيدة وفــاء  - ١٠
ُيسمح هلـا بالـسفر مـسافات        ات التقليدية، ال  البنت، يف اجملتمع  

كانـــت املـــدارس كـــثرية  وملـــا. طويلـــة للوصـــول إىل املدرســـة
يف املائـة مـن      ٣حيتاج سوى    ومنتشرة يف كافة أحناء القطر، ال     

البنــات إىل الــسفر أكثــر مــن مخــسة كيلــومترات للوصــول إىل  
ونتيجــة لــذلك أصــبح التعلــيم االبتــدائي عامــا تقريبــا . املدرســة

لبـــنني والبنـــات يف املنـــاطق الريفيـــة واملنـــاطق احلـــضرية علـــى ل
وفضال عـن ذلـك، تـشكل النـساء غالبيـة بـني طـالب               . السواء

، كان عـدد النـساء بـني        ٢٠٠٣ويف عام   . اجلامعات وخرجييها 
املتخصــصني يف العلــوم أعلــى مــن عــدد الرجــال، وشــكلت       

وبنــاء علــى ذلــك . النــساء غالبيــة بــني طــالب كليــات احلقــوق
وثلــث .  لــبعض الوقــت التفــاوت بــني اجلنــسني يف التعلــيم زال

مالك اجلامعات تقريبا من النساء وتتقلد امرأة منـصب العميـد           
ــد   ــات يف البلـ ــرب اجلامعـ ــذكورة   . ألكـ ــصاءات املـ ــل اإلحـ وكـ

  .والتوثيق مستمدة من النظام الوطين للمعلومات
): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة هدى بن عـامر      - ١١

إن دار األحــداث اإلنــاث يف بنغــازي هــو، علــى نقــيض قالــت 
بلغ إىل علم اللجنة، جمهز جتهيـزا جيـدا ويـوفر أعلـى نوعيـة                ما

واملـشكلة الوحيـدة هـي أن       . يهنومن التعليم للبنات الاليت يـؤ     
ل يف هـذه الـدار جيـدة لدرجـة أن كـثريات مـن النـساء                 ااألحو

ودعـت  . هـو  إىل العـامل كمـا    ُعْدن  ـ يـ  يشعرن خبيبة األمل عندما   
  .اإلناث من يرغب من األعضاء إىل زيارة دار األحداث

وفيما يتعلق باالغتصاب، قالت إن املغتصبني يعـاقبون          - ١٢
لـشهر   وشـرط زواج املغتـصب مـن ضـحيته، ولـو          . كمجرمني

ــة ألي    ــوة ثابت ــة أب ــه كفال ــد نتيجــة   واحــد، ُيقــصد ب طفــل يول
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ومــــن املهــــم أيــــضا مالحظــــة أن نــــساء كــــثريات . للجرميــــة
يرتكنب فعـل الزنـا يفعلـن ذلـك يف حماولـة إلجبـار أسـرهن                 ممن

  .عنـه يرضون على قبول زوج ال
قالـت إن   ): اجلماهريية العربية الليبية   (السيدة العايب   - ١٣

شهادة حـسن الـسمعة والـسلوك يـراد هبـا اسـتبعاد األشـخاص               
الـــذين كـــانوا قـــد ارتكبـــوا يف املاضـــي أفعـــاال قـــد تـــؤدي إىل 

والقــانون الــذي يقــضي  . هم يف املــستقبلحرمــاهنم مــن حقــوق 
بــدفع رســوم مدرســية عــن األطفــال املولــوديني ألم ليبيــة وأب  

واليــــوم يتمتــــع هــــؤالء األطفــــال مبزايــــا . رـأجــــنيب قــــد تغيَّــــ
  .اجملاين التعليم
قالــت إن ): اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة (الــسيدة أمحــد  - ١٤

ر إذا كانـت  مـن العمـ   ٦٥املرأة تستطيع أن تعمـل إىل أن تبلـغ       
ــة رب      ــى موافق ــشرط احلــصول مــسبقا عل ــك، ب ترغــب يف ذل

ويف رأيها أن الفرق بني املرأة والرجل يف سـن التقاعـد            . العمل
وجيدر باملالحظة أيـضا أن الرجـل الـذي يعمـل يف          . ليس كبريا 

صــحية ُيــسمح لــه بالتفاعــد عنــد بلوغــه    مهنــة خطــرة أو غــري 
  .العمر سنة من ٦٠
): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (امرصفية بن عـ    السيدة  - ١٥

قالــت إنــه بــإقرار قــانون الــضمان االجتمــاعي، اســتعيض عــن    
املبالغ املقطوعة مبعاشات تقاعدية مدى احلياة، حتول إىل أسـرة    

فالقــانون يتــضمن أحكامــا حمــددة تتعلــق  . املتقاعــد بعــد وفاتــه
باملــسنني واملعــاقني بــصورة دائمــة أو مؤقتــة واألرامــل واأليتــام  

ويسمح للمـرأة الـيت تـضع مولـودا جديـدا       . ضحايا الكوارث و
يف ذلـك    بالعمل مبرتب كامل أربع ساعات يف اليوم فقط، مبـا         

  .لإلرضاع فترتان
قالـت إن  ): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة    (السيدة املهايل   - ١٦

سـيما املـرأة    احلكومة، بعد رفـع اجلـزاءات، شـجعت املـرأة، ال     
 االقتــصاد علــى قــدم املــساواة مــع   الريفيــة، علــى املــشاركة يف 

وســهَّلت احلــصول علــى القــروض واعُتمــدت حــوافز  . الرجــل

واملـــرأة اليــوم بـــارزة يف  . علــى الــدخول يف صـــناعة الــسياحة   
وهناك أيضا تقليد عريـق يف      . التعليم ووسائط اإلعالم والفنون   

الثقافـــة الـــشرق أوســـطية واإلســـالمية يتمثـــل يف عمـــل املـــرأة  
وهنـاك اليـوم شـركات أجنبيـة كـثرية       . ةكصاحبة عمل مـستقل   

  .مشتركة تعمل مع نساء ليبيات يف مشاريع
قالــت إن ): اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة (الــسيدة وفــاء  - ١٧

الرعاية الصحية العالية النوعية واجملانية متوفرة جلميع املـواطنني         
وجتـري عمليـا كـل الـوالدات يف         . يف ذلـك النـساء     الليبيني، مبا 
يف املائة مـن األمهـات الرعايـة         ٩٠ويتلقى أكثر من    املستشفى  

ومعـدل وفيـات األمومـة مـنخفض        . الـوالدة  قبل الوالدة وبعـد   
والرعايـة  . والعمر املتوقع لألنثى عند الوالدة مرتفع ويف ازدياد       

ارات ـالطارئة متـوفرة حـىت يف املنـاطق الريفيـة، مـع النقـل بـسي               
بيــة متقدمــة يف اإلســعاف جمانــا، عنــد الــضرورة، إىل مرافــق ط 

وفـضال عـن ذلـك،      . مكان آخر مـن البلـد أو حـىت يف اخلـارج           
تتــوفر خــدمات الــصحة العقليــة للجميــع باجملــان، وقــد أقيمــت 
مراكز خاصة ملعاجلـة ودراسـة األمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال              
اجلنــسي، وتتــوفر امليــاه النقيــة والكهربــاء والغــاز يف املنــاطق       

  .السواء احلضرية والريفية على
واستطردت قائلة إن اجلماهريية العربيـة الليبيـة، شـأهنا            - ١٨

شــأن البلــدان األخــرى، تعــاين مــن بــالء فــريوس نقــص املناعــة  
وُتقدم باجملان املعاجلة واألدوية للمـصابني هبـذا        . اإليدز/البشرية

الفــريوس يف مراكــز خاصــة، وتــضطلع رابطــات اجملتمــع املــدين 
ــدارس ويف أ  ــة يف امل ــربامج للتوعي ــة عــدم   ب مــاكن العمــل لكفال

حرمـــان ضـــحايا فـــريوس اإليـــدز مـــن حقـــوقهم أو وقـــوعهم  
ــة املتـــصلة هبـــذا املـــرض       ــحايا لوصـــمة العـــار االجتماعيـ . ضـ

وُيخــــــصص أســــــبوع للتوعيــــــة بفــــــريوس نقــــــص املناعــــــة 
اإليدز كل عام، وتقوم وسائط اإلعالم بتغطيـة كاملـة     /البشرية

احلكومـة مـع    وتعمل  . وصرحية للقضايا املتصلة بفريوس اإليدز    
منظمة الصحة العاملية ملكافحة انتقال الفريوس بواسـطة احلقـن          

  .بالفريوس وتعمل يف هذه الربامج نساء مصابات. امللوثة
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): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة هدى بن عـامر      - ١٩
. قالت إن نسبة اإلناث يف القوى العاملة تزيد قليال عن الثلـث         

املة يف جمال التربية يزيد علـى عـدد         وعدد النساء يف القوى الع    
ــة، وإذا   ــثالث نقــاط مئوي ــة ترغــب يف   الرجــال ب كانــت اللجن

تزويدها مبعلومات أكثـر تفـصيال عـن توزيـع الرجـال والنـساء              
يف القــــوى العاملــــة ويف اجلامعــــات فباإلمكــــان تقــــدمي مثــــل 

  .املعلومات هذه
  ١٦  و١٥املادتان 

 الوفــد أن طلبــت إىل:  كــداري-الــسيدة هالبرييــا    - ٢٠
يوضــــح حقــــوق امللكيــــة واإلرث للمــــرأة املتزوجــــة واملــــرأة  

ــة    غـــري ــع املمتلكـــات يف حالـ ــام توزيـ ــة نظـ ــة، وخاصـ املتزوجـ
وقالــت إهنــا ترغــب خاصــة مبعرفــة اخليــارات  . حــدوث طــالق

اللجــوء إىل مراكــز التأهيــل، وهــل  املتاحــة للمــرأة املطلقــة غــري
، وهـل لـألم     هناك مفهوم للوصـاية بالنـسبة للقاصـرين الـذكور         
. مؤهـــل هلـــا حقـــوق يف الوصـــاية يف حالـــة اعتبـــار األب غـــري

وطلبت أيضا مزيدا من التفصيل عن أحكـام حـضانة األطفـال            
كــان  إذا وأخــريا قالــت إهنــا تريــد أن تعــرف مــا. بعــد الطــالق

  .اجلماهريية اإلجهاض قانونيا ووسائل منع احلمل متاحة يف
أن ينــتج عــن أعربــت عــن األمــل يف  : الــسيدة أملــني  - ٢١

املناقشة احلالية صدور قوانني وطنية تتجـاوز املواقـف التقليديـة      
  .تقصريا والدينية يف اجملاالت اليت ترى اللجنة أن فيها

): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة هدى بن عـامر      - ٢٢
قالت إن املرأة حتتفظ عـادة ببيـت الزوجيـة إذا كـان للـزوجني               

يكــن هلمــا أوالد فتعــود الزوجــة إىل   ملإذا أمــا. املطلقــني أوالد
واملـرأة  . كانت عليه وقـت الـزواج      أهلها ويعود وضعها إىل ما    

الــيت لــيس هلــا أوالد أو أبــوان أو إخــوة تلجــأ إىل أحــد مراكــز  
الرعاية االجتماعية حيث تتـوفر هلـا الرعايـة الـصحية وتـصرف            

  .عالوة هلا

 ولـيس  وفيما يتعلق بالزواج، قالت إنه ربـاط روحـي،        - ٢٣
يتعلـــق بعـــدد  ويعـــود للـــزوجني القـــرار فيمـــا. صـــفقة قانونيـــة

واملرأة الليبية مثقفة وواعية جيـدا حلقوقهـا واملـشورة          . األطفال
وقالـت إن   . يتعلق بتنظيم األسرة متاحة على نطاق واسع       فيما

اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة بلــد واســع املــساحة وقليــل الــسكان 
  .السكان طهم يف زيادةويشجع املتزوجون على أداء قس

قالـت إن   ): اجلماهريية العربية الليبية   (السيدة العايب   - ٢٤
املــواطنني الليبــيني مجيعــا متــساوون أمــام القــانون ويتمتعــون       

بــل . ختــسر املــرأة هــذه املــساواة بــالزواج  وال. بــنفس احلقــوق
ــر  ــتفظ امل ــايل حــىت بعــد      أحت ــانوين وامل ة بوضــعها املــستقل والق

ــزواج ــا أل. ال ــشريعة ال ووفق ــام ال ــزواج    حك ــرأة ال ــستطيع امل ت
تعنَّت ويلّ أمـر املـرأة يف رفـض          وإذا. موافقة ولـّي أمرها   بدون

الزواج فلها احلـق يف رفـع أمرهـا إىل القـضاء طالبـة تعـيني ويلّ                 
يــستطيع  وال. ســنة ٢٠وســن الــزواج القــانوين . أمــر آخــر هلــا

 افقـة مو سـنة مـن العمـر الـزواج بـدون          ٢٠ الرجل واملرأة دون  
  .احملكمة
ُمنحــت الوصــاية  ويف حالـة الطــالق، حيــق للمـرأة، إذا    - ٢٥

على األطفال، االحتفاظ ببيت الزوجية وكل حمتوياته بـصرف         
يكــن   مل وإذا.  الــزوجني هــو املالــك األصــلي   النظــر عــن أيْ 

للــزوجني أطفــال وعــادت املــرأة إىل أهلــها، ُتقــسم املمتلكــات  
واملـرأة  . لك قبـل الـزواج    بني الزوجني على أساس من كان املا      

مكان تـذهب إليـه حيـق هلـا البقـاء يف             اليت ليس هلا ويلّ أمر وال     
  .املوت بيت الزوجية إىل أن تتزوج أو يدركها

أن ُتحــــل  وقـــضية احلــــضانة، يف هـــذه األثنــــاء، إمـــا     - ٢٦
وُتمـنح احلـضانة    . باالتفاق بني الزوجني أو بقـرار مـن احملكمـة         

، ويف هــذه احلالــة تكــون احلــضانة تفقــد أهليتــها مل إىل األم مــا
ــذين لــيس  أمــا. القــرىب لــألب أو ألحــد ذوي هلــم  األطفــال ال

واملــرأة الــيت ُمنحــت حــضانة . أقــارب فــاجملتمع مــسؤول عنــهم
. شـــاءت داخـــل البلـــد  األطفـــال تـــستطيع الـــسفر هبـــم أينمـــا 
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ــارج ومل  وإذا ــذهم إىل اخلـ ــت يف أخـ ــى   رغبـ ــق األب علـ يوافـ
ــك، فالقــ  ــذ يكــون ل ـذل ــةرار عندئ ــى أي حــال،  . لمحكم وعل

ــة زواج    كمــا- عــادت احلــضانة إىل األب  إذا حيــدث يف حال
 ُيـسمح لـألب قانونـا بـأن يأخـذ        - األم ورفض أمها للحـضانة    
طلـــب اإلذن مـــن أمهـــم أو حـــىت   األوالد إىل اخلـــارج بـــدون

والعمــل اآلن جــارٍ يف تعــديل هــذا اجلانــب     . إعالمهــا بــدون
  .القانون التمييزي من

): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (هدى بن عـامر   السيدة    - ٢٧
ــه قــد ُنظــم عــدد مــن حلقــات العمــل لرفــع مــستوى      قالــت إن
ــن اخلــرباء        ــق فريــق م ــالربوتوكول االختيــاري، وحق ــوعي ب ال
أنـــشئ الســـتعراض التـــشريع اللـــييب تقـــدما ملحوظـــا يف هـــذا  

وقالت إن االجتماع احلايل جدد التزام الوفـد بـاحلوار          . الصدد
ــضو  ــدويل وحـ ــستقبل   الـ ــة يف املـ ــات املماثلـ ــة االجتماعـ ر كافـ
  .الدورية وتقدمي التقارير

وفيما يتعلق باإلجهاض، قالـت إن اجلماهرييـة ختتلـف         - ٢٨
مـسموح بــه     واإلجهـاض غـري   . عن اجملتمعات املتحررة جنسيا   

عنـدما تكـون صـحة األم        أما. فيه مرغوب جملرد أن احلمل غري   
  .باءلألط أو الطفل يف خطر فالقرار متروك

قالـت إن   ): اجلماهريية العربية الليبية   (السيدة العايب   - ٢٩
يكــن مثــة خطــر   مل القــانون اللــييب يعتــرب اإلجهــاض جرميــة مــا  

  .األم حمدق على صحة
): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة هدى بن عـامر      - ٣٠

قالــت إن موانــع احلمــل بكــل أشــكاهلا متاحــة باجملــان يف كافــة 
ويف املــستقبل القريــب ســتعقد نــدوة عــن     . يــةأحنــاء اجلماهري

وأوضــحت أن حكومتــها . االتفاقيــة وصــلتها بالقــانون الــوطين
. مفتوحة للحوار يف كل القضايا وحتترم كافـة وجهـات النظـر           

الــديين يف اجلماهرييــة، وعلــى  وجــود للتطــرف الــديين وغــري ال
قــد يكــون لــدى النــاس مــن انطباعــات مــضادة،        الــرغم ممــا 

وقالت إهنا تتطلع إىل الـسماع      .  أداة لقمع املرأة   فاإلسالم ليس 

ــتعداد      ــن اسـ ــت عـ ــستقبال وأعربـ ــة مـ ــات اللجنـ ــن اجتماعـ عـ
  .االجتماعات اجلماهريية الستضافة هذه

قالـــــت إن مـــــشاركة املنظمـــــات : الـــــسيدة أووري  - ٣١
ــى      غــري ــضفي عل ــد ُب ــارير البل ــة يف إعــداد وعــرض تق احلكومي

  .املصداقية العملية مزيدا من
سـألت عـن التفـاوت يف       : سيدة موريـو دو ال فيغـا      ال  - ٣٢

  .الرمسي األجر بني الرجل واملرأة يف القطاع غري
قالــت إهنــا تــود أن تــسمع املزيــد  : الــسيدة بوبيــسكو  - ٣٣

جيات واخلطط الوطنيـة املتخـذة يف إطـار برنـامج           يعن االسترات 
  .بيجني عمل
قالت إن مـن الواضـح، علـى الـرغم          : السيدة نويباور   - ٣٤
 تأكيــد الوفــد علــى خــالف ذلــك، أن هنــاك متييــزا قانونيــا  مــن

ومــن ذلــك، علــى . املــرأة يف عــدد مــن اجملــاالت  وواقعيــا ضــد
ــرض زواج املغتــصب مــن ضــحيته وإخــضاع      ــال، ف ســبيل املث
املـــرأة ضـــحية االغتـــصاب لفحـــص العذريـــة، ومهـــا أمـــران       

د علـى ذلـك، أن املعلومـات املقدمـة          زِ. يتعارضان مع االتفاقية  
 النساء العامالت يف احلكومة أو إدارة اجلامعات هـي          عن عدد 

وحثـت الوفـد علـى تقـدمي بيانـات كميـة            . يف منتهى الغمـوض   
  .الصدد ونوعية أدق يف هذا

قالــت إهنــا فوجئــت بــسماع : الــسيدة ســيمونوفيتش  - ٣٥
وجــود للتمييــز  خمتلــف أعــضاء الوفــد يــرددون االدعــاء بأنــه ال

فـالتمييز موجـود يف     . بية الليبيـة  ة العر ـي اجلماهريي ـرأة ف ـامل دـض
  .بـه باالعتراف ميكن حتديده وتصحيحه إال وال. مجيع البلدان

سألت عمـا مت عملـه لزيـادة مـشاركة          : السيدة رازخ   - ٣٦
ــر، إذ  ــل يف األمـ ــدون  ال الرجـ ــن بـ ــدث   ميكـ ــشاركته أن حيـ مـ

  .تغيري أي
كـان   إذا الواضـح مـا    قالت إن مـن غـري     : السيدة جرب   - ٣٧

وينبغـي للدولـة صـاحبة التقريـر        . سـنة  ٢٠ أو   ١٨ سن الزواج 
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 مـن االتفاقيـة     ٢ كانـت حتفظاهتـا علـى املـادة        إذا أن توضح مـا   
تنطبـــق علـــى اإلرث فقـــط، وملـــاذا كانـــت حتفظاهتـــا علــــى       

) ج(  من االتفاقية مقصورة على الفقـرتني الفـرعيتني        ١٦ املادة
 ، وهل تعتزم املوافقة على التعـديل املقتـرح        ١ من الفقرة  )د( و

  .االتفاقية  من٢٠  من املادة١ للفقرة
قالـت إن   ): اجلماهريية العربية الليبية   (السيدة العايب   - ٣٨

يفـرض   ينص على زواج املغتصب من ضـحيته، ال        القانون، إذ 
جيـري   وفضال عن ذلـك، ال    . على الضحية القبول هبذا الزواج    

. مبوافقــة الفتــاة حــني يكــون الفعــل قــد مت  فحــص العذريــة إال
ــزواج هــو  وســن ا ــتحفظ علــى  . ســنة للرجــل واملــرأة  ١٨ل وال

 مـن  ١٦  من املادة١ من الفقرة ) د( و) ج( الفقرتني الفرعيتني 
 ٢ االتفاقيــة يتعلــق بتعــدد الزوجــات، والــتحفظ علــى املــادة      

ينطبق على اإلرث لوجـود أحكـام قاطعـة يف الـشريعة يف هـذا               
  .خمالفتها ميكن الصدد ال

): اهرييــة العربيــة الليبيــةاجلم (الـسيد هــدى بــن عــامر   - ٣٩
قالت إن اللجنة املسؤولة عن صياغة التقرير ضمت عـددا مـن            

يوجـد تفـاوت يف األجـور        وال. احلكوميـة  ممثلي املنظمات غري  
وُيعامـل الرجـل واملـرأة علـى قـدم املـساواة           . بني املرأة والرجـل   

. باســـتثناء وحيـــد هـــو لـــصاحل املـــرأة بـــسبب دورهـــا اإلجنـــايب
وأكـدت  .  الفتقار التقرير إىل اإلحصاءات    وأعربت عن أسفها  

. أن املعلومات اإلضافية املطلوبة ستقدم يف أقرب وقـت ممكـن          
ــوز   ــُيعقد يف متـ ــا سـ ــه /وقالـــت إن اجتماعـ ــشأن ٢٠٠٩يوليـ  بـ

بـيجني   استراتيجية العشر سنوات للبلد يف إطـار برنـامج عمـل          
وقــد يكــون مــن املمكــن دعــوة بعــض أعــضاء اللجنــة حلــضور  

يتعلـق بالطلـب اخلـاص بوضـع تعريـف           وفيما. ذلك االجتماع 
الرجــل واملــرأة يف   يوجــد متييــز بــني   للتمييــز، أكــدت أنــه ال  

يتعلق بوظائفها اإلجنابيـة الـيت       فيما اجلماهريية العربية الليبية إال   
ويف اخلتــام قالــت إن اجلماهرييــة ســتقوم قريبــا  . حباهــا هبــا اهللا

 مـن اخلـرباء   بتعديل عدد من القـوانني اتـساقا مـع توصـية فريـق           

ه الفــرع املــسؤول عــن شــؤون املــرأة التــابع ألمانــة مــؤمتر   ـنــعيَّ
  .العام الشعب
قالت إهنا تلقـت بعـض املعلومـات اإلضـافية          : الرئيسة  - ٤٠

وســـتوزع هـــذه . عـــن مـــشاركة املـــرأة يف احليـــاة االجتماعيـــة
  .اللجنة املعلومات على أعضاء

  .٣٠/١٧ رفعت اجللسة الساعة  
  


