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القـضاء علـى مجيـع أشـكال        املعنيـة ب  لجنة  ال
  ضد املرأة التمييز

  الدورة الثالثة واألربعون
      ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
  

  اجلماهريية العربية الليبية    
  
، ويف التقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة مــن   الثــايناللجنــة يف التقريــر الــدوري نظــرت   - ١

يف ) CEDAW/C/LBY/5  وCEDAW/C/LBY/2(الثالث إىل اخلامس للجماهريية العربية الليبيـة   
وتــرد قائمــة اللجنــة . ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٢٩، املعقــودتني يف ٨٧٨ و ٨٧٧جلــستيها 

ود الــواردة مــن اجلماهرييــة العربيــة  والــردCEDAW/C/LBY/Q/2للقــضايا واألســئلة يف الوثيقــة 
  .CEDAW/C/LBY/Q/2/Add.1الليبية يف الوثيقة 

  
  مقدمة    

بينمــا تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف لتقريرهــا الــدوري الثــاين، والتقريــر    - ٢
 هــذه ســف لعــدم اتبــاعلــث إىل اخلــامس، فإهنــا تعــرب عــن األاجلــامع للتقــارير الدوريــة مــن الثا

بــادئ التوجيهيــة إلعــداد التقــارير الدوريـة، وألهنــا ال تــوفر بيانــات مــصنفة حــسب  لمل التقـارير 
 نوع اجلنس يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، وال سيما يف جمال التعليم والصحة والعمـل               

بــالرغم مــن أهنــا حتــيط علمــا بتقــدمي بعــض البيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس أثنــاء احلــوار 
ب اللجنة عن تقـديرها للجماهرييـة العربيـة الليبيـة لردودهـا اخلطيـة علـى قائمـة                   كما تعر . البناء

القــضايا واألســئلة الــيت طرحهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة، ولكنــها تأســف لعــدم تقــدمي     
وتأسف اللجنة أيضا لتـأخر تقـدمي التقريـر اجلـامع           . معلومات حمددة ردا على األسئلة املطروحة     
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ن الثالث إىل اخلـامس، وتـذكر الدولـة الطـرف بـضرورة االمتثـال اللتزاماهتـا                 للتقارير الدورية م  
بتقــدمي التقــارير يف الوقــت املناســب، ألن التــأخري يف تقــدمي التقــارير قــد يــؤثر ســلبا علــى تنفيــذ 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنيـة مـن أجـل إعـداد التقريـر                 . االتفاقية
  .قوق اإلنساندة حلحاألمم املت مفوضيةمبا يف ذلك من الدوري املقبل، 

وتثين اللجنة على الدولـة الطـرف لقيامهـا بإرسـال وفـد رفيـع املـستوى، برئاسـة أمينـة                       - ٣
شــؤون املــرأة مبــؤمتر الــشعب العــام، يتــألف مــن ممــثلني عــن اللجنــة الــشعبية العامــة للتخطــيط،    

للجنـة الـشعبية العامـة للعـدل، واللجنـة الـشعبية            واللجنة الشعبية العامة للشؤون االجتماعيـة، وا      
العامة لألمن العام، واللجنة الشعبية العامة للشؤون اخلارجية، واللجنة الشعبية العامـة لالتـصال              

  .ارجي، وأمانة مؤمتر الشعب العاماخل
  

  اجلوانب اإلجيابية    
وكـــول  إىل الربوت٢٠٠٤ يف عـــام تـــثين اللجنـــة علـــى الدولـــة الطـــرف النـــضمامها       - ٤

  .االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
وتالحظ اللجنة أيضا مع االرتياح التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف من أجل حتقيـق                - ٥

ويف هــذا . املــساواة بــني املــرأة والرجــل، يف جمــاالت التعلــيم، والــصحة، والــضمان االجتمــاعي  
، علـى   ١٩٩٧مـارس   /وافقة املؤمتر الشعيب العـام، يف آذار      الصدد، ترحب اللجنة بوجه خاص مب     

  .املرأة يف اجملتمع العريب اللييبميثاق حقوق وواجبات 
 اليت ينظم الزواج والطالق قد عـدل        ١٩٨٤ لعام   ١٠وتالحظ اللجنة أن القانون رقم        - ٦

 حلظــر تعــدد الزوجــات دون موافقــة خطيــة مــن الزوجــة ١٩٩٣ لعــام ٩مبوجــب القــانون رقــم 
. األوىل، واحلصول على إذن من احملكمة، األمـر الـذي يعـد خطـوة حنـو إلغـاء تعـدد الزوجـات                     

قــانون تلغــي مجيــع األحكــام الــيت تقــوم علــى مبــدأ  ال مــن ٣٧وتالحــظ اللجنــة أيــضا أن املــادة 
  .اليت تعترب الغية وباطلةوالنشوز، 

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات    

لتزام الدولة الطرف بالتنفيـذ املنـهجي واملتواصـل جلميـع           يف حني تشري اللجنة إىل ا       - ٧
أحكام االتفاقية، فإهنـا تـرى أن الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة             

 اآلن وحــىت موعــد تقــدمي ذتقتــضي االهتمــام مــن الدولــة الطــرف علــى ســبيل األولويــة منــ
الدولة الطرف إىل التركيز علـى هـذه        ونتيجة لذلك، تدعو اللجنة     . التقرير الدوري املقبل  

 عن اإلجراءات املتخذة والنتائج احملققـة       معلوماتاجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن تقدم       
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كما تدعو الدولة الطرف إىل أن تقدم هذه املالحظات اخلتامية          . يف تقريرها الدوري املقبل   
  .التامإىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملان لكفالة تنفيذها 

  مؤمتر الشعب العام    
بينما تكرر اللجنة التأكيد على أن احلكومة تتحمل املسؤولية الرئيسية عن التنفيذ   - ٨

الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية وختضع للمساءلة عن هذا التنفيذ، فإهنا 
ف لتـشجيع   تشدد علـى أن االتفاقيـة ملزمـة جلميـع فـروع احلكومـة، وتـدعو الدولـة الطـر                   

الربملان، وفقا إلجراءاته وحسب االقتضاء، على اختاذ اخلطوات الالزمة فيما يتعلق بتنفيـذ             
  .هذه املالحظات اخلتامية وعملية إعداد تقرير احلكومة املقبل مبوجب االتفاقية

  
  لتمييزاالوضع القانوين لالتفاقية وتعريف     

 بأن مجيع القوانني النافذة يف اجلماهرييـة        بينما حتيط اللجنة علما بتأكيد الدولة الطرف        - ٩
العربيــة الليبيــة جتــسد مبــدأ املــساواة بــني املــرأة والرجــل، فإهنــا ال تــزال تــشعر بــالقلق النعــدام     

كما تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء    . الوضوح فيما يتعلق مبركز االتفاقية يف النظام القانوين الداخلي   
) ب( والفقـرة  ١شريعات احمللية مبا يتماشى مع املـادة        عدم وجود حظر للتمييز ضد املرأة يف الت       

وتـشري إىل أن عـدم وجـود نـص حمـدد مـن هـذا القبيـل علـى حظـر                .  مـن االتفاقيـة    ٢من املـادة    
التمييز ضد املرأة، يشمل التمييز املباشر وغري املباشر يف كل من القطاعني العـام واخلـاص علـى                  

  .التفاقية يف الدولة الطرفالسواء، يشكل عائقا أمام التطبيق الكامل ل
وإذ تشري اللجنة إىل اعتـراف الوفـد اللـييب بغلبـة االتفاقيـة علـى القـانون الـوطين،                      - ١٠

الـذي  فإهنا تدعو الدولة الطرف إىل اختاذ خطوات عاجلة إلدراج حظر التمييز ضد املـرأة               
 مــن ١ املــادة يــشمل التمييــز املباشــر وغــري املباشــر يف التــشريعات احملليــة، مبــا يتماشــى مــع

، ٢مـن املـادة     ) ب(االتفاقية، باإلضافة إىل ما يقتضيه األمر من جزاءات متشيا مـع الفقـرة              
  .من االتفاقية

  
  التعريف باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري    

يف حني تثين اللجنة على اجلهود اليت بذلتها الدولـة الطـرف لنـشر األحكـام املنـصوص                    - ١١
لتوعيـة هبـا، فإهنـا تـشعر بـالقلق مـن أن االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري          عليها يف االتفاقيـة وا  

وتـشعر  . والتوصيات العامة للجنة غري معروفـة علـى نطـاق واسـع يف اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة              
  .اللجنة بالقلق أيضا من أن أحكام االتفاقية مل حيتج هبا أمام احملاكم الوطنية
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نفيذ برامج تثقيفية بشأن االتفاقية، مبا فيها الربوتوكول وتوصي اللجنة بأن جيري ت   - ١٢
االختياري امللحق هبا والسوابق القضائية، والربامج املتعلقة حبقوق املرأة، جلميـع أصـحاب             
املهن القانونية، مبا يف ذلك القضاة واحملـامون واملـدعون العـامون وموظفـو إنفـاذ القـوانني،                  

لدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري خاصـة، مبـا فيهـا            حتـث ا  و. فضال عن اجلمهور بوجه عـام     
تكـون قـادرة    حـىت   برامج حمو األمية القانونية الشاملة، وذلك لتعزيـز وعـي املـرأة حبقوقهـا               

وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تقـدم تقريـرا عـن التقـدم               . على ممارسة هذه احلقوق   
ذلــك احلــاالت الــيت احــتج فيهــا احملــرز يف هــذا الــصدد يف التقريــر الــدوري املقبــل، مبــا يف  

  .بأحكام االتفاقية يف احملاكم أو قامت احملاكم بتطبيقها
  

  التحفظات    
، بـسحب حتفظهـا   ١٩٩٥بينما ترحب اللجنة بقيام اجلماهريية العربية الليبيـة، يف عـام             - ١٣

ــى          ــة الطــرف عل ــا تبقــى مــن حتفظــات الدول ــالقلق إزاء م ــشعر ب ــا ت ــة، فإهن ــى االتفاقي ــام عل الع
، فيمــا يتعلــق بــالزواج ١٦مــن املــادة ) د(و ) ج(بــشأن احلــق يف املــرياث، والفقــرات  ٢ ادةاملــ

ويف هـذا  . والطالق، كما أهنا ترى أن هذه التحفظات تتعـارض مـع هـدف االتفاقيـة وغرضـها      
الــصدد، تالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف مل تبــد أيــة حتفظــات علــى العهــد الــدويل اخلــاص     

  .ياسية، اليت تتطلب أيضا املساواة بني املرأة والرجل يف هذه اجملاالتباحلقوق املدنية والس
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف بـشدة علـى اختـاذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة، مبـا يف                      - ١٤

ذلك عن طريق الشروع يف مناقشة عامة يشارك فيها مجيع قطاعات اجملتمع، لسحب مجيع      
 استفادة املـرأة الكاملـة يف اجلماهرييـة العربيـة           التحفظات على االتفاقية، وذلك للتأكد من     

  .ةالليبية من مجيع األحكام املنصوص عليها يف االتفاقي
  

  وطنية للنهوض باملرأةالاآللية     
بينما تعترف اللجنة باعتمـاد ميثـاق حقـوق وواجبـات املـرأة يف اجملتمـع العـريب اللـييب،                      - ١٥

ة للنـهوض بـاملرأة ملتابعـة تنفيـذه وتنفيـذ االتفاقيـة،          فإهنا تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية وطنيـ        
وتأسف اللجنة كـذلك لعـدم وجـود بـرامج وخطـط            . وتعزيز حقوق املرأة املنصوص عليها فيه     

  .الطرف على أساس منهاج عمل بيجنيعمل يف الدولة 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إنـشاء آليـة مؤسـسية تعتـرف خبـصوصية التمييـز               - ١٦

عـن تعزيـز املـساواة القانونيـة والفعليـة، ورصـد التنفيـذ              ا  ة وتكون مسؤولة حصر   ضد املرأ 
العملي ملبدأ املساواة اجلوهريـة بـني املـرأة والرجـل، وذلـك هبـدف تعزيـز حقـوق اإلنـسان                     

وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن         . للمرأة واملساواة بني اجلنسني على مجيع املستويات      
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 مـن الـسلطة واملـوارد البـشرية     هـا وى سياسي ممكـن مـع مـا يلزم   متنح هذه اآللية أعلى مست  
 مـن   امليـادين واملالية لتعزيز تنفيذ االتفاقية بشكل فعال ومتتع املرأة حبقوق اإلنسان يف مجيع             

خالل تنسيق ورصد تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع اجملاالت، مما يضمن متتع املرأة             
ــاد  ــة الطــرف علــى إنــشاء مراكــز تنــسيق    . ينحبقــوق اإلنــسان يف مجيــع املي وتــشجع الدول

للشؤون اجلنسانية يف خمتلف اهليئات احلكومية، وتزويـدها مبـا يكفـي مـن تـدريب جنـساين          
ك، تـــشجع اللجنـــة الدولـــة الطـــرف وعـــالوة علـــى ذلـــ. وربطهـــا مـــع األجهـــزة الوطنيـــة

ــتراتيجية   علـــى ــبة تدشـــني اسـ ــام مناسـ ــة ا ااغتنـ ــة العربيـ ــرأة يف اجلماهرييـ ــةملـ ــرة لليبيـ   للفتـ
الــيت أشــار إليهــا الوفــد، مــن أجــل وضــع  ،٢٠٠٩ هيوليــ/ متــوز٢٥، يف ٢٠١٩-٢٠٠٩

  .برامج وخطط عمل تستند إىل هذه املالحظات اخلتامية
  

  القوانني التمييزية    
 ١٩٨٠ لـسنة    ١٨يف حني ترحب اللجنة بتأكيد وفد الدولة الطـرف أن القـانون رقـم                 - ١٧

 من االتفاقية، فإن اللجنـة      ٩ف يعدل من أجل االمتثال للمادة       بشأن أحكام قانون اجلنسية سو    
ن لـييب ال متـنح حقوقـا متـساوية     ال تزال تشعر بالقلق ألن املـرأة الليبيـة املتزوجـة مـن غـري مـواط             

ق كــذلك إزاء التــشريعات الــيت وتــشعر اللجنــة بــالقل. الرجــل فيمــا يتعلــق جبنــسية أطفاهلــا  مــع
ح مبوجبـها للمـرأة بالـسفر إىل اخلـارج مـع أطفاهلـا مـن دون                 حضانة األطفال اليت ال يسم     تنظم

وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن األحكــام القانونيــة املتعلقــة بــاألحوال         . موافقــة والــدهم 
والطــالق واملــرياث، ) مبــا يف ذلــك تعــدد الزوجــات(الشخــصية، وخاصــة فيمــا يتعلــق بــالزواج 

  .لتنص على املساواة يف احلقوق بني املرأة والرج ال
 لــسنة ١٨وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التعجيــل بتعــديل القــانون رقــم      - ١٨

وعالوة على ذلـك، تـدعو اللجنـة الدولـة          .  من االتفاقية  ٩ جلعله متسقا مع املادة      ١٩٨٠
تعديل التشريعات اليت تنظم حـضانة األطفـال علـى          من أجل   الطرف إىل مواصلة جهودها     

ون للمرأة نفس حقـوق الرجـل يف الـسفر مـع أطفاهلـا      وجه السرعة، من أجل كفالة أن يك     
وتوصـي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف بإدخـال إصـالحات تـشريعية ملـنح                . إىل اخلارج 

وتـدعو الدولـة الطـرف لوضـع حـد      . املرأة حقوقا متساوية يف الزواج، والطالق، واملرياث 
ن املـساواة يف الـزواج       بـشأ  ٢١  رقـم  ملمارسة تعدد الزوجات، وفقا لتوصية اللجنـة العامـة        

  .والعالقات األسرية
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  ؤقتةاملاصة اخلتدابري ال    
تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود فهم واضـح علـى مـا يبـدو يف الدولـة الطـرف للتـدابري                       - ١٩

 مـن االتفاقيــة  ٤ مـن املــادة  ١اخلاصـة املؤقتـة، وكــذلك إزاء الـسبب وراء تطبيقهـا وفقــا للفقـرة      
 مباشــرة، وال ســيما يف جمــال العمــل، فــضال عــن املــشاركة الــسياسية  تعتــرب واجبــة التطبيــقالــيت 

كما تشعر بالقلق من أن هذه التدابري ال تطبق بصورة منهجية باعتبارهـا أداة ضـرورية                . والعامة
  .للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية

لــة الطــرف علــى ســن تــشريع حمــدد لتنفيــذ التــدابري اخلاصــة  وتــشجع اللجنــة الدو  - ٢٠
 وذلـك   ،٢٥ من االتفاقية والتوصـية العامـة للجنـة رقـم            ٤ من املادة    ١املؤقتة وفقا للفقرة    

تحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة يف اجملاالت اليت تكون فيها املـرأة ممثلـة      بللتعجيل  
وتوصـي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف            . تسم بـالغنب  تاليت  االت  احلمتثيال ناقصا، أو يف     

 مـن االتفاقيـة، وكـذلك       ٤ مـن املـادة      ١بزيادة الوعي العام بـشأن التطبيـق املباشـر للفقـرة            
  .بأمهية اختاذ تدابري خاصة مؤقتة للتعجيل بعملية حتقيق املساواة بني اجلنسني

  
  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

ة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية وطنية يف الدولة الطرف لتعزيـز حقـوق              تشعر اللجن   - ٢١
وال تـزال اللجنـة    . اإلنسان للمرأة الليبية والقضاء على القوالـب النمطيـة عـن دور الرجـل واملـرأة               

تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالـب النمطيـة التقليديـة الراسـخة فيمـا يتعلـق بـأدوار ومـسؤوليات                    
ــارات املــرأة     املــرأة والرجــ ــه، يف خي ل يف األســرة واجملتمــع ككــل، وهــو مــا يتجلــى، يف جــزء من

  .التعليمية، ووضعها يف سوق العمل وضعف مشاركتها يف احلياة السياسية والعامة
ــة، وخاصــة        - ٢٢ ــة الطــرف علــى اعتمــاد خطــة اســتراتيجية وطني ــة الدول وحتــث اللجن

نطــاق واســع للمــرأة والرجــل، وبالتــايل  إلحــداث تغــيري يف األدوار النمطيــة املقبولــة علــى  
لتعزيــز املــساواة يف تقاســم املــسؤوليات األســرية بــني املــرأة والرجــل واملــساواة يف املركــز    

وتوصــي اللجنــة بــأن تكــون  . واملــسؤوليات بــني املــرأة والرجــل يف اجملــالني اخلــاص والعــام 
ط اإلعـالم علـى     محالت التوعية موجهة إىل النساء والرجال على السواء، وتـشجيع وسـائ           

  .إعطاء صورة إجيابية عن املرأة
  

  العنف ضد املرأة    
 مـــن القـــانون ١٧، وفقـــا للمـــادة  الرجـــله يتوجـــب علـــىبينمـــا تالحـــظ اللجنـــة أنـــ   - ٢٣
، أن ميتنع عن إيقاع األذى اجلسدي أو النفسي بزوجته، فإهنا تثين علـى              ١٩٨٤لسنة   ١٠ رقم

يع أحنـاء الـبالد للتعامـل مـع العنـف ضـد املـرأة،            حمكمة للمرأة يف مج    ٢٠الدولة الطرف إلنشاء    
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ماية املـرأة مـن     حلوتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تعتمد حىت اآلن تشريعات شاملة             
العنــف، ال ســيما العنــف العــائلي، وفقــا ملــا أوصــت بــه اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان يف            

وتـشعر اللجنـة بـالقلق      . ٢٠٠٧أكتـوبر   /ول تشرين األ  ٣٠مالحظاهتا اخلتامية اليت اعتمدت يف      
 النـساء والفتيـات الـاليت مل تـصدر حبقهـن إدانـة يف مـا يـسمى مرافـق إعـادة                       احتجـاز أيضا إزاء   

التأهيل االجتماعي وبعـضهن مـن ضـحايا العنـف القـائم علـى اجلـنس والعنـف العـائلي، لتـوفري                   
حتجـاز أمـام   الاهـذا  يف   الطعـن إمكانيـة توفري احلماية هلن، على حد تعبري الدولة الطرف، دون     

وتــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء انتــشار ممارســة تــشجيع الــزواج بــني مرتكــب االغتــصاب  . احملــاكم
إثبـات النـسب   كفالـة  واملرأة ضحية االغتصاب حلمايتها من الوصمة االجتماعيـة والتـهميش، و      

وتـرى اللجنـة أن   . إفالت مرتكب اجلرمية من العقـاب     يؤدي إىل   حامال، مما   الضحية  إذا كانت   
وتعـرب  . ؤدي إىل معاودة ارتكاب اجلرمية    يالزواج بني مرتكب االغتصاب والضحية ميكن أن        

أشــكال اللجنــة عــن قلقهــا إزاء عــدم وجــود إحــصاءات يف التقريــر عــن مــدى انتــشار خمتلــف   
قهــا ألن اإلبقـــاء علــى القـــانون    كمــا تعـــرب اللجنــة عـــن قل  .العنــف ضـــد النــساء والفتيـــات  

الذي ينص على جتـرمي العالقـات اجلنـسية خـارج إطـار الـزواج قـد يترتـب                   ) ١٩٧٣( ٧٠ رقم
  .عليه أثر غري متناسب على املرأة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمني العـام               - ٢٤
، ويف تقريـر    )Add.1/Corr.1 و Add.1 و A/61/122 (بشأن مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة        

) A/HRC/4/314/Add.1 (وأســبابه ونتائجــهضــد املــرأة قــرر اخلــاص املعــين مبــسألة العنــف امل
وعالوة على ذلـك، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل سـن تـشريعات بـشأن                   . ورصد أثره 

توصـي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف            و. العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنـف العـائلي         
تراتيجية وطنية ملكافحة العنـف ضـد املـرأة، تـشمل مجـع بيانـات مـصنفة          باعتماد وتنفيذ اس  

حسب نوع اجلنس عن مجيع أشكال العنف، والبحث يف مدى انتشار العنف ضد النـساء               
حتـث الدولـة الطـرف علـى إعـادة        و. والفتيات، مبا يف ذلك ما حيدث على الصعيد العـائلي         
النــساء والفتيــات يف مــا يــسمى مبرافــق النظــر يف األحكــام القانونيــة الــيت تــسمح باحتجــاز 

 كفالـة  إىلوعـالوة علـى ذلـك، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف               . إعادة التأهيل ضد إرادهتن   
وتوصــي اللجنــة بتقــدمي بــرامج . حماكمــة اجلنــاة حــسب األصــول، وإعــادة تأهيــل الــضحايا

ن القانونيـة  التدريب والتوعية ملوظفي اجلهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون وأعـضاء املهـ           
.  بشأن العنـف ضـد املـرأة       ١٩والصحية، واجلمهور العام، مع مراعاة توصيتها العامة رقم         

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد من احلملة املتعددة الـسنوات الـيت بـدأ                 
 كمــا هتيــب اللجنــة بالدولــة . للقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة ٢٠٠٨العمــل هبــا يف عــام 

  ).١٩٧٣ (٧٠ر يف إلغاء القانون رقم الطرف أن تنظ
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  فئات النساء املستضعفة    
على الرغم من أن اللجنة حتيط علمـا مـع االرتيـاح بـأن الدولـة الطـرف صـادقت عـام                        - ٢٥

 علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم، فإهنــا   ٢٠٠٤
سوء معاملــة املهــاجرين الــذين ليــست حبــوزهتم  تعــرب عــن القلــق إزاء التقــارير عــن االدعــاء بــ  

لقلـق ألن تقـارير الدولـة الطـرف         كمـا تعـرب اللجنـة عـن ا        . وثائق، مبن فيهم النساء واألطفـال     
  . العربية الليبيةاجلماهرييةتتضمن معلومات عن حالة النساء املهاجرات يف  ال
ة الدوليـة حلمايـة   وتوصي اللجنة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف بتنفيـذ أحكـام االتفاقيـ                 - ٢٦

وتوصـي اللجنـة كـذلك بـأن تنظـر الدولـة            . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم       
وتطلـب إىل الدولـة     .  املتعلقة مبركز الالجئني   ١٩٥١الطرف يف التصديق على اتفاقية عام       

  .الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن حالة النساء املهاجرات يف تقريرها الدوري الثاين
  

  جتار باألشخاص واستغالل البغاءاال    
ــار          - ٢٧ ــع االجتـ ــع وقمـ ــول منـ ــى بروتوكـ ــرف علـ ــة الطـ ــصديق الدولـ ــة بتـ ــب اللجنـ ترحـ

ــال  , باألشــخاص ــساء واألطف ــه , وخباصــة الن ــة علي ــانون    . واملعاقب ــة أن ق ــا تالحــظ اللجن وبينم
 كانـت   العقوبات جيرم مجيـع أشـكال االجتـار بالنـساء، وأنـه يعاقـب املـواطنني الليبـيني حـىت إذا                    

اجلرمية قد ارتكبت يف اخلارج، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء عـدم وجـود معلومـات عـن مـدى                        
ــساء       انتــشار االجتــار بالنــساء والفتيــات وعــدم وجــود قــانون وخطــة شــاملني ملنــع االجتــار بالن

ــضحايا    ــة ال ــه ومحاي ــضاء علي ــالقلق   . والق ــة ب ــشعر اللجن ــضاوت ــات   أي ــدم وجــود معلوم  إزاء ع
  .غاء، وعلى عدم وجود استراتيجية شاملة حلماية ضحايا البغاءيتعلق بالب فيما
وتوصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف تــدابري ملكافحــة مجيــع أشــكال االجتــار    - ٢٨

بالنساء والفتيات من خالل اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة، وزيـادة اجلهـود الـيت تبـذهلا                
 وذلـك   ،ن الثنـائي مـع بلـدان املنـشأ والعبـور          املنظمات اإلقليميـة والدوليـة، وتعزيـز التعـاو        

. للتـصدي مبزيـد مـن الفعاليــة ألسـباب االجتـار وحتـسني منعــه مـن خـالل تبـادل املعلومــات         
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مجع وحتليـل البيانـات الـواردة مـن الـشرطة واملـصادر                  و

. لفتيـات املتجـر هبـن     الدولية ومقاضاة املتجرين ومعاقبتهم، وضمان محاية حقوق النـساء وا         
 بـأن تكفـل الدولـة الطـرف حـصول النـساء والفتيـات علـى مـا يكفـي مـن الـدعم                   يوصتو

حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى حتليـل أسـباب              و. واحلماية للشهادة ضـد املتجـرين هبـن       
 إىل اللجنـة    طلـب وت. ومدى انتـشار االجتـار بالنـساء والفتيـات، مـن منظورهـا كبلـد عبـور                

يف ذلــك  ة لقمــع اســتغالل بغــاء املــرأة، مبــامجيــع التــدابري املناســب تتخــذ أنالدولــة الطــرف 
وتطلـب  . طلب الرجال عن طريق كفالة فعالية حماكمة ومعاقبة مـن يـستغلون البغـاء      تثبيط
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اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تقــدم، يف تقريرهــا املقبــل، معلومــات وبيانــات شــاملة عــن   
تيـات، وكـذلك عـن التـدابري املتخـذة ملنـع ومكافحـة              استغالل البغاء واالجتار بالنـساء والف     

  .هذه األنشطة
  

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
 يف املائـة يف     ٣٢بينما تالحظ اللجنة مـع االرتيـاح أن مـشاركة املـرأة قـد ارتفعـت إىل                    - ٢٩

ــييب عــن مــ       ــد الل ــدمها الوف ــام، وترحــب باملعلومــات الــيت ق ــشعيب الع ــرأة يف املــؤمتر ال شاركة امل
املؤمترات الشعبية األساسية واملناصب اليت شغلتها يف هذه اهليئات، فإهنـا ال تـزال تـشعر بـالقلق                 
ألن املــرأة ال تــزال ممثلــة متثــيال ناقــصا يف احليــاة الــسياسية والعامــة، وال ســيما يف هيئــات صــنع  

  .الدبلوماسيالقرار، مبا فيها السلطة التنفيذية من احلكومة والربملان والسلك 
 تـدابري    اختاذ وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا فيها            - ٣٠

ة، ووفقــا للتوصــيتني العــامتني   مــن االتفاقيــ٤ مــن املــادة ١خاصــة مؤقتــة مبوجــب الفقــرة  
 فرع النساء يف المتثيل للجنة، وعلى وضع أهداف ملموسة لتسريع زيادة ٢٥ و ٢٣ رقم
أن يـشمل تطبيـق هــذه   بــ توصـي و. الربملـان والــسلك الدبلوماسـي  يف لحكومـة و ليـذي  التنف

زيـادة    نقاط مرجعية ذات جـداول زمنيـة أو        التدابري لزيادة التمثيل السياسي للمرأة وضع     
ــة      . احلــصص ــة بأمهي ــام حبمــالت للتوعي ــة الطــرف القي ــأن تواصــل الدول ــة ب وتوصــي اللجن

  .ع املستوياتمشاركة املرأة يف صنع القرار على مجي
  

  التعليم    
بينمــا تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف الرتفــاع نــسبة اخلرجيــات، فإهنــا تأســف ألن      - ٣١

تقدم معلومات كافية فيما يتعلق حبصول املرأة على التعلـيم، سـواء يف             الدولة الطرف ال    تقارير  
  . من االتفاقية١٠ا املادة املناطق الريفية أو احلضرية، وفيما يتعلق جبميع اجملاالت اليت تتناوهل

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تـدرج يف تقريرهـا الـدوري القـادم، بيانـات                    - ٣٢
مصنفة حسب نوع اجلنس، وحسب املناطق احلضرية والريفيـة، بـشأن مجيـع املـسائل الـيت                 

هين،  من االتفاقية، مبا يف ذلك حصول النساء والفتيات على التدريب امل      ١٠تتناوهلا املادة   
، واحلـصول علـى املـنح    العـايل  ووااللتحاق بالدراسة يف التعليم االبتدائي والثانوي والـتقين  

واإلعانات الدراسية األخرى، والوصول إىل برامج التعليم املتواصل، وكذلك إحـصاءات           
  .عن معدالت ترك الدراسة
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  العمالة    
ــارير        - ٣٣ ــاملة يف تق ــصلة وش ــات مف ــدم وجــود معلوم ــة لع ــة الطــرف  تأســف اللجن  الدول
  .يتعلق حبالة املرأة الليبية يف جمال العمالة فيما
ــات          - ٣٤ ــل، بيان ــدوري املقب ــا ال ــدم يف تقريره ــة الطــرف أن تق ــن الدول ــة م ــب اللجن وتطل

 مـن االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك     ١١مصنفة حسب نوع اجلنس عن مجيع املسائل اليت تتناوهلا املـادة       
ــن   ــر عـ ــساواة يف األجـ ــرأة يف املـ ــساوية، وحق حـــق املـ ــة املتـ ــا العمـــل ذي القيمـ  يف الـــضمان هـ

كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقـدمي معلومـات عـن حالـة              . االجتماعي وإجازة األمومة  
  .املرأة يف القطاع غري الرمسي، يف كل من املناطق احلضرية والريفية

  
  الصحة    

 ومفادهـــا أن يف حـــني ترحـــب اللجنـــة باملعلومـــات الـــيت قدمتـــها الدولـــة الطـــرف  - ٣٥
اخلدمات الصحية تقدم جمانا، فإهنا تأسف لعدم توفر معلومات كافيـة ومفـصلة يف التقـارير                

  . حصول املرأة على خدمات الرعاية الصحيةبشأن
 وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القـادم معلومـات               - ٣٦

ــتعلــق جبت، تتــضمن إحــصاءات مفــصلة حــسب نــوع اجلــنس    ــشملها  مي ع اجلوانــب الــيت ت
احلمـل  فيمـا يتعلـق ب   من االتفاقية، مبا يف ذلك تنظيم األسـرة واخلـدمات املناسـبة        ١٢ املادة

  .، يف كل من املناطق احلضرية والريفية ما بعد الوالدةوالوالدة وفترة
  

  العالقات األسرية    
 تـنص   ١٩٩٤لعـام    ١٠مـن القـانون رقـم       ) أ (٨يف حني حتيط اللجنة علما بـأن املـادة            - ٣٧

على أنه ال جيوز للوصي إجبار املرأة على الزواج ضـد إرادهتـا، فإهنـا تـشعر بـالقلق ألن مفهـوم                      
الوصاية الذكورية على املرأة مقبـول علـى نطـاق واسـع ويقيـد ممارسـة املـرأة حلقوقهـا مبوجـب                      

  . الواقعاالتفاقية، ال سيما فيما يتعلق بقضايا األحوال الشخصية، سواء حبكم القانون أو
 خطوات للقضاء على ممارسـة الـذكور   أن تتخذالدولة الطرف   إىل   اللجنة   طلبوت  - ٣٨

للوصاية على املرأة حبكم القـانون وحبكـم الواقـع، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تـصميم وتنفيـذ              
وتشجع الدولة الطـرف علـى الـشروع يف حـوار اجتمـاعي حـول مفهـوم                 . محالت التوعية 

ها على تطبيق االتفاقية يف اجلماهريية العربيـة الليبيـة مـن أجـل              وصاية الذكور وكيفية تأثري   
  .القضاء على هذه املمارسة
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  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 اخلطوات الالزمـة إلنـشاء مؤسـسة وطنيـة مـستقلة            ه مل يتم بعد اختاذ    تأسف اللجنة ألن    - ٣٩

نــسان للمــرأة، وذلــك وفقــا  مايــة وتعزيــز حقــوق اإل حلحلقــوق اإلنــسان تتمتــع بواليــة واســعة  
انظـر قـرار اجلمعيـة      (لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان        للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية      

  ).، املرفق٤٨/١٣٤العامة 
وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ضمن إطار زمين واضـح بإنـشاء مؤسـسة                 - ٤٠

اختــصاصاهتا املــسائل املتعلقــة وطنيــة مــستقلة حلقــوق اإلنــسان وفقــا هلــذه املبــادئ، تــشمل 
  .باملساواة بني املرأة والرجل

  
  املنظمات غري احلكومية    

ــة الطــرف مــع اجملتمــع        - ٤١ ــسلطات يف الدول ــالقلق إزاء مــستوى تعــاون ال ــة ب تــشعر اللجن
وتعـرب اللجنـة عـن    . املدين، وال سيما مع املنظمات النسائية غـري احلكوميـة يف تنفيـذ االتفاقيـة         

ــشكل   ــا ب ــداد       قلقه ــة يف إع ــسائية غــري احلكومي ــة إشــراك املنظمــات الن ــدم كفاي خــاص إزاء ع
التقارير، الذي يتجلى من خالل عدم وجود تقارير بديلة مقدمة إىل اللجنة من املنظمـات غـري                 

  .احلكومية الليبية وعدم مشاركتها يف النظر يف التقارير
 وبطريقة منتظمة مع اجملتمع وحتث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بفعالية أكرب  - ٤٢

كمـا توصـي اللجنـة      . املدين، وال سيما املنظمات النسائية غري احلكومية يف تنفيـذ االتفاقيـة           
بأن تتشاور الدولة الطرف مع املنظمات غري احلكومية، خالل مجيع مراحل إعداد تقريرها 

  .الدوري املقبل
  

  ع البيانات وحتليلهامج    
مل تقـدم مـا يكفـي مـن البيانـات اإلحـصائية       الدولـة الطـرف   ير تأسف اللجنة ألن تقـار      - ٤٣

املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس يف مجيـع اجملــاالت الـيت تـشملها االتفاقيـة، أو املعلومـات عـن أثــر           
ونتائج التدابري املتخذة لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل، ممـا جيعـل مـن الـصعب علـى اللجنـة                    

  .تفاقية يف الدولة الطرفتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ اال
 وضع نظام شامل جلمع البيانات، أن تعمل علىالدولة الطرف إىل  اللجنة طلبوت  - ٤٤

مبا فيها مؤشرات قابلة للقياس لتقييم االجتاهات يف وضع املـرأة والتقـدم احملـرز حنـو حتقيـق                   
ماس املساعدة  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل الت     . املساواة الفعلية للمرأة على مر الزمن     

. الدوليــة، حــسب االقتــضاء، مــن أجــل تطــوير جهــود مجــع البيانــات وحتليلــها  اإلقليميــة و
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تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل بيانات وحتليالت إحـصائية،              و
مصنفة حسب نوع اجلنس واملناطق الريفية واحلضرية، تشري فيها إىل أثـر التـدابري املتخـذة                

ئج اليت حتققت من أجل تقدمي توضيح أكثر مشوال حلالة املـرأة يف مجيـع اجملـاالت الـيت                  والنتا
وتـدعو اللجنـة الدولـة    .  التعلـيم والـصحة والعمـل    ميـادين تشملها االتفاقيـة، وال سـيما يف        

الطرف إىل إيالء اهتمام خاص جلمع البيانات فيما يتعلق بأشد فئات النساء ضـعفا، مبـا يف                 
  .ق الريفية واملرأة املهاجرةذلك نساء املناط

   بيجنيإعالن ومنهاج عمل    
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى االســتفادة التامــة، يف تنفيــذ التزاماهتــا مبوجــب     - ٤٥

االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بـيجني، اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب مـن                   
  .لومات عن ذلكالدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم مع

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية    

تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية أمر ال بد منه لتحقيـق األهـداف      - ٤٦
وتدعو إىل إدماج منظور جنساين وتعبري واضح ألحكام االتفاقية يف مجيـع            . اإلمنائية لأللفية 

لفيـة وتطلـب مـن الدولـة الطـرف أن تـدرج             اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأل      
  .معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  
  خرىاألعاهدات املالتصديق على     

تالحظ اللجنة أن انـضمام الدولـة إىل الـصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة حلقـوق                    - ٤٧
. ي احليـاة   يعزز متتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع منـاح                  )١(اإلنسان

ــى          ــصديق عل ــى الت ــة عل ــة الليبي ــة العربي ــة اجلماهريي ــشجع حكوم ــة ت ــإن اللجن ــذلك، ف ول
املعاهدات اليت مل تصبح طرفا فيها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن            

  .االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

__________ 
ــاحلقوق        )١(   ــدويل اخلــاص ب ــة، والعهــد ال ــة والثقافي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ــدويل اخلــاص ب ــة العهــد ال املدني

 واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال           , واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        والسياسية،
 واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية   التمييــز ضــد املــرأة،

ليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،              ، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدو        املهينة أو
  .واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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  نشر املالحظات اخلتامية    
جنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف اجلماهريية العربيـة    تطلب الل   - ٤٨

الليبية من أجل توعية الناس، مبن فيهم املسؤولون احلكوميون والسياسيون وأعضاء املؤمتر 
الــشعيب العــام واملنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، بالتــدابري الــيت مت اختاذهــا   

والفعلية بـني الرجـل واملـرأة، فـضال عـن اخلطـوات األخـرى الـيت            لكفالة املساواة القانونية    
وتطلـب مـن الدولـة الطـرف مواصـلة تعزيـز نـشر االتفاقيـة                . يلزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد       

وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمـل بـيجني، ونتـائج           
: ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”لعامة، حول موضـوع     الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية ا     

، وال ســيما لــدى “املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين 
  .املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

  
  ٢٠ من املادة ١الفقرة     

ــل،      - ٤٩ ــى أن تقب ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ــديل    ت ــن، تع ــت ممك ــرب وق  يف أق
  . من االتفاقية املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة٢٠ املادة  من١ الفقرة

  
  متابعة املالحظات اخلتامية    

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عـن      - ٥٠
كمـا تطلـب    .  أعـاله  ٣٨ و   ٢٠اخلطوات املتخذة لتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف الفقـرتني            

ن تنظر يف التماس التعاون التقين واملساعدة التقنية، مبا يف ذلك اللجنة من الدولة الطرف أ
  .اخلدمات االستشارية، إذا لزم األمر وعند االقتضاء، لتنفيذ التوصيات املذكورة أعاله

  
  التقرير املقبلموعد     

رد على الشواغل الـيت مت اإلعـراب عنـها يف           أن ت تطلب اللجنة من الدولة الطرف        - ٥١
وتدعو .  من االتفاقية١٨اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب املادة هذه املالحظات 

اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرهـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الـسادس والـسابع يف                  
  .٢٠١٤عام 

  


