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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

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

ــى      ــئلة املطروحــة فيمــ    ردود عل ــضايا واألس ــة الق ــالنظر يف  قائم ــصل ب ا يت
  الثاين التقرير الدوري

  *اجلماهريية العربية الليبية    

 

  

 .ن حترير رمسييصدر هذا التقرير دو  *  
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  اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى
  أمانة مؤمتر الشعب العام

  شؤون املرأة
  

    بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة التقرير الوطين
   يف التقارير الدوريةيتعلق بالنظر  القضايا واألسئلة املطروحة فيماالرد على
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ــئلة املطروحــــ        ــضايا واألســ ــى القــ ــرد علــ ــالنظر يف   الــ ــق بــ ــا يتعلــ ة فيمــ
  الدورية التقارير

  عام  •  
  
 لع بتنفيذ االتفاقيـة، ويرجـى أيـضا       يرجى ذكر الدوائر واملؤسسات احلكومية اليت تضط        - ١

  .ذه العمليةذكر املنظمات غري احلكومية، وبوجه خاص اجلمعيات النسائية، اليت تشارك يف ه
بالنسبة لذكر الدوائر واملؤسسات احلكومية الـيت تـضطلع بتنفيـذ االتفاقيـة، فإنـه ومنـذ                   

أن انضمت اجلماهريية العربية الليبية إىل هذه االتفاقية أصبحت واجبة التطبيـق، وعليـه عقـدت         
النــدوات واحملاضــرات؛ مــن أجــل رفــع مــستوى وعــي املــرأة حبقوقهــا، الــيت كفلتــها هلــا هــذه      

  .التفاقية، وال يوجد أي عائق للدفع هبا أمام القضاءا
واجلدير بالذكر أن أغلـب التـشريعات املعمـول هبـا تتفـق مـع مـا جـاء يف أحكـام هـذه                 

االتفاقية، ويف حال ما اختلفت عنها تصبح املعاهدة هـي واجبـة التطبيـق، وهـو املقـرر مبوجـب           
  .من القانون املدين) ٢٣(أحكام املادة 

دمي معلومات حمدثة عن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات اخلاصة حبالـة             ويرجى تق   - ٢
مجع البيانات بشكل عام يف البلد، وإيضاح إىل أي مدى يـتم مجـع هـذه البيانـات علـى أسـاس                      
ــات         ــاف واألقلي ــسكان األري ــات اخلاصــة ب ــك البيان ــا يف ذل ــوع اجلــنس، مب ــصنيفها حــسب ن ت

 مجــع احلكومــة هلــذه البيانــات مبقتــضى أحكــام االتفاقيــة كمــا يرجــى ذكــر كيفيــة. واملهــاجرين
املختلفـة، وكيفيـة اســتخدامها يف وضـع الــسياسات والـربامج ورصــد التقـدم احملــرز حنـو حتقيــق       

  .املساواة الفعلية بني املرأة والرجل
بالنسبة للمعلومات اخلاصة حبالة مجع البيانات بـشكل عـام يف البلـد، فـإن لكـل قطـاع            

ات والتوثيق، يكون مسئوالً عـن مجـع البيانـات، إىل جانـب إنـشاء اهليئـة العامـة                   مركز للمعلوم 
 بــشأن النظــام الــوطين للمعلومــات ١٩٩٠لــسنة ) ٤(للمعلومــات، مبوجــب نــص القــانون رقــم 

، الذي يقوم بتجميع وإجراء الدراسات والتصنيف وحساب املؤشـرات الـيت يعتمـد              )١(والتوثيق
  .ملوضوع والنوع، وال يوجد أي متييز بني الريف واحلضرعليها يف وضع السياسات، حسب ا

ويرجى إيضاح نطاق الـتحفظ العـام للدولـة الطـرف إزاء االتفاقيـة مـن منظـور قواعـد                      - ٣
الشريعة اإلسالمية، ووصـف نطـاق تـأثري هـذا الـتحفظ علـى تنفيـذ مبـادئ املـساواة بـني املـرأة                        

ويرجــى أيــضاً ذكــر فيمــا إذا كانــت . تفاقيــةمــن اال)  أ٢(والرجــل ميــدانياً كمــا تقتــضيه املــادة 

__________ 
  ).١(امللحق رقم : نظرا  )١(  
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الدولة الطرف ستنظر يف سحب التحفظ العام الذي أبدته على االتفاقية، كمـا أوصـت بـذلك                 
  .اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية يف وقت سابق

بالنسبة إليـضاح الـتحفظ العـام للدولـة إزاء االتفاقيـة مـن منظـور الـشريعة اإلسـالمية،                      
باعتبارهـا تــشريعا   التزمـت هبــا؛ اهرييــة العربيـة الليبيــة إىل هـذه االتفاقيــة   منـذ أن انـضمت اجلم  ف

 وحيـق لكـل ذي مـصلحة الـدفع هبـا والتمـسك بأحكامهـا أمـام                  ، للقاضـي الـوطين    داخليا ملزما 
  .القضاء اللييب

أن ال يتعـارض هـذا االنـضمام        (مفـاده    حتفظا عاما اجلماهريية العربية الليبية    وقد أبدت     
 ٠٥/٠٧/١٩٩٥وبتــاريخ ) حــوال الشخــصية املــستمدة مــن الــشريعة اإلســالمية مــع قــوانني األ

أبلغت اجلماهريية العربية الليبيــة األمني العـام لألمـم املتحـدة بقرارهـا القاضـي بتعـديل حتفظهـا                   
 جاعلـة إيـاه أكثـر حتديـداً، حبيـث يـنص علـى               ،العام الذي أبدتـه لـدى انـضمامهــا إىل االتفاقيـة          

  :يلي ما
 اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز           انضمامها إىل ماهريية العربية الليبية    تعلن اجل   

  مــع١٨/١٢/١٩٧٩ضــد املــرأة املعتمــدة مــن قبــل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتــاريخ          
  :ة التالياتالتحفظ

مــن االتفاقيــة مـع مراعــاة األحكــام القطعيــة للــشريعة اإلســالمية  ) ٢(يـتم تطبيــق املــادة    -  
  ؛الشخص املتوىف ذكراً كان أو أنثىلقة بتحديد نصيب الورثة يف تركة املتع

مـن االتفاقيـة دون املـساس بأيـة حقـوق      ) ١٦(مـن املـادة     ) ج، د (يتم تطبيـق الفقـرتني        -  
 .تكفلها الشريعة اإلسالمية للمرأة

قيـة  االنضمام إىل هذه االتفا    الليبية    مما سهل على اجلماهريية العربية     واجلدير بالذكر أن    
ل تتفـق   بـ ، وال تتعـارض معهـا     ،تنسجم متاما مع ما جاء يف أحكـام هـذه االتفاقيـة           أن تشريعاهتا   

مـواد االتفاقيـة،    مراجعـة    وذلك كمـا سـيتبني مـن خـالل           ،معها يف معظم األحوال نصا وروحا     
 ومـن   وميكننا القول أن اجملتمع اللـييب     ومقارنتها باألحكام املماثلة الواردة يف تشريعاتنا الوطنية،        

 علــى تطبيــق اتفاقيــة القــضاء - زال حيــرص وال -خــالل عقيدتــه اإلســالمية الــسمحاء حــرص 
 أن تـدخل هـذه االتفاقيـة إىل        االنضمام إليها، بل وقبل    على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة قبل      

  . باعتبار أن هذه األحكام منصوص عليها  يف التشريعات الوطنية،حيز النفاذ
عات حبقوق املرأة يف التمثيـل الـدويل ويف الـضمان االجتمـاعي             اعترفت التشري   - ١  

  .من االتفاقية) ح ١٦/١هـ، /٨، ١١(ويف املسؤوليات واحلقوق الواردة طبقاً للمواد 
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ــى        - ٢   ــزواج عل ــزوج وال ــار العمــل وال ــرأة يف اختي ــة امل ــشريعات حبري اعترفــت الت
  .ألمالكهاأساس الرضا، واملهنة، والوظيفة، وحرية التصرف واإلدارة 

وفرت التـشريعات عـدة مزايـا للمـرأة، منـها إجـازة األمومـة مدفوعـة األجـر،                     - ٣  
ب،  ١١/٢(وإنشاء دور حضانة يف مقر العمل، وتوفري خدمات الرعاية الصحية طبقـاً للمـواد            

  .من االتفاقية) ١٢/٢ح،  ١١/٢
 والفهــم قــررت التــشريعات الليبيــة احلمايــة القــضائية واإلداريــة للمــرأة،  كمــا   - ٤  

الصحيح لألمومة كوظيفة اجتماعية، وتوفري الوقايـة الـصحية، ومحايـة اإلجنـاب، ومحايتـها مـن                 
الفصل أثناء إجازة األمومة، والعمـل علـى القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف املنـاطق الريفيـة،              

، ١، ٩، ٦، ٢/٥، ٢/٣(وضـرورة تـسجيل الـزواج وحتديـد سـنه، وذلـك مبـا يتفـق مـع املــواد          
  .من االتفاقية) ١٦/٢، ١٤/٢أ، /٢، ١١/٢، ١١/١

كما حظرت التشريعات أشكال التمييز ضد املرأة، ومنعت الـسلطات العامـة              - ٥  
من التمييز ضد املرأة، وأوضحت التدابري اليت ال تعترب متييزا ضـد املـرأة، وعملـت علـى القـضاء                 

 جمـال العمـل، وذلـك علـى حنـو           على النظرة العنصرية حنو املرأة، ومنعـت التمييـز ضـد املـرأة يف             
يتفق مع املادة الثانية عشر من االتفاقيـة، والفقـرتني الثانيـة والرابعـة مـن نفـس املـادة، وكـذلك                      

  .من االتفاقية) أ/١١/١، ٥/١ ،٤(املواد 
أقرت التشريعات مبدأ املساواة مبوجب الوثائق الدستورية الـصادرة، وقـررت             - ٦  

ية والعامــة، ويف التعلــيم الفــين والتــدريب املهــين، ويف املنــاهج  هلــا املــساواة يف احلريــات األساســ
واالمتحانــات واملعــدات املدرســية، ويف حمــو األميــة، ويف التربيــة البدنيــة وفــرص التوظيــف،         
ومنعت التمييـز ضـدها يف اجملـاالت االقتـصادية واالجتماعيـة، وقـررت املـساواة مـع الرجـل يف                     

ليت حتد من أهليتها، وقررت هلا حق املـساواة يف حريـة التنقـل    األهلية القانونية، وإبطال القيود ا  
واإلقامة والسكن واملساواة يف الوالية والقوامـة والوصـاية مـع الرجـل، واجلوانـب الـيت أحالـت                  

  :التشريعات أمرها إىل الدين، هي كاآليت
  من االتفاقية؛) أ/١٦/١دة باملادة الوار(احلقوق املتفرعة من عقد الزواج   •  
ــاء ا   م  •   ــات أثنـ ــوق وااللتزامـ ــساواة يف احلقـ ــوع املـ ــسخه  وضـ ــد فـ ــزواج وعنـ ــوارد (لـ الـ

  .من االتفاقية) ح/١٦/١ باملادة
أما بالنـسبة ملالحظـات جلنـة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة الـيت أبـدهتا أثنـاء مناقـشة                  

الــذي تـشري فيـه       بشأن حتفـظ اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة و          تقرير اجلماهريية العربية الليبية األويل    
ننا نؤكد علـى أن     إف) من وجهة نظر اللجنـة   (تلك اللجنة إىل العمل على تطوير وتغيري الشريعة         
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 الغراء صاحلة لكل زمان ومكان، وقابلة ملواكبة التطور يف كل اجملـاالت مـع      الشريعة اإلسالمية 
  .لقطعيةالثبات على موقفنا املتحفظ على كل ما يناقض النصوص القرآنية الصرحية وا

  
  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي  •  

 يف ليبيـا وأنـه حيـق لكـل ذي           اقية تعترب تـشريعا داخـال ملزمـا       ويشري التقرير إىل أن االتف      - ٤
ويرجـى تقـدمي معلومـات عمـا إذا مت          . مصلحة الدفع والتمـسك بأحكامهـا أمـام القـضاء اللـييب           

يف أثناء الفترة قيد النظر يف هـذا التقريـر، مـع ذكـر              الدفع بأحكام االتفاقية أمام احملاكم الوطنية       
  .أمثلة لقضايا وثيقة الصلة باملوضوع

بالنسبة لتقدمي معلومات عما إذا مت الدفع بأحكام االتفاقية أمـام احملـاكم الوطنيـة، فإنـه               
ليـه  ، ممـا يترتـب ع      ملزما  وطنيا بية هلذه االتفاقية أصبحت تشريعا    بانضمام اجلماهريية العربية اللي   

من القـانون املـدين أنـه حيـق لكـل ذي مـصلحة التمـسك بإعمـال القواعـد                  ) ٢٣(وعمالً باملادة   
اليت أقرهتـا االتفاقيـة، وذلـك يف أي نـزاع يعـرض علـى القـضاء، وتأسيـساً علـى أن التـشريعات              

ا قررتـه االتفاقيـة مـن مبـادئ،         الليبية اليت هـي ملزمـة للقاضـي الـوطين قـد جـاءت متفقـة مـع مـ                   
  .دم معه وجود دعاوى مت الدفع هبا إلعمال ما قررته االتفاقية من أحكامينع مما
ويرجى ذكر ما إذا كـان التـشريع الـداخلي يتـضمن تعريفـاً للتمييـز ضـد املـرأة يـشمل                        - ٥

، وإذا كـان هـذا التعريـف ميتـد     ١التمييز املباشر وغري املباشـر علـى حـد سـواء متـشياً مـع املـادة           
 يرتكبـها فـاعلون علـى املـستوى العـام أو اخلـاص، كمـا تـنص عليـه          ليشمل أعمال التمييـز الـيت    

  ).٢(املادة 
 الـداخلي، فـإن التـشريع اللـييب         بالنسبة لتضمني تعريـف للتمييـز ضـد املـرأة يف التـشريع              

ــة ا   ال ــه اجلماهرييـ ــا أبدتـ ــرأة إال فيمـ ــة مـــن حتفـــظ علـــى   يفـــرق بـــني الرجـــل واملـ ــة الليبيـ لعربيـ
  . االتفاقية بنود

 للتمييـز   التشريع الـداخلي مل يتـضمن تعريفـا       تعريف التمييز ضد املرأة فإن      وفيما خيص     
يف اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، تؤكـد املـساواة بـني الـذكور            جميع القـوانني النافـذة       ف ضد املرأة، 
 ســواء كــان يف اجملــال الــسياسي مينعهــا مــن ممارســة أي حــق،، وال يوجــد أي تــشريـع واإلنــاث

 وشــغل ، يف االنتفــاع بكافــة اخلــدمات  احلــق وهلــا ،صادي أو االجتمــاعيالثقــايف أو االقتــ  أو
، بـل والوظـائف القـضائية والقانونيـة، وميثـل العنـصر             الوظائف سـواء اإلداريـة أو القياديـة منـها         

والتمتـع  من القوة العمومية للمحاكم والنيابات واحملاماة،        )يف املائة  ٤٠(النسائي ما يقرب من     
 أهليــة ان هلـ أل ؛ بزواجهـا أيـا مـن هـذه احلقـوق     وال تفقـد املــرأة  ،هبـا الرجــل  باملزايـا الـيت يتمتـع    

  .عليها العمل يف أي جمال رظح وال ُي، حقوقهاوتباشر  وذمة مالية مستقلة،واسم مستقل
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مبــدأ مــع جــاء متفقــاً يف اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ن مجيــع مــا صــدر مــن تــشريعات  إ  
  :، ومنها اآليتقبل انضمامها إىل هذه االتفاقية حىت ،املساواة بني الرجل واملرأة

إن جتسيد مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف الدسـتور الـوطين قـد ورد كـنص عـام يف                   -  
نــصت املــادة اخلامــسة منــه  ، حيــث ١١/١٢/١٩٦٩اإلعــالن الدســتوري الــصادر يف  

بـدأ يف القـانون     امل، وقد مت تفصيل هذا      “املواطنون مجيعاً سواء أمام القانون    ”: على أن 
، والـذي نـص يف مادتـه األوىل علـى أن     )٢( بشأن تعزيز احلرية  ١٩٩١ لسنة) ٢٠(رقم  

املواطنون يف اجلماهريية العظمى ذكوراً وإناثاً أحـرار متـساوون يف احلقـوق ال جيـوز                ”
، أمــا عــن كفالــة التحقيــق العملــي هلــذا املبــدأ فهــو أمــر يفرضــه   )٣(“املــساس حبقــوقهم

 للمرأة أمام القضاء، وهو املساواة مـع الرجـل أمـام القـانون يف احلقـوق         املركز القانوين 
وااللتزامــات، وال جيــوز اجلــور علــى حقــوق املــرأة أو حرماهنــا منــها، وقــد أكــد ذلــك  

ــذي صــدر يف    ــان ال ــة      ١٦/٠٣/١٩٩٧البي ــرأة يف مدين ــاق امل ــاين النعت ــؤمتر الث ــن امل  ع
تمــع اجلمــاهريي تؤكــد علــى التمتــع  إن املــرأة يف اجمل”: وجــاء يف هــذا البيــان )٤(ســبها

  ؛“بكافة احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل دون تفرقة بينهما
احلق يف اللجوء إىل القضاء لرفـع املظلمـة عنـه        اجلماهريية العربية الليبية    لكل مواطن يف      -  

ــواطنني       ــة امل ــا كاف ــع هب ــيت يتمت ــه ال ــن حقوق ــا حقوقــ ؛يف أي حــق م ــصيقة ا باعتباره  ل
ــسان ــ  إذ،باإلن ــادة   ن ــييب يف امل ــدأ شخــصيـة  ” :علــى أن) ٢٩(ص القــانون املــدين الل تب

 فهـو مل جيعـل األهليـة مقـصورة علـى نـوع             ،“اإلنسان بتمام والدتـه حياً وتنتهي مبوتـه      
شخص طبيعي ذو أهلية، لـه       - ذكراً كان أو أنثى      -  ومـن مث فإن اإلنسان    ،خرآدون  

وارض األهليــة ه عــارض مــن عــ مــا مل تــشب أهليتــ،حــق التقاضــي أمــام مجيــع احملــاكم 
، فحينئذ يتوىل من يقوم بشئونه ممارسة هذا احلـق نيابـة عنـه     ) السفه - عته ال -اجلنون  (

  ؛سواًء كان ذكرا أو أنثى
تتمتع املرأة يف اجلماهريية العربية الليبية حبماية قانونية حلقوقهـا علـى قـدم املـساواة مـع                    -  

ضافة إىل عدة إجـراءات أخـرى، يعتـرب         الرجل من خالل منظومة التشريعات، هذا باإل      
إن اجلماهرييـة مـن     : بعضها اسـتثنائياً مـن أجـل تفـادي املعوقـات الثقافيـة، نـذكر منـها                

أوائل الدول اإلسالمية اليت مسحت للمرأة بتويل كافة املناصـب يف القـضاء، وباملرافعـة               
جلـيش، هـذا    أمام مجيـع احملـاكم، وانـضمت املـرأة إىل أجهـزة الـشرطة واألمـن العـام وا                  

__________ 
  .١٩٦٩اجلريدة الرمسية، عدد خاص سنة   )٢(  
  .١٩٩١ لسنة ٢٢اجلريدة الرمسية، العدد   )٣(  
  ).٢(ملحق رقم : نظرا  )٤(  
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ــؤو     ــاء شـ ــه أمنـ ــوم بـ ــذي يقـ ــدور الـ ــافة إىل الـ ــة  باإلضـ ــشؤون االجتماعيـ ــرأة والـ ن املـ
توى الدولــة يف مــؤمتر علــى مــس ؤمتر الــشعيب األساســي والــشعبية، أومــستوى املــ علــى

  الشعب العام؛
يف حالة صدور عمل متييزي عن السلطة اإلدارية للدولة، فإن للمرأة حق االلتجـاء إىل                 -  

اري إللغــاء القــرار التمييــزي الــصادر ضــدها، وإلــزام مــصدره بــالتعويض،  القــضاء اإلد
ــع املظــامل      ــيت تنظــر يف رف ــة األخــرى ال ــيت ،إضــافة إىل دور اجلهــات الرقابي ــرأة ل وال لم

 ومـن أمههـا جهـاز الرقابـة واملتابعـة الـشعبية املعـين مبتابعــة        ،والرجـل حـق اللجـوء إليهـا    
  ؛تنفيذ كافة القوانني

 بإصــدار اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة وإلغــاء أي متييــز ضــد املــرأة قامــت يف ســبيل تعــديل  -  
ــزواج والطـــالق بــشأن ١٩٨٤لــسنة ) ١٠(قــانون رقــم ال  والــذي كفــل  وآثارمهــا،ال

ظـواهر  أيـة  للمرأة حقها فيما يتعلق بالعالقة الزوجية، حيث يضمن هذا القـانون إلغـاء       
 وإلغـاء أحكـام     ، حق خلـع زوجهـا      هلا ،حيث منح متييزية يف مسائل األحوال الشخصية    

 ، أحكـام النـشوز الـصادرة يف هـذا الـشأن     ى إذ نص هذا القـانون علـى أن تلغـ     ،النشوز
، ومـن ذلـك     )١٩٨٤لـسنة   ) ١٠( مـن القـانون رقـم        ٣٧ مادة(تعتربها كأن مل تكن     و

وثيقـة حقوق وواجبات املرأة والـيت تـنص علـى حـق ورثـة املـرأة يف التمتـع          ما تضمنته   
  .وهذا نص مت إعماله)  من الوثيقة١٣ مادة(اهتا ضمانية عند وفباحلقوق ال

ويرجــى تقــدمي معلومــات عمــا إذا كــان قــد جــرى تقيــيم عمــل مــساعد األمــني املعــين    - ٦
ــشاء هــذا املنــصب يف عــام      ــاريخ إن ــذ ت ــرأة من ــق   ١٩٩٢بــشؤون امل ، وبوجــه خــاص فيمــا يتعل

صوص مشاريع القوانني املتعلقة بقـضايا      بقدرته، أو قدرهتا على إجراء البحوث وإبداء اآلراء خب        
املرأة، إىل جانب قدرته، أو قدرهتا علـى اسـتالم والنظـر يف الـشكاوى الـيت ختـص االنتـهاكات                     

ويرجى تقـدمي معلومـات عـن عـدد الـشكاوي الـيت توصـلت هبـا هـذه اهليئـة                . ضد حقوق املرأة  
  .منذ تاريخ إنشائها، وكذلك النتائج املتصلة هبا

م عمل مساعد األمني املعين بشئون املـرأة، فيـتم وفـق آليـة تـتم كـل عـام،                    بالنسبة لتقيي   
حيث تتـوىل املـؤمترات الـشعبية األساسـية تقيـيم أدائـه وقدرتـه، وذلـك مـن خـالل مناقـشة بنـد                         

ــة      ــية هناي ــشعبية األساس ــؤمترات ال ــاد امل ــد انعق ــساءلة، عن ــدا   امل ــا أن يكــون أداءه جي ــام، فإم   الع
يف عمله، وإما بإدانته ومساءلته لعدم قدرته على العمـل، وبـذلك يـتم              ومتميزا، وبالتايل يستمر    

إعفاؤه مـن مهـام عملـه، وإحالتـه للجهـات الرقابيـة املـسئولة علـى حماسـبته، وبالنـسبة ملـشاريع                       
القــوانني املتعلقــة بقــضايا املــرأة فــإن دور شــئون املــرأة يقتــصر علــى تــشكيل اللجــان الفنيــة مــن  
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ذكرات التوضيحية حول مـشاريع القـوانني، لعرضـها علـى املـؤمترات             خرباء القانون، إلعداد امل   
  .الشعبية األساسية، إلبداء الرأي، واختاذ القرار املناسب حياهلا

ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة، مبا فيها التشريعات، لـضمان ترقيـة املـرأة                 - ٧
ة والثقافيــة منــذ تــاريخ تقــدمي التقريــر وتقــدمها يف اجملــاالت الــسياسية واالجتماعيــة واالقتــصادي

  .الدوري الثاين
ــوفرة          - ٨ ــات املت ــز اآللي ــبيل تعزي ــوات املتخــذة يف س ــن اخلط ــات ع ــدمي معلوم ويرجــى تق

للنهوض بوضع املرأة، من أجل القضاء على مجيع أشكال التمييز، كمـا أوصـت بـذلك اللجنـة              
  .يف مالحظاهتا اخلتامية يف وقت سابق

اختــذت اجلماهرييــة العظمــي علومــات عــن التــدابري والتــشريعات فقــد بالنــسبة لتقــدمي م  
 اليت تكفل مجيعها تطور املرأة وتقـدمها      ،العديد من التدابري على املستويني التشريعي والتنفيذي      

ــا         ــة حلقوقه ــا ممارســة فعلي ــضمن هل ــصادية وت ـــة و االقت ــسياسية واالجتماعي ــادين ال ــة املي يف كاف
  . مع الرجلوحرياهتا على قدم املساواة

 يف مـشاركة املـرأة فــــي        ة رائـد  ربيـة الليبيـة   فعلى الصعيد السياسي تعتـرب اجلماهرييـة الع         
 مــن خــالل عــضويتها يف املــؤمترات الــشعبية األساســية الــيت هــي أســـاس الــسلطة   ،صــنع القــرار

 ونـساء تمـع رجـاال      وهـذه املـؤمترات تـضم كافـة أفـراد اجمل           ربية الليبيـة،  الشعبية يف اجلماهريية الع   
  .دون متييز
 ممـن  إناثـا  ويـع املـواطنني ذكـورا   فالعضوية يف املؤمترات الـشعبية األساسـية مفتوحـة جلم       

املرأة الليبية مثلها مثل الرجـل تقـوم مبمارسـة الـسلطة الـشعبية بـشكل             ، و سنــة) ١٨(بلغوا سن   
ن اجملتمــــع    ال يتجـزأ مـن كيـا       احيث اعتربت املرأة منذ بزوغ فجر الفاتح العظـيم جـزءً          ،  مباشر

  . ملا هلا من دور مؤثر وفعال من خالل عضويتها يف املؤمترات الشعبيــة األساسية،اجلماهريي
ن مجيع التـشريعات النافـذة واإلجـراءات والـنظم اإلداريـة            إوعلى الصعيد االقتصادي ف     

ان يف   أي متييـز مـن أي نــوع كـ          ارسة النشاط االقتـصادي متنـع منعـا باتـا         املعمول هبا يف جمال مم    
 مـن حيـث     ،ممارسة النشاط، فاملرأة مثلها مثل الرجل هلا حق احلصول على االئتمــــان املـصريف             

ــروض ــسلف،القـ ــات ، والـ ــصرف يف املمتلكـ ــان  ، والتـ ــستوى كـ ــائف يف أي مـ ــد الوظـ  ، وتقلـ
  . والتأهيل يف أي مستوى أو جمال كان، والتدريب،وااللتحاق بالتعليم

اه تعزيز وتطوير إمكانيـات وقـدرات       جتالعامة للدولة   وكنتيجة هلذا التوجه يف السياسة        
يف القـــوى العاملــة الوطنيــة مـــن    فقـــد تطــورت األمهيــة النـــسبية للمــرأة الليبيــة     ،املــرأة الليبيــة  

) يف املائــة ٢٧(لتــصل إىل أكثــر مــن    ١٩٨٤مــن إمجــايل العــاملني عــام    ) يف املائــة ١٤( حنــو
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فقـد  جبميع مراحل التعليم والتـدريب      ، وكذلك تطورت معدالت التحاق الفتيات       ٢٠٠١ عام
يف ) يف املائــة ٧٤(صــل إىل أكثــر مــن  مث ويف عقــد الــسبعينات ) يف املائــة ٥٠(أقـــل مــن كــان 
ــسن املدرســية    ٢٠٠١ عــام ــساء يف ال ــات إىل إمجــايل   ) ٠٦/٢٤(مــن الن ــسبة الفتي وتطــورت ن

  .٢٠٠٣عام ) يف املائة ٥١(امللتحقني بالتعليم والتدريب إىل أكثر من 
ن التــشريعات احلديثــة والــيت ســبق اإلشــارة إليهــا أعــادت   إيف اجلانــب االجتمــاعي فــو  

 ويف عالقتـها بـشريك      ،للمرأة اعتبارها ومكانتـها الـصحيحة والـسليمة داخـل األسـرة واجملتمـع             
  . وهي العالقة القائمة على املساواة واالحترام املتبادل،حياهتا

 بالرجل يف احلقوق وااللتزامات مبدأ قـرره        أما عن اجلانب التشريعي فإن مساواة املرأة        
كمـا سـبق القـول، حيـث نـص يف مادتـه             ) ١٩٦٩-١٢-١١(اإلعالن الدسـتوري الـصادر يف       

، مث نص على ذات املبدأ يف الوثيقة اخلـضراء          )٥()املواطنون مجيعاً سواء أمام القانون      : (اخلامسة
أبنــاء اجملتمــع ”: منــها) ٢١(الكــربى حلقــوق اإلنــسان يف عــصر اجلمــاهري حيــث جــاء يف البنــد 

اجلماهريي متساوون رجاالً ونساًء يف كل ما هـو إنـساين، إن التفريـق يف احلقـوق بـني الرجـل                     
 ١٩٩١لـسنة   ) ٢٠(، وأكد ذلـك أيـضاً القـانون رقـم           )٦(“واملرأة ظلم صارخ ليس له ما يربره      

ذكــوراً وإناثــاً أحــرار  املواطنــون يف اجلماهرييــة ”بــشأن تعزيــز احلريــة، مقــرراً يف مادتــه األوىل  
 شـأهنا   - ، ولـذا فـإن حقـوق املـرأة مكفولـة          )٧(“متساوون يف احلقوق ال جيوز املساس حبقوقهم      

طاملا بلغت سن الرشد، واكتسبت األهلية القانونيـة طبقـاً للقـانون املـدين، فلـها                - شأن الرجل 
اختيـار نـوع العمـل     وحرية الرأي والتعبري والسكن واالنتقال والتدريب وحرية اختيار الـزوج،           

  .الذي يناسبها
 بـــشأن ١٩٧٥لـــسنة ) ١٠٦(ومـــن التـــدابري املتخـــذة يف ســـبيل ذلـــك القـــانون رقـــم    
 بشأن تنظيم اجلمعيات النـسائية، الـذي        ١٣٦٩لسنة  ) ٢٠( النسائية، والقانون رقم     تالتنظيما

ت االجتماعيـة  أوجب على اإلحتاد العام للجمعيات النسائية االرتقـاء بـاملرأة واألسـرة يف اجملـاال            
والثقافية، والدفع باملرأة لتويل املناصـب القياديـة، هـذا وقـد صـادقت اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة                    

ــسياسية للمــرأة    ــة احلقــوق ال ــسنة ) ٧(مبوجــب القــانون رقــم  علــى اتفاقي ، كمــا مت )٨(١٩٨٩ل
رأة الليبيــة ، واعتبــار هــذا التــاريخ عيــداً وطنيــاً للمــ٢٠٠٨-٧-٢٥إعــالن ميثــاق املــرأة بتــاريخ 

 .حيتفل به كل عام
__________ 

  .١٩٦٩اجلريدة الرمسية  عدد خاص سنة   )٥(  
  .١٩٨٨اجلريدة الرمسية عدد خاص سنة   )٦(  
  .١٩٩١اجلريدة الرمسية عدد خاص سنة   )٧(  
  .١٩٨٩ لسنة ٢٠اجلريدة الرمسية العدد   )٨(  
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 مــن تعــديل القــوانني الــسابقة والــيت  يف اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة اســتهدف املــشرع و  
الوصـول إىل املـساواة   مـن أجـل    ، من التمييز بـني الرجــل واملـرأة   شبهةتضمنت بشكل أو آخر  

ــهما   ــة بين ــة والفعلي ــل بعــض اجملــاالت حكــر     ،احلقيقي ــيت جتع ــق ال ـــة العوائ ــى ال وإزال رجــال اً عل
  .النساء دون

ــل            ــرأة يف جمــاالت العم ــة خاصــة للم ــد معامل ــد اعتم ــانون ق ــه أن الق ــا ال شــك في ومم
ــسليمة        ــة ال ــشئة االجتماعي ــها يف صــاحل األســرة والتن ــة، وهــي كل ــة واألموم ــدريب والوقاي والت

 مظهــر التمييــز ضــد الرجــل، وهــذا - بــأي حــال مــن األحــوال -للطفــل، وال ميكــن أن تأخــذ 
م جيــد يف اجملتمــع اللــييب، ويف الوقــت نفــسه ال جنــد يف القــوانني مــا يــشكل معــايري غــري    مفهــو

  .متكافئة أو منفصلة ختل مببدأ تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة
 من اجملتمع اللييب ألمهية املساواة بني الرجل واملرأة، فقـد اشـتملت العديـد مـن                 وتقديرا  

 مـن أجـل إدمــاج املـرأة         ،رأة واليت تعد تدبرياً مؤقتـاً     بعض النصوص املميزة للم   على  التشريعات  
 مــا نــصت عليـه التــشريعات مــن معاملـة خاصــة للمــرأة مراعــاة   :يف هـذه اجملــاالت، مثــال ذلـك  

 معاملــة خاصـة وفقـاً       ،سيما احلامـل    معاملة املرأة يف السجن، ال     :زاً هلا مثل  ي وليس متي  ،لطبيعتها
، وحظر تشغيلهـا بوظـائف     ت اإلصالح والتأهيل  مؤسسابشأن   ٢٠٠٥لسنة  ) ٥(للقانون رقم   

جـازات اخلاصـة املتعلقـة باحلمـل        اإلبتقرير حقها يف     وكذلك   ،تتسم بالقسوة كاألعمال الشاقة   
كـذلك فيمـا يتعلـق       هلـا،     حلمايـة الوظيفـة اإلجنابيـة      ؛ فهـذه مجيعهـا تـسهيالت للمـرأة        ،واألمومة

ــها يف شــغل  ــة هلــا عــن الرجــل  أ الوظــائف ك بعــضبأحقيت ــر  ،ولوي ة أ وذلــك هبــدف تــشجيع امل
 . وأفضلية اختصاص املرأة هبا، لطبيعة هذه الوظائفنظراً ،لالخنراط يف احلياة العامة

ه قـرر ويتأكد مدى التأثريات الـيت أدت إىل وجـود معـايري متكافئـة وغـري منفـصلة، مـا                      
اصـب  حقيـة املـرأة يف تـويل من       أبـشأن تعـديل نظـام القـضاء و         ١٩٨٩لـسنة   ) ٠٨(القانـون رقم   

 يف هـذا اجملـال،      التحـاق النـساء   ازديـاد ملحـوظ لنـسبة       والذي ترتب عنه    القضـاء والنيابة العامة    
ــنة     إذ ــصـادرة سـ ــصائية الـ ــشري اإلحـ ــضائية ( ٢٠٠٣-٢٠٠٢تـ ــسنة القـ ــدد إىل ) الـ ــود عـ  وجـ
مـن أعـضاء اهليئـات القـضائية        ) ٪ ٢٥( أي ما يعـادل      ،عضو هيئـــة قضائية مـن النساء     )٥٧٥(

 بــشأن ٢٠٠٦لــسنة ) ٦(نون رقــم ، وقــد أكــد علــى ذات احلــق القــاماهرييــةعلــى مــستوى اجل
  .القضاء نظام

  
  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية  •  

جاء يف التقرير أن الدولة الطرف بذلت جهوداً كبرية لتغيري أمناط املعـامالت والقـضاء                 - ٩
ولكن التقريـر ينقـصه     . د سواء على املمارسات التمييزية من خالل تعليم املرأة والرجل على ح         

ويرجـى تقـدمي   . معلومات عن التصرفات واملواقف التقليدية اليت حتول دون متتع املـرأة حبقوقهـا      
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معلومــات عــن األمنــاط االجتماعيــة والثقافيــة الــيت تعيــق متتــع املــرأة حبقوقهــا املدنيــة والــسياسية   
ن اخلطــوات الراميــة إىل القــضاء واالقتـصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، مبــا يف ذلــك معلومـات عــ  

على التغرض واملمارسـات التقليديـة واملمارسـات األخـرى الـيت ميكـن أن تبقـي علـى مفهـومي              
ــرأ    ــسني، وأدوار املـ ــدى اجلنـ ــا لـ ــوق أو كليهمـ ــنقص أو التفـ ــى   الـ ــز علـ ــيت ترتكـ ــل الـ ة والرجـ

  .النمطية القوالب
قــد املــرأة حبقوقهــا، ف بالنــسبة للتــصرفات واملواقــف التقليديــة الــيت حتــول دون متتــع         

 مـن أجـل العمـل علـى تعديــل      ، العديد من الوسـائل املختلفـة  ربية الليبيةاعتمدت اجلماهريية الع 
تــؤثر علــى حركــة التطــور  و ، الــيت تعــد ضــارة بــاجملتمع ،بعــض األمنــاط والعــادات االجتماعيــة 

  : ما يليواليت من بينها ،االجتماعي
ــها والــيت  :لقــواننيوســائل التــدخل التــشريعي عــن طريــق ســن ا    -   القــانون رقــم مــن بين

ــسنة  ١٠٦( ــه     ) ١٩٧٥لـ ــاب األول منـ ــضمن البـ ــسائية، وتـ ــات النـ ــأن التنظيمـ يف شـ
، وحددت املـادة الثانيـة منـه أهـداف هـذه            “التشكيالت الثورية للمرأة العربية الليبية    ”

 التشكيالت، ومنها تأكيد العادات احلضارية الـيت ختـدم اجملتمـع، وتـشجيع املـرأة علـى                
العمل يف اجملاالت اليت تناسب طبيعتها، والكفاح من أجل ختليص املرأة مـن اسـتغالهلا               

 فنـصت  “اجلمعيـات النـسائية  ”وتضمن الباب الثاين منـه  . يف أعمال ال تناسب أنوثتها    
هتــدف اجلمعيــات النــسائية إىل تنميــة وعــي املــرأة بــالواقع       ”علــى أنــه   ) ١١(املــادة 

العمـل علــى خلــق ظــروف حتقـق ثــورة اجتماعيــة تــدفع   االجتمـاعي والثقــايف للــبالد، و 
  .“واإلنتاج اجملتمع يف جماالت األسرة والعملاملرأة للقيام بواجباهتا وبدورها يف 

النظـرة الدونيـة للمـرأة، وحتكـم الـويل      : ومن أمثلة األعراف املتخلفة اليت كانت سائدة        
تقـدم الـذي أحرزتـه املـرأة يف جمـال           يف مصريها، فيما يتعلق بالزواج والتعليم وغريمها، ولكـن ال         

: التعليم وشغلها للمناصب واليت من بينها القضاء أدى إىل سن قوانني كثرية لصاحل املـرأة منـها                
بـشأن األحكـام اخلاصـة بـالزواج والطـالق وآثارمهـا        ١٩٨٤لسنة ) ١٠(رقـم  ما قرره القانون    

  :على اآليت
  .١٨، مث عدل إىل سن )٦/ب(تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين   - ١  
  ).٨/أ(ال جيوز للويل أن جيرب الفتاة على الزواج رغم إرادهتا   - ٢  
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ة، وبتـوافر أحـد   جيوز للرجل أن يتزوج بامرأة أخرى إذا وجدت أسباب جدي      - ٣  
  :الشرطني اآلتيني

  ته أمام احملكمة اجلزئية املختصة؛موافقة الزوجة اليت يف عصم  )أ(  
دعـــوى ختتـــصم قـــة مـــن احملكمـــة اجلزئيـــة املختـــصة يف  صـــدور حكـــم باملواف  )ب(  

  .الزوجة فيها
بطـالن الـزواج، وللمـرأة األوىل أن تتقـدم       : ويترتب على عدم مراعاة هـذين الـشرطني         

  ).املادة الثالثة عشرة(بدعوى شفوية أو كتابية ترفعها لتطليق الزوجة الثانية ألقرب حمكمة هلا 
 احــوال الشخــصية، والـيت تكــون املــرأة طرفــ إنـشاء حمــاكم للنظــر يف قـضايا األ    - ٤  

فيها، يف مقار منفصلة عن مقار احملاكم األخرى، واليت بلـغ عـددها عـشرة حمـاكم موزعـة بـني                  
مدينيت طـرابلس وبنغـازي، واملـستهدف نـشرها علـى نطـاق واسـع يف مجيـع مـدن اجلماهرييـة،              

م اختالطهـا بأوسـاط     وذلك من أجل سرعة الفصل يف قضايا املـرأة واحتـرام خـصوصيتها وعـد              
  .اجملرمني والقضايا األخرى

، وتعزيـز   )مؤمترات شعبية أساسـية   (إشراك املرأة يف القرار السياسي واإلداري         - ٥  
ب تغـري يف الـنمط القـدمي الـذي يغيـ     (دور اجلمعيـات النـسائية للنـهوض بـاملرأة ومحايـة حقوقهـا       

  ).املرأة وحيصرها يف دور حمدود
د عائلتـها وتـصبح رئيـستها وحتـوز كتيـب العائلـة بامسهـا،               أتيح للمرأة أن تقـو      - ٦  

  . يف ظل أكثر الرجال قرابة إليهابعد أن كان النمط القدمي أن تعيش حياهتا
انتهت األمور إىل الـصورة احلاليـة للمـرأة، الـيت مكنتـها مـن مجيـع حقـول ومـستويات                       

ارة أمواهلا، وممارسـة حقوقهـا   التعليم، وشغل الوظائف، واقتحام مجيع اجملاالت االقتصادية، وإد 
  .السياسية واالجتماعية إىل القضاء هنائياً على النمط القدمي

  
  العنف ضد املرأة  •  

مرافــق إعــادة التأهيــل    ”يرجــى تقــدمي معلومــات ختــص احتجــاز نــساء وفتيــات يف         - ١٠
ة يف  ، مبا يف ذلك دار األحـداث اإلنـاث ببنغـازي ودار احلمايـة االجتماعيـة للمـرأ                 “االجتماعي
ويــشري التقريــر املقــّرر اخلــاص املعــين مبــسألة العنــف ضــد املــرأة أن النــساء والفتيــات   . تــاجوراء

احملتجزات يف هذه املرافق توجد من بينهم نساء وفتيات اهتمن، ومنهن مـن حـوكمن، مبخالفـة                 
الـذي جيـّرم العالقـات اجلنـسية خـارج إطـار الـزواج، ويوجـد مـن                  ) ١٩٧٣ (٧٠القانون رقـم    

، الفقـرات   A/HRC/4/34/Add.1(ضحايا االغتصاب الالئي يتخّوفن مـن عنـف عـائالهتن           بينهن  
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ولــة الطــرف ســتنظر يف إلغــاء     ويرجــى تقــدمي معلومــات عمــا إذا كانــت الد    ). ٣٩١-٣٧٦
وهل تنوي إصدار قوانني جتّرم مجيـع ضـروب العنـف ضـد املـرأة، مبـا                 ) ١٩٧٠ (٧٠رقم   املادة

  .يف ذلك العنف املرتيل
حتجاز نساء وفتيات يف مرافق إعادة التأهيـل، فوجـب التنويـه إىل اسـتهجان         بالنسبة ال   

اجملتمـع ويل مـن     (؛ ألنه حتت مبدأ     )باحملتجزات(ما ورد بتسمية نزيالت املؤسسات االجتماعية       
أنــشئت جمموعــة مــن املؤســسات االجتماعيــة، الــيت تعــىن برعايــة العجــزة والقــصر    ) ال ويل لــه

سات علــى تــوفري العــيش الكــرمي والرعايــة الــصحية واالجتماعيــة  والنــساء، وتعمــل هــذه املؤســ
جماناً، يف إطار تضامن أفراد اجملتمـع، ووفقـاً لقـيم الـشريعة اإلسـالمية، ومبـادئ النظريـة العامليـة          

  :بع صندوق التضامن االجتماعي وهيالثالثة، ومجيع هذه املؤسسات تت
  .دور رعاية الطفل  - ١  
  .ر رعاية البناتدور رعاية البنني ودو  - ٢  
  ).البيوت(دور رعاية املرأة   - ٣  
وبناًء على التشريعات اليت تنظم مهام عمل تلك الدور، فإن البيـت االجتمـاعي يـأوي             

النساء الاليت انقطعت هبن سبل العيش الكـرمي، واحلمايـة، واحلـضن األسـري، وال مـأوى هلـن،             
ك  التحفظ عليها بإجراءات قـضائية يف ذلـ        أو املرأة اليت اهتمت يف قضية جنائية، ويقتضي األمر        

 للجرميـــة املنـــسوبة إليهـــا، والـــيت ال تتناســـب مـــع وضـــعها  البيـــت؛ تقـــديرا لظروفهـــا، وطبقـــا
؛ لتحاشــي اإلســاءة إىل )الــسجن(االجتمــاعي يف مؤســسة اإلصــالح والتأهيــل اخلاصــة بالنــساء 

 ويكفـل القـانون لـرتالء    وضعها االجتماعي من منظور التقاليـد واألعـراف الـسائدة يف اجملتمـع،      
تلــك املؤســسات الرعايــة الــصحية واالجتماعيــة، وســالمة البــدن، والتعلــيم، واملــأوى الالئــق،    

  .والتغذية الصحية، وكافة سبل العيش الكرمي
  :والنساء يف البيت فئتان كما يلي  

وهي املرأة اليت تدخل البيت االجتماعي برضاها؛ وذلك للحـصول علـى            : الفئة األوىل   -  
 قــضية أخالقيــة، أوى تــستقر فيــه بــسبب خــالف مــع أســرهتا، وبالــذات املتهمــة يف  مــ
ــديها وســائل العــيش الكــرمي والرع    أو ــيت انعــدمت ل ــل    ال ــا لفقــد العائ ــة األســرية، إم اي
األسـرة، وهلـا احلــق يف تركـه يف الوقــت الـذي يالئمهـا، وهــذه التـدابري االجتماعيــة        أو

ــها، ودرء خمــ    ــأيت ســعياً للحفــاظ علــى كرامت اطر اســتغالهلا مــن قبــل الغــري، وتكفــل   ت
ل تشريعات هذه الدور إعداد برامج التأهيل وإمتام التعليم ملـن ترغـب يف ذلـك، والعمـ        

  على حماولة مصاحلتها مع أسرهتا؛
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وهي املرأة اليت يتم التحفظ عليها يف قسم مستقل، وبنـاًء علـى إجـراءات               : الفئة الثانية   -  
جــرائم القتــل يف حــوادث املــرور، وذلــك مبوجــب   : قــضائية؛ الهتامهــا يف قــضايا مثــل 

  .قواعد احلبس االحتياطي املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلنائية
  :ات، ففيها فئتني اثنتني كالتايلأما فيما خيص دار رعاية القاصر  

ــة األوىل  -   ــات امل : الفئ ــضم الفتي ــاء  ت ــاطي، بن ــر مــن  وجــودات يف احلــبس االحتي ــى أم  عل
وبـات،   لقـانون العق رت حبقهـن مـن حمكمـة األحـداث، وفقـا     يذاً لعقوبة صد النيابة، تنف 

  وقانون اإلجراءات اجلنائية؛
 ي اليت أصدرت حمكمـة األحـداث أمـرا   الشرحية األوىل ه  : وتضم شرحيتني : الفئة الثانية   -  

بإيــداعهن يف الــدار لثبــوت هتمــة التــشرد يف حقهــن، وفقــاً ألحكــام قــانون األحــداث    
ــ  العقوبــة شرحية الثانيــة مــن هــذه الفئــة تــشمل القاصــرات الــاليت أهنــني   املتــشردين، وال

انتهى التدبري املتخذ يف حقهن من قبل القضاء، وهـؤالء يـتم             املقضي هبا يف حقهن، أو    
نقلهن إىل قسم مستقل، إذا رفضت أسرهن قبوهلن للعيش يف األسرة، وذلك مبقتـضى              

ام، ويتمثــل ذلــك يف دار يــتم فيهــا  احلفــاظ علــيهن مــن االســتغالل واجلرميــة أو االنتقــ  
   .التأهيل والتعليم الالزم، ومنحهن فرصة لالندماج يف اجملتمع

وفيما خيص إصدار قوانني ُتجّرم مجيع ضروب العنف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف                   
 املرتيل، فإن قانون العقوبات اللييب تضمن باباً كامالً للجرائم الواقعة ضد كيان األسـرة، مبـا يف                

  ). من قانون العقوبات اللييب-٣٩٨مادة (ذلك جرمية إساءة معاملة أحد أفراد األسرة 
  

  االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف البغاء  •  
يرجى تقدمي معلومات عن مدى انتـشار االجتـار بالنـساء والفتيـات لغـرض االسـتغالل                   - ١١

تـشريعات الوطنيـة وكيفيـة تنفيـذها،        اجلنسي واالقتصادي، مبا يف ذلـك معلومـات حمدثـة عـن ال            
إىل جانــب تــوفري معلومــات عــن اآلليــات األخــرى املتــوفرة علــى املــستوى الــوطين للوقايــة مــن  

  .االجتار بالنساء والفتيات ومعاقبة املسؤولني عنه
ويرجــى التفــضل بتقــدمي إحــصائيات، إن تــوفرت، عــن عــدد النــساء والفتيــات الالئــي    - ١٢

 ة مـن االسـتغالل يف البغـاء، متـشيا         بيان القوانني والتدابري املعتمدة للوقايـ     ويرجى  . ميارسن البغاء 
 مــن االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لتــوفري إعــادة التأهيــل  ٦مــع املــادة 

. والدعم لغرض إعادة التأهيل االجتماعي للنـساء اللـوايت يـرغنب يف التخلـي عـن ممارسـة البغـاء                   
 معلومـات عـن التـدابري املتخـذة لتـوفري تـدريب متخـصص يف االجتـار ألفـراد                    كما يرجى تـوفري   
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ــة   الــشرطة وحــراس احلــدود واحملــامني ويف ســلك القــضاء، و   تــوفري معلومــات عــن مــدى فعالي
  . التدابري هذه

بالنــــسبة ملــــدى انتــــشار االجتــــار بالنــــساء والفتيــــات لغــــرض االســــتغالل اجلنــــسي     
 يـستهجن  االجتمـاعي  والعـرف  ُتحـّرم،  اإلسـالمية  اللـييب  ريبالع اجملتمع عقيدة واالقتصادي، إن 

 أنـصفت  اإلسـالمية  والـشريعة  للبغـاء،  اسـتغالل  أو اجتـار  حمـل  املـرأة  مـن  جتعـل  الـيت  املمارسات
 األبنـاء  مـن  جيـل  نـشأة  على وحرصا آلدميتها، صونا وكرامتها؛ حرمتها انتهاك وحّرمت املرأة

  .املمارسات هذه على ترتبةامل األمراض النتشار جتنباً و األصحاء،
ــانون     ــشري إىل أن ق ــا ن ــات وهن ــييب العقوب ــاملرأة االجتــار جيــّرم أشــكال  الل واســتغالهلا  ب

ــواد        يف ــا، يف املــ ــاً عليهــ ــة معاقبــ ــك جرميــ ــل ذلــ ــك، وجعــ ــى ذلــ ــريض علــ ــدعارة والتحــ   الــ
فقـد نـص قـانون العقوبـات علـى عقوبـات             ) مكـررة ب   ٤١٧- مكررة أ  ٤١٧-٤١٦-٤١٥(

  .ها إىل مرتبة اجلناياتيرتقي بعضصارمة 
: علـى االجتـار بالنـساء علـى نطـاق دويل          ) ٤١٨(فقد نـص قـانون العقوبـات يف املـادة             

كــل مــن أرغــم امــرأة بــالقوة أو التهديــد علــى الــرتوح إىل مكــان يف اخلــارج مــع علمــه بأهنــا  ”
سوف تستغل فيه للدعارة يعاقب بالـسجن مـدة ال تزيـد علـى عـشر سـنوات وبغرامـة تتـراوح                      

  محــل بأيــة طريقــة شخــصا قاصــرا وتطبــق العقوبــة ذاهتــا علــى مــن .  مائــة ومخــسمائة جنيــهبــني
امرأة بالغة ناقصة العقـل علـى الـرتوح إىل مكـان يف اخلـارج مـع علمـه بأهنـا سـوف تـستغل                          أو

وتـضاعف العقوبـة   . وإذا اقترن الفعل بالعنف أو التهديد تزداد العقوبة مبقدار النصف   . للدعارة
، وكـذلك إذا ارتكـب الفعـل    ٤١٥نـصوص عليهـا يف الفقـرة األخـرية مـن املـادة            يف األحوال امل  

  .“صني أو أكثر وإن اختلفت وجهاهتمضد شخ
يعاقـب  ”: مـن ذات القـانون يف شـأن االجتـار بالنـساء علـى             ) ٤١٩(كما نصت املـادة       

بالسجن مدة تتراوح بني ثالث سنوات ومخس سـنوات وبغرامـة تتـراوح بـني مائـة ومخـسمائة                   
ه كــل مــن ســّهل بأيــة طريقــة كانــت ارتكــاب إحــدى اجلــرائم املنــصوص عليهــا يف املــادة   جنيــ

جلرميـة وتطبـق يف     السابقة مع علمـه بقـصد االسـتغالل للـدعارة وذلـك مـا مل يكـن شـريكاً يف ا                    
  .“قرة األخرية من املادة السابقة الفهذه احلالة أيضا

 علـــى) ٤٢٠ (املـــادة نـــصت حيـــث بالنـــساء، اللـــييب االجتـــار عقوبـــة القـــانون وقـــرر  
 اقترفهمـــا وإن الـــسابقتني املـــادتني يف عليهـــا املنـــصوص األفعـــال علـــى اللـــييب يعاقـــب” أن

  .“اخلارج يف وهو
كما أن اجلماهريية العربية الليبية قد انـضمت إىل الربوتوكـول اخلـاص بتجـرمي االجتـار                   

  .باألشخاص وخاصة النساء واألطفال
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  لتمثيل على املستوى الدويلاملشاركة يف اختاذ القرارات وا  •  
حيتوي التقرير معلومـات عـن مـشاركة الرجـل واملـرأة يف املـؤمترات الـشعبية األساسـية                   - ١٣

، وكذلك عن مشاركة املـرأة الليبيـة يف املناصـب القياديـة وعلـى               ١٩٩٦  و ١٩٩٥املعقودة يف   
 عـن التـدابري     ومعلومات. ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦يرجى تقدمي أرقام حمدثة للسنتني      . املستوى الدويل 

املتخذة لتعزيـز مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية والعامـة، إىل جانـب معلومـات عـن متثيلـهن                       
  . على املستوى الدويل

بالنسبة ملشاركة املرأة الليبية يف املؤمترات الشعبية األساسية وتقلـدها املناصـب القياديـة             
ياسية جتــرى يف ليبيــا يف إطــار النظــام علــى املــستوى الــدويل فــإن مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــس 

يف الدميقراطيـة التقليديـة، مبـؤمتر الـشعب     ) الربملـان (السياسي املقرر، فاملرأة هلا احلـق يف عـضوية     
العــام يف الدميقراطيــة املباشــرة، والــذي يتكــون مــن عــضوية أمنــاء املــؤمترات الــشعبية األساســية   

ــة، وال     ــشرة يف اجلماهرييـ ــسكنية املنتـ ــاء الـ ــررة     لألحيـ ــد املقـ ــؤمترات القواعـ ــذه املـ ــع يف هـ يتبـ
) االختيـار الـشعيب   (لالنتخابات والتصويت واالقتراع السري بل يتم باالقتراع علنا حتـت اسـم             

وفـق حماضــر  ) يف املائـة  ٣٢(يف املـؤمتر الـشعيب األساسـي، وقـد وصـلت نـسبة مـشاركة النـساء         
   .سجيل احلضور مبؤمتر الشعب العامت

ــشارك     ــرأة ت ــا أن امل ــة     كم ــشاركتها يف اللجــان اإلداري ــة، ومب  يف صــياغة سياســة الدول
، وتقلد الوظائف العامة، وتأدية املهام على مجيـع املـستويات الرمسيـة      )اللجان الشعبية (التنفيذية  

والشعبية، اليت من ضمن مظاهرها وجود أمني شؤون املرأة ضمن أعـضاء أمانـة مـؤمتر الـشعب       
 ١٩٩٤لـسنة   ) ١(مبوجـب قـرار مـؤمتر الـشعب العـام رقـم             العام، وتولـت هـذه الوظيفـة امـرأة          

 تقلـدت   ية يف مجيـع اللجـان الـشعبية وأيـضا         ووجود أمني شؤون املرأة وأمني للشؤون االجتماع      
 وأمـني اللجنـة الـشعبية العامـة      - أمني مـساعد أمـني مـؤمتر الـشعب العـام          : املرأة املناصب التالية  

العامــة للتعلــيم، وأمــني اهليئــة العامــة للبيئــة وغريهــا،   لإلعــالم والثقافــة، وأمــني اللجنــة الــشعبية  
باإلضــافة إىل وظــائف القــوات العــسكرية واألمنيــة، حيــث وصــلت إىل رتــب عاليــة يف هــذين   

  .السلكني، كما تولت مناصب قيادية يف بعثات اجلماهريية الدبلوماسية يف بعض الدول
عيات غري احلكوميـة الـيت تعـىن        أما عن حق املرأة يف املشاركة يف مجيع املنظمات واجلم           

 بالتــصديق علــى ١٩٨٩لــسنة ) ٧(باحليــاة العامــة والــسياسية للبلــد، فقــد صــدر القــانون رقــم   
ــم      ــانون رق ــسياسية للمــرأة، كمــا صــدر الق ــة احلقــوق ال ــسنة ) ١٠٦(اتفاقي  يف شــأن ١٩٧٥ل

  :التنظيمات النسائية وتضمن ثالث تنظيمات
  .ية الليبيةالتشكيالت الثورية للمرأة العرب  - ١  
  .اجلمعيات النسائية  - ٢  
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  . حتاد النسائي العام، وخيتص ببحث ووضع اخلطط العامة للعمل النسائياال  - ٣  
هــذا باإلضــافة إىل أن املــرأة الليبيــة متواجــدة يف املــؤمترات الــشعبية األساســية يف موقــع    

ات الـــشعبية أمـــني للـــشئون االجتماعيـــة بـــاملؤمتر) ٤٥٤(الــشئون االجتماعيـــة، حيـــث يوجـــد  
، ومـن أهـم    )املقاطعـات (أميناً للشئون االجتماعية على مستوى الـشعبيات        ) ٣٣( األساسية، و 

اختصاصات أمني الشئون االجتماعية سواء باملؤمتر الشعيب األساسي أو املؤمتر الـشعيب للـشعبية              
وقـات الـيت   هي دراسة املشاكل والصعوبات اليت تواجـه املـرأة، وإجيـاد احللـول هلـا، وحتديـد املع        

حتــول دون تفعيــل دور املــرأة يف اجملتمــع، وأيــضا وضــع اخلطــط والــربامج اهلادفــة لتأهيــل املــرأة  
  .مهنيا وفكريا وإدماجها يف الربامج التنموية

باإلضافة إىل أن املرأة شاركت كعضو وترأسـت بعـض اجلمعيـات األهليـة يف جمـاالت                
ن اجملــاالت بــدون متييــز، ونــشري إىل أن املــرأة الثقافــة والعلــوم واجملــاالت االجتماعيــة وغريهــا مــ

الليبية قد ترأست جلنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، وترأست مندوبيـة اجلماهرييـة العربيـة                
 اسـتحداث أمانـة     ٢٠٠٦الليبية يف اجلامعة العربيـة، وهـذا ال مينـع مـن ذكـر أنـه مت خـالل سـنة                      

ملـرأة منـصب أمـني شـئون املـرأة بأمانـة مـؤمتر              ون االجتماعية تقلـدهتا امـرأة، كمـا تولـت ا          ؤللش
  .الشعب العام

إمكانيـات  ، أدى إىل اكتساهبا     لفتاة الليبية ل اليت وفّرت والتأهيل  اجملاين  إن فرص التعليم      
 هـا توسـع فـرص التعلـيم والتأهيـل أمام      و الوظائف على مجيع مـستوياهتا،     يف   يّسرت هلا االخنراط  

 إمكانيــات متزايــدة للعمــل يف خمتلــف القطاعــات ها أكــسب قــد،ويف مجيــع امليــادين واملــستويات
 ، مبـا يف ذلـك الـسلك الدبلوماسـي ومتثيـل بالدهـا يف احملافـل الدوليـة                  ،االقتصادية واالجتماعيــة 

 يف   سـابقا  مل يكـن حيـدث    ، وهـذا    وذلك حبـضورها يف املـؤمترات والــندوات الدوليـة واإلقليميـة           
 الـيت كانـت تعيـق حريـة املـرأة يف الـسفر والتنقـل،        ،روثـة ظل املعوقات االجتماعية والثقافية املو    
 الـيت أعطـت للمـرأة كـل اإلمكانيـات الـيت حققـت هلـا         ،لوال اإلرادة الـسياسية الواعيـة وقيادهتـا     

  .الثقة للمشاركة والتحدث باسم اجلماهريية العظمى يف احملافل الدولية
 يف مؤسـسات التعلـيم      ويف هذا السياق ميكـن أن نـذكر أنـه إىل جانـب التوسـع الكـبري                  

اجلامعي اليت انتشرت على كامل التراب اللييب، فإن اللجنـة الـشعبية العامـة لالتـصال اخلـارجي                  
ــدويل   ــاون ال ــة(والتع ــا   )وزارة اخلارجي ــدا عالي ــسبعينات معه ــد ال ــذ عق ــشأت ومن ــات  أن  للعالق

 دون ونــســــاء رجـاال  ، يتـوىل إعـداد وتأهيــل املقبـولني للعمـل يف الــسلك الدبلوماسـي     ،الدوليـة 
  تطــورا،متييــز، وكنتيجــة لــذلك فقــد تطــور عــدد النــساء الــاليت يــشغلن وظــائف يف هــذا اجملــال

 بعـد أن كـان الشـيء يف املاضـي، كمـا بـدأت املـرأة        ،ملحوظـاً خـالل العقـود الـثالث األخـرية     
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  واملكاتـب  ،الليبية تـشغل العديـد مـن الوظـائف الـسياسية يف مكاتـب األخـوة باألقطـار العربيـة                   
  . ويف املنظمات الدولية واإلقليمية،باخلارج) السفارات الليبية(الشعبية بالدول الصديقة 

، بشأن السلك السياسي والقنصلي، والـذي       ٢٠٠٢لسنة  ) ٢(د صدر القانون رقم     وق  
يشترط يف من يعـّين عـضوا بالـسلك، باإلضـافة إىل شـروط شـغل الوظـائف                  : نّص فيه على أنه   

  :يالعامة يف الدولة ما يل
  ؛أن يكون متمتعاً باجلنسية الليبية  )أ(  
  أن يكون كامل األهلية؛  )ب(  
  أن يكون حممود السرية حسن السلوك؛  )ج(  
نحـــة خملّـــة بالـــشرف أو األمانـــة أال يكـــون قـــد حكـــم عليـــه يف جنايـــة أو ج   )د(  

  كان قد رد إليه اعتباره؛ ولو
  ن قد عزل تأديبياً من وظيفة عامة؛أال يكو  )هـ(  
  تثبت لياقته الصحّية؛أن   )و(  
ــسياسية      )ز(   ــوم الـ ــوق أو العلـ ــامعي يف احلقـ ــل جـ ــالً علـــى مؤهـ ــون حاصـ أن يكـ

  .واالقتصاد أو التجارة أو اآلداب
ويتبّين من استقراء املادة أهنا وضعت شـروطاً عامـة، ميكـن توفرهـا يف الرجـل واملـرأة،                     

، )سـفري (مهـام أمـني مكتـب       بناًء عليه التحقت العديد من النساء هبذا السلك، وبعـضهن تـوىل             
الفتـرة  امالت يف السلك الدبلوماسي خـالل       يوضح عدد النساء الليبيات الع    ) ١(واجلدول رقم   

ـــى    ، )٩(٢٠٠٣إىل  ١٩٩٨مـــن  ــة مـــساعد كاتـــب وهـــي أولـ ــه أن درجـ ونالحـــظ مـــن خاللـ
 ممـا يــــدل     ،لدبلوماسي تشكل نسبة هامة من العاملني يف هــذا املـستوى         االدرجات يف السلـك    

على زيـــادة الـوعي العـام بأمهيـــة عمـل املـرأة يف هــــذا اجملـال، ويـدل أيـضاً علـى أن املـرأة قـد                             
 وأن الكـثري مـن االجتاهـات االجتماعيـة بـدأت            ،اكتسبت املزيد مــن احلريـة يف التنقـل والـسفـر          

  .تتغـري لصاحل املــرأة يف هذا اجملال

__________ 
  .لدويلأمانة اللجنة الشعبية العامة لالتصال اخلارجي والتعاون ا/املصدر  )٩(  
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  )١(جدول رقم     
    ٢٠٠٣- ١٩٩٨ السلك الدبلوماسي خالل الفترة من يبني عدد النساء العامالت يف    

  عدد النساء  عدد الرجال  الدرجة

  ٥٧  ١٣٢  )مساعد كاتب( الثامنة 
  ٢٩  ٥٦  )كاتب(التاسعة 
  ٣٣  ٢٢٣  )مساعد مستشار(العاشرة 

  ٤  ٢٠٠  )مستشار سياسي(احلادية عشر 
  ٦  ٢٣٣  )مساعد خبري(الثانية عشر 
  ٢  ٨٩  )خبري(الثالثة عشر 

  
النسبة ملشاركة املرأة العربية الليبية يف املؤمترات الدولية فقد تـضمنت الوفـود الليبيــة            وب  

 من العناصر النسائية العاملـة      جمعية العامة لألمم املتحدة بعضا    املشاركة يف الدورات املتعاقبة لل    
امــة يوضــح مــشاركة املــرأة الليبيــة يف دورات اجلمعيـــة الع ) ٢(يف هــذا امليــدان واجلــدول رقــم  

ــدورة   ــارا مــن ال ــدة عــام   ) ٥٣(اعتب ــة املنعق ــة العام ــدورة  ١٩٩٨للجمعي ــدة ) ٦٣(إىل ال املنعق
  .)١٠(٢٠٠٨ عام
  

  )٢(جدول رقم     
    يوضح مشاركة املرأة الليبية يف دورات اجلمعية العامة لألم املتحدة    

  عدد النساء  عدد الرجال  رقم الدورة  ةتاريخ الدور

٠١  ١٦  ٥٣  ١٩٩٨  
٠١  ١٨  ٥٤  ١٩٩٩  
٠٢  ١٦  ٥٥  ٢٠٠٠  
٠٨  ٥٦  ٢٠٠١  -  
٥٧  ٢٠٠٢  -  -  
٠٣  ٠٦  ٥٨  ٢٠٠٣  
٠٢  ١٢  ٥٩  ٢٠٠٤  
٠٢  ١٤  ٦٠ ٢٠٠٥  
٠٣  ١٧  ٦١  ٢٠٠٦  
٠١  ١٦  ٦٢ ٢٠٠٧  
٠٢  ٠٨  ٦٣  ٢٠٠٨  

__________ 
  .اللجنة الشعبية العامة لالتصال اخلارجي والتعاون الدويل/املصدر  )١٠(  
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يضاف إىل ذلك أن املرأة العربيـة الليبيـة شـاركت يف عـدة دورات للجنـة وضـع املـرأة                   
ــورك ــام  ،بنيوي ــة  ٢٠٠٣ وترأســت ع ــة الدولي ــم املتحــدة     اللجن ــة لألم ــسان التابع ــوق اإلن  ،حلق

شاركت يف العديـد مـن االجتماعـات واملـؤمترات العربيـة واألفريقيـة والدوليـة، كمـا تقلـدت                    و
املـــرأة الليبيـــة العديـــد مـــن املناصـــب الدبلوماســـية يف اخلـــارج فقـــد تقلـــدت منـــصب منـــدوب 

أمـني مكتـب يف     اجلماهريية العظمى لدى مكتب األمم املتحـدة جبنيـف، كمـا شـغلت منـصب                
 عـالوة علـى العديـد مـن         ، منصب أمني مكتب يف صـربيا      اآلن، وتشغل    والنمسا ومالطا  هولندا

  .الدبلوماسيات العامـالت يف مكاتبنا يف اخلارج بدرجات دبلوماسية متفاوتة
  

  اجلنسية  •  
يرجـى تقــدمي معلومـات عــن اخلطـوات الــيت اختــذهتا اللجنـة العليــا فيمـا يتعلــق باعتمــاد        - ١٤

 بيـان مـا إذا كـان    ويرجى أيضا. ية الليبية ألوالدهنقوانني تسمح لألمهات الليبيات مبنح اجلنس   
  .نسية الليبية ألزواجهن األجانبالتشريع احلايل يسمح للمرأة الليبية مبنح اجل

 اجلنسية الليبية ألوالدهن، فوفقـا    بالنسبة العتماد قوانني تسمح لألمهات الليبيات مبنح          
كمــة العليــا الليبيــة، فــإن قــانون اجلنــسية مل ميّيــز بــني املــرأة والرجــل يف اكتــساب    ملــا قررتــه احمل

جنسيتها بأي حال من األحـوال، تأسيـساً علـى أن للمـرأة ذمـة مـستقلة عـن زوجهـا، ومـن مث                        
  .فهي حتتفظ بعد الزواج جبنسيتها، وذمتها املالية املستقلة واسم عائلتها

 بــشأن أحكــام قــانون اجلنــسية، والــذي ١٩٨٠لــسنة ) ١٨(وقــد صــدر القــانون رقــم   
بالشروط واألوضاع اليت حتـددها الالئحـة التنفيذيـة،         ) الليبية(أجاز مبوجبه منح اجلنسية العربية      
اجلنسية العربية هي جنسية مواطين اجلماهريية العربية الليبيـة         ”وفيه نصت املادة األوىل على أن       

عربيـة اجلنـسية    حتـتفظ املـرأة ال    ”: دسة منه علـى أن    ، كما نصت املادة السا    “الشعبية االشتراكية 
 جبنسيتها العربية إال إذا رغبت يف الدخول يف جنسية زوجهـا وكـان القـانون                اليت تتزوج أجنبيا  

ــة يف حــال انتــهاء      اخلــاص بزوجهــا يدخلــها يف جنــسيته علــى أن هلــا أن تــسترد اجلنــسية العربي
ــشعبية العا    ــة الـ ــار أمـــني اللجنـ ــة وذلـــك بإخطـ ــذل الزوجيـ ــدل بـ ــة للعـ ــد  مـ ــشرط أن تفقـ ك وبـ

  .“األجنبية جنسيتها
 ١٩٨٩لـسنة   ) ٧(أما فيما يتعلـق ببقـاء املـرأة بـدون جنـسية فقـد صـدر القـانون رقـم                       

  :بالتصديق على االتفاقيات اآلتية
  .اتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية  - ١  
  .اتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية  - ٢  
  .شأن جنسية املرأة املتزوجةاتفاقية ب  - ٣  
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  .وبذلك فإن اجلماهريية ملتزمة هبذه االتفاقيات  
إن أطفال املرأة الليبية املتزوجة من غـري اللـييب ال يتمتعـون جبنـسية األم الليبيـة الرتبـاط                      

  .ناء ينسبون لألب وحيملون جنسيتهاجلنسية وفقا ملفهوم العرف والدين والنسب، واألب
لـييب الـصادر عـن املـؤمتر        وق وواجبـات املـرأة يف اجملتمـع العـريب ال          هلذا نصت وثيقة حق     
أن أبنـاء املـرأة الليبيـة املتزوجـة مـن           ”) ٢٠(يف البند   ) ١٦/٠٣/١٩٩٧(نعتاق املرأة يف    الثاين ال 

املـرأة يف اجلماهرييـة   ”) ٢١( ويف البنـد  “أجنيب يتمتعون بكامل احلقوق اليت يتمتع هبـا الليبيـون      
ــع حبقــوق الليبــيني     العظمــى تؤكــد علــى حــ  ــة املتزوجــة بعــريب التمت ــة الليبي ــاء املــرأة العربي ق أبن

، وقـد أعـد مـشروع قـانون يـنظم اجلنـسية، وقـد               “هم بذات الواجبات املفروضة علـيهم     وحتميل
  .سوى بني املرأة والرجل يف مجيع ما يتعلق بشئون اجلنسية دون متييز

 بشأن أحكام قانون اجلنـسية      ١٩٨٠لسنة  ) ١٨(هذا ومما جيدر ذكره أن القانون رقم          
والئحته التنفيذية، كفل حق أوالد العربية اجلنسية املتزوجة من غري مواطين اجلماهرييـة العربيـة               

مـن  ) ٣(الليبية يف احلصول علـى اجلنـسية، وذلـك وفـق الـشروط والـضوابط الـيت قررهتـا املـادة             
ما من هـو دون ذلـك فـال يتقـرر           الالئحة، واليت قررت هذا احلق لالبن الذي بلغ سن الرشد، أ          

له هذا احلق؛ الرتبـاط اجلنـسية وفقـاً ملفهـوم الـدين والنـسب، حيـث أن األبنـاء ينـسبون لـألب              
  .وحيملون جنسيته

مــن ) ١( واملــادة رقــم ١٩٨٠لــسنة ) ١٨(مــن القــانون رقــم ) ٢(وعمــال باملــادة رقــم   
مـن غـري مـواطين اجلماهرييـة العربيـة          الالئحة التنفيذية للقانون فإنه يتأتى لزوج الليبيـة إذا كـان            

الليبية احلصول على اجلنسية العربية، وذلك وفق الشروط والضوابط املقررة، يف حال إذا كـان               
عريب األصل، أو حيمل جنسية إحـدى الـدول العربيـة، ومبفهـوم املخالفـة فإنـه مبوجـب أحكـام                     

  .هذا القانون ال يتقرر هذا احلق لزوج الليبية غري عريب األصل
 بــصدد تعــديل قــانون الــزواج مــن  ومــن اجلــدير بالــذكر أن اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة    

ــي غــري ــسنة ) ١٥(ني والليبيــات رقــم  الليب ــة يف حــصول   ١٩٨٤ل ، ومبــا يكفــل حــق املــرأة الليبي
  .أطفاهلا من زوج غري لييب على اجلنسية

  
  التربية  •  

نـــاث يف املـــدارس االبتدائيـــة يرجـــى تقـــدمي معلومـــات حمدثـــة عـــن النـــسبة املئويـــة لإل   - ١٥
ويرجى بيان معدل التسرب املدرسـي لإلنـاث يف مجيـع أطـوار             . والثانويات وخرجيي اجلامعات  

ــساء و     ــدفع الن ــيت ت ــسية ال ــا يف ذلــك األســباب الرئي ــيم، مب ــيم  التعل ــات لإلقــالع عــن التعل . الفتي
م اخلاصـة بـاملرأة     يرجى تقدمي بيانات ومعلومات عن مستويات التعلـيم وااللتحـاق بـالتعلي            كما
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والفتيات القاطنات يف املناطق الريفية واألقليات، مبن فيهن النساء الالئي ينـتمني إىل اجملتمعـات               
  .لالئي ال حيملن اجلنسية الليبيةالرببرية وا
بالنسبة للمعلومـات احملدثـة عـن النـسبة املئويـة لإلنـاث يف املـدارس االبتدائيـة والثانويـة                      

ــيم العــايل وصــل عــدد      وخرجيــي اجلامعــات، فوفــ  ــشعبية العامــة للتعل ــة ال ــة اللجن ق مــصدر أمان
) ٦ ٢١٧(  و طالبـا ) ٢ ٩١٦(منـهم   ) ٩ ١٣٣ (٢٠٠٧-٢٠٠٦الب باملعاهد العليا للعام     الط

، منـــهم )٢٣١ ٧٦٢(دد طالبـــة، ووصـــل عـــدد الطـــالب باجلامعـــات يف نفـــس الفتـــرة عـــ       
رفــق بــشأن عــدد الطــالب للمزيــد انظــر امللحــق امل. طالبــة) ١٣٥ ٢٣٠(  وطالبــا) ٩٦ ٥٣٢(

ــام       ــات للع ــا واجلامع ــد العلي ــدريس باملعاه ــة الت ــضاء هيئ ــاق  ٢٠٠٧-٢٠٠٦وأع ــا مت إرف ، كم
اإلحصائيات الواردة على القرص املضغوط املعد من قبل اهليئة الوطنية للمعلومـات الـذي يـبني                

  .إحصائيات تغطي مجيع مناطق اجلماهريية
  

  التوظيف  •  
ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضـعت سياسـات ترمـي إىل             يرجى تقدمي معلومات ع     - ١٦

ويف حـال توفرهـا، يرجـى بيـان     . التسريع الفعلي للمساواة بني املـرأة والرجـل يف مكـان العمـل         
  .ات املتخذة لتنفيذ هذه السياساتاخلطو
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن إحــصائيات ختــص مــشاركة املــرأة يف القــوى العاملــة يف   - ١٧

ويرجى أيضاً بيـان أنـواع اخلـدمات    . لرمسي، مبن فيهم غري املواطنات غري الليبيات    القطاع غري ا  
القانونية واالجتماعية واخلدمات األخرى واإلجراءات احلمائيـة املتاحـة للمـرأة يف القطـاع غـري           

  .الرمسي، وذكر أي تدابري لتعزيز توافرها واالنتفاع منها
فعلـي للمـساواة بـني املـرأة والرجـل يف مكـان       بالنسبة للسياسات الرامية إىل التـسريع ال       

العمل وإىل مـشاركة املـرأة يف القـوى العاملـة يف القطـاع غـري الرمسـي فقـد اختـذت اجلماهرييـة                        
الليبية مجلة من التدابري التشريعية والتنفيذيـة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف ميـدان العمـل،               

  :ايلا على فقرات كالتوكفلت هلا نفس الفرص يف احلصول عليه، نسوقه
) ١٩٦٩-١٢-١١ (يف الـصادر    الدسـتوري تنص املادة اخلامسة من اإلعـالن         )أ(  
 يفالعمـل   ” وتـنص املـادة الرابعـة منـه علـى أن             ،“املواطنون مجيعا سواء أمام القانون    ”على أن   

مـن   كمـا نـصت املـادة        .“وشـرف لكـل مـواطن قـادر        ربيـة الليبيـة حـق وواجـب       عاجلمهورية ال 
العمـل حـق وواجـب      (اخلضراء الكربى حلقوق اإلنسان يف اجملتمع اجلمـاهريي علـى أن            الوثيقة  

ل فــرد احلــق يف اختيــار العمــل لكــل فــرد يف حــدود جهــده مبفــرده أو شــراكه مــع آخــرين ولكــ
  ؛)يناسبه الذي
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 الــيتوغات التعــيني سالتمتــع بــنفس فــرص التوظيــف منــوط بتــوفر مــ يف احلــق   )ب(  
 ومنـها احلـد   لالسـتخدام، نون اخلدمـة املدنيـة واللـوائح التنظيميـة     ينص عليهـا قـانون العمـل وقـا       

يف هـــذا ال يوجـــد فـــرق بـــني دىن للـــسن، واللياقـــة الـــصحية، وحـــسن الـــسرية والـــسلوك، واأل
  ؛واملرأة الرجل

بـشأن   ١٩٨٨لسنة  ) ٢ (من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم      )٢(نصت املادة     )ج(  
 يفاجب على املرأة القادرة عليه جتاه اجملتمع، للمرأة احلـق       العمل و ”نظام تشغيل املرأة على أن      

 اجملتمـع، كمـا هلـا       يف االقتـصادية واالجتماعيـة   مزاولة األعمال والوظـائف مبختلـف النـشاطات         
 تتطلبــها مزاولــة هــذه األعمــال  الــيت والــوظيفي املهــين التمتــع بكافــة فــرص التــدريب  يفاحلــق 

 كما ميكنـها    ، تتفق مع ختصصها أو رغبتها     اليت الوظيفة   راختيا يفكما أنه هلا احلق      .والوظائف
 وهذا تنظمـه مـواد قانونيـة     ، أو نظام التشغيل كامل الوقت     ، نظام التشغيل لبعض الوقت    اختيار

  ؛)١١( القرار املنوه عنهيفمنصوص عليها 
، واحلـق  االسـتحقاقات  ذلك يف األجر، مبا    يفال يوجد متييز بني املرأة والرجل         )د(  

 يف املعاملـة وتقيـيم العمـل، واحلـق          يفساواة فيما يتعلق بالعمل املتعـادل القيمـة، واملـساواة            امل يف
لــوائح واحــدة تــسرى علــى اجلميــع     العــالوات والترقيــة، فجميعهــا ينظمهــا قــانون واحــد و     

  متييز؛ دون
ــق   )ـه(   ــضمان يفاحلـ ــاعي يف الـ ــشيخوخة   االجتمـ ــرض والـ ــد واملـ ــاالت التقاعـ  حـ

 )١٣( بالقـانون رقـم       عمـال  يجتمـاع  أنظمـة الـضمان اال     يف للمـشتركني    والعجز، مقرر بالنسبة  
،  األوىل منــه، وقــد ميــز املــرأة وبالــذات طبقــا للمــادةيجتمــاعبــشأن الــضمان اال ١٩٨٠لــسنة 

؛ سـنة ) ٦٢(سنة، وبالنسبة للرجـال  ) ٦٠(فجعل سن التقاعد من اخلدمة للعامالت من النساء    
  ؛نظراً لطبيعة كل منهما

  :سالمة ظروف العمل، فقد قامت ليبيا بإصدار التشريعات التاليةأما عن   )و(  
 العمـل العربيـة بـشأن     اتفاقيـة  بالتـصديق علـى      ١٩٧٤لـسنة   ) ٦٥(قانون رقـم      - ١  

  .احملافظة على صحة العمال ووقايتهم ومحاية النساء
  . واحلماية العماليةالصناعيبشأن األمن  ١٩٧٦لسنة ) ٩٣(قانون رقم   - ٢  
 النـساء   اسـتخدام  العمـل الدوليـة بـشأن        اتفاقيـة قيادة الثورة بالتصديق علـى      قرار جملس     

  .قبل الوضع وبعده
__________ 

 سـنة فمـا فـوق ليبيـون وغـري الليبـيني العـاملني               ١٥توزيع السكان    الذي يوضح  ضمن املالحق اجلدول  : نظرا  )١١(  
  .اقتصادياً بكل شعبية
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 الرعايـة واحلمايـة للمـرأة       ريتـوف  ١٩٧٠لـسنة   ) ٥٨(ستهدف قـانون العمـل رقـم        وقد ا   
 باعتبار أن املـرأة تتحمـل مـسئوليات األمومـة والكـثري مـن       ، وخلق الظروف املناسبة هلا  ،العاملة

سرية، فقد أعطـي هـذا القـانون بعـض املزايـا اخلاصـة الـيت هتـدف إىل محايـة املـرأة                       الواجبات األ 
  :العاملة منها

 ؛لنساء يف األعمال الشاقة واخلطرةعدم تشغيل ا  •  

سـاعة  ) ٤٨( حبيث ال يزيد تشغيل النساء على أكثر من          ،حتديد ساعات العمل للنساء     •  
   .اإلضايف مبا يف ذلك ساعات العمل ،يف األسبوع

مـن قـرار اللجنـة الـشعبية العامـة          ) ٥(فقـد نـصت املـادة       أما فيما خيص أوقات األمومة        
يكـون تـشغيل    ”:  بـشأن نظـام تـشغيل املـرأة العربيـة الليبيـة علـى أن               ١٩٨٨لسنة  ) ١٦٤(رقم  

 سـاعات يوميـاً شـريطة أن    ٤املرأة لبعض الوقت بالقطاعات اإلدارية واخلدمية واإلنتاجيـة ملـدة       
 الدوام الرمسية، وجلهة العمـل التنـسيق مـع النـساء العـامالت لـبعض الوقـت                  تقع ضمن ساعات  

ويـشترط أن ال تزيـد سـاعات العمـل علـى أربـع سـاعات يف اليـوم                   . فيما يتعلق بتوقيت العمـل    
 .“ الليلية ساعة يف األسبوع وأال يكون ذلك خالل الفترة٢٤ الواحد و

ــيال    •   ــساء ل ــشغيل الن ــة عــدم ت ــني الثامن ــساًء فيمــا ب ــسابعة صــباحا  م ــساعة ال يف   إال، وال
  ؛ اليت حتدد من قبل جهات االختصاصاألحوال واألعمال واملناسبات

 احلـق يف فتـرتني إضـافيتني يف اليـوم وملـدة مثانيـة       ء املـرأة العاملـة الـيت ترضـع طفـال       إعطا  •  
 هاتـان   ال تقـل كـل منـهما عـن نـصف سـاعة إلرضـاع طفلـها، وحتـسب            ،عشر شـهراً  

  ؛اعات العملالفترتان ضمن س
ــأكثر ب      •   ــة ف ــستخدم مخــسني عامل ــزام جهــة العمــل الــيت ت ــوفري مقــر حلــضانة أطفــال   إل ت

 ؛العامالت

حق املرأة العاملة يف احلـصول علـى إجـازة وضـع ملـدة ثالثـة أشـهر قبـل وبعـد الوضـع                          •  
مدفوعة األجر بالكامل، وعدم تشغيل النساء خالل الثالثني يوما التالية للوضـع، وقـد              

 ؛عمل اجلديد إىل أربعة عشر أسبوعالها يف قانون عالقات المت تعدي

منع فصل املرأة العاملة أثناء إجـازة الوضـع، وأكـد علـى ذلـك قـانون عالقـات العمـل                       •  
 .اجلديد الذي مينع فصل املرأة بسبب احلمل أو الوالدة

ــم        ــة رق ــانون اخلدمــة املدني ــسنة ) ٥٥(هــذا كمــا تطــرق ق إىل مــسألة األمــن   ١٩٧٦ل
 وحـدد أسـباب التقاعـد مـن اخلدمـة للنـساء العـامالت باملنـشآت والـشركات العامـة                     ،ظيفيالو

ســنة، وجتــوز اإلحالــة عنــد ) ٦٠ (الـــ وذلــك بوصــول املــرأة العاملــة ســن ،والوحــدات اإلداريــة
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 أو يف الوظـائف الـيت يـصدر فيهـا قـرار مـن اجلهـات                 ،بناًء على طلـب العاملـة     ) ٥٥(بلوغ سن   
  .عاش تقاعدي طيلة مدة حياهتا ويصرف هلا م،املختصة

  
  الصحة  •  

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف للوقايــة مــن انتــشار     - ١٨
متالزمة نقص املناعة املكتسب، مبا فيها تـدابري التربيـة اجلنـسية يف             /فريوس نقص املناعة البشري   

لفتيات املصابات بفريوس نقص املناعـة      ويرجى بيان معدل النساء وا    . املدارس ومحالت التوعية  
  .متالزمة نقص املناعة املكتسب مقارنة باإلصابة عند الذكور/البشري

ــن            - ١٩ ــة م ــاطق الريفي ــات املن ــساء وفتي ــتفادة ن ــن اس ــات ع ــات وبيان ــدمي معلوم يرجــى تق
هن اخلــدمات الــصحية، وكــذلك األقليــات والنــساء الالئــي ال حيملــن اجلنــسية الليبيــة، مبــن فــي    

 عن معلومات وبيانات عـن الوفيـات النفاسـية ونـسب الوفيـات لـدى              ساء املهاجرات، فضال  الن
  .النساء ككل، مبا يف ذلك االجتاه الزمين هلذه املعدالت

بالنــسبة للوقايــة مــن انتــشار فــريوس نقــص املناعــة، واســتفادة النــساء والفتيــات علــى       
  :ة نورد التايل من اخلدمات الصحي- احلضرية والريفية -اختالف املناطق 

لقد اختذت اجلماهريية العربية الليبيـة خطـوات وتـدابري فعالـة يف جمـال الرعايـة                   - ١  
لــسنة ) ١٠٦(الــصحية، وســنت العديــد مــن التــشريعات، تبــدأ بــصدور القــانون الــصحي رقــم 

الرعايـة الـصحية والطبيـة حـق للمـواطنني تكفلـه         ”، ونص يف مادته األوىل علـى أن         )١٢(١٩٧٣
ع مــن مــستواها مــل وزارة الــصحة علــى تطــوير اخلــدمات الــصحية والطبيــة، والرفــ  الدولــة وتع

يواجه حاجة املواطنني ويواكب التقدم العلمي يف هـذه اجملـاالت، مبـا يـساير                وزيادة كفاءهتا مبا  
اخلط اإلمنائي للبالد، كما تعمل الوزارة على توفري ما حتتـاج إليـه املرافـق الـصحية مـن عناصـر                      

ــة ــرا “فني ــة الــ ، ونــص ق ــم  ر اللجن ــة رق ــسنة ) ٢٤(شعبية العام ــة١٤٢٤ل ــى اعتمــاد   هجري ، عل
، وبـصدور الئحـة العـالج الطـيب        )مرفـق ( الوطنية لتوفري الصحة للجميع وباجلميع       االستراتيجية

 بقــرار مــن جملــس الــوزراء بتنفيــذ القــانون الــصحي، الــيت نــصت يف   ١٩٧٥-٠٦-٠٩بتــاريخ 
جملــاين حــق لكافــة املــواطنني، واجلميــع فيــه علــى قــدم  العــالج الطــيب ا”: مادهتــا األوىل علــى أن

  .)١٣(“املساواة، ويتم يف املرافق الصحية داخل اجلمهورية

__________ 
  .١٩٧٤ لسنة ٦اجلريدة الرمسية، العدد   )١٢(  
  .١٩٧٦ لسنة ١٩العدد رمسية، اجلريدة ال  )١٣(  
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ــة مبوجــ       ــم  هــذا وقــد مت التــصديق علــى بعــض االتفاقيــات الدولي ) ٣٧(ب القــانون رق
ــة رقــم  ١٩٧٥ لــسنة ــها االتفاقي ــدنيا مــن الــضمان  ) ١٠٢(، ومــن بين ، )١٤(بــشأن املــستويات ال

  .بشأن محاية األمومة) ١٠٣(ة رقم واالتفاقي
، املعدل بالقـانون    ١٩٨٠لسنة  ) ١٣(كما إن قانون الضمان االجتماعي رقم         - ٢  

على عـدد مـن املنـافع قـصرية األمـد والـيت يـستحق               ) ٢٥( قرر يف مادته     ١٩٨٥لسنة  ) ٨( رقم
لــدخل املــشترك العامــل حلــساب نفــسه مبوجبــها منــافع نقديــة قــصرية األمــد، تعويــضاً لــه عــن ا  

املفترض الذي يفقده بسبب العجز الوقيت الناشئ عن املرض أو إصابة العمل أو الـوالدة، علـى                 
  :أن يكون ذلك ملدد وفئات نذكر منها

مائــة يف املائــة مــن الــدخل املفتــرض وملــدة ثالثــة  )  يف املائــة١٠٠: (يف حالــة الــوالدة”  
ــا قبــل الوضــع وبعــده     منحــا: مــن ذات القــانون ) ٢٧(ملــادة كمــا تــضمن ا . “أشــهر شــاملة مل

: مقطوعة تصرف للمـشترك وتـستحق كـل منـها دفعـة واحـدة مـىت تـوافرت شـروطها، ومنـها                     
ــوالدة  ــايل رقــم  . منحــة ال ــو  ) ٣(واجلــدول الت ــبني قيمــة منحــة ال ــرة ي   الدة املمنوحــة خــالل الفت

١٥(٢٠٠٦-٢٠٠١(.  
  

  )٣(اجلدول رقم   
  ٢٠٠٦- ٢٠٠١دة خالل الفترة يبني قيمة منحة الوال  

  
    لسنةا  

  اجملموع  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  نوع اإلعانة

  ٢ ٠٠٦ ٢١٠  ٣١٠ ٦٢٥  ٤٤٠ ٩٥١  ٤٥٥ ٨٠٠  ٤١٧ ٧٩٠  ٣٦٩ ١١٤  ٤٢٩ ٦١٣  منحة الوالدة
    

وتــشري معــدالت البقــاء علــى قيــد احليــاة للمــرأة الليبيــة أهنــا متيــزت باالرتفــاع املــستمر    
، أن معـدل توقـع      ١٩٩٥قـد دلـت نتـائج التعـداد الـسكاين           خالل فترة العقود الثالثة املاضية، ف     

ــوال   ــد ال ــاة عن ــو   احلي ــاث ه ــسبة لإلن ــا) ٦٦(دة بالن ــة بنحــو  عام ــة   ) ٤٨( مقارن ــد هناي ــاً عن عام
، ومن ناحية أخرى فقد أخذت معـدالت وفيـات   ٢٠٠٠عاماً عام   ) ٧٢(الستينات، وبلغ حنو    

، واخنفـضت إىل    ١٩٨٣ يف عـام     بـاأللف ) ٧٧(األمهات منحىن االخنفـاض احلـاد، فبلغـت حنـو           
  .٢٠٠٠باأللف عام ) ٤٠,٠(

__________ 
  .١٩٧٦ لسنة ٢٥لرمسية، العدد اجلريدة ا  )١٤(  
  .صندوق الضمان االجتماعي: املصدر  )١٥(  
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وإذا أردنا أن نستخدم مؤشرات للتدليل علـى اإلنـصاف يف إتاحـة اخلـدمات الـصحية                   
  :كن االستشهاد بالبيانات التاليةللجميع، فيم

  سن اإلجناب حيصلن على عناية صحية؛من النساء يف ) يف املائة ٨٠,٨(  -  
  مة؛لنساء يف العمر اإلجنايب حيصلن على عناية صحية عامن ا) يف املائة ٩٢,٥(  -  
  املستشفيات وحتت رعاية صحية عامة؛من الوالدات تتم يف ) يف املائة ٩٩,٦(  -  
  .وال توجد يف كل تلك اجملاالت أية فروق ُتذكر فيما بني املناطق احلضرية والريفية  -  

 اللـــييب لـــصحة األســـرة ينباإلضـــافة إىل أنـــه تـــبني مـــن التقريـــر األويل للمـــسح الـــوط    
، والذي مت إجراؤه ضمن املشروع العريب لـصحة األسـرة، ونفذتـه جامعـة الـدول          ٢٠٠٨ لسنة

ــدز        ــسيدات الالئــي يعــرفن مــرض اإلي ــسبة ال ــة، أن ن ــدول العربي ــة ال ــة بالتعــاون مــع كاف العربي
ني ، وأن نسبة مـن مسعـن عـن مـرض اإليـدز مـن خـالل اإلذاعـة املرئيـة مـن بـ                        )يف املائة  ٩٣,٩(

هبـا إعـالم وتثقيـف حـول        ، وأن نـسبة املرافـق الـيت يتـوفر           )يف املائة  ٩٥,٩(الاليت تعرفن املرض    
  ).يف املائة ٥٣,٣( مرض اإليدز

  
  املرأة الريفية  •  

يرجى تقدمي معلومات حمّدثـة عـن أي بـرامج خاصـة اعتمـدت لـسد احتياجـات املـرأة                      - ٢٠
ويرجى بيـان معـدل النـساء والفتيـات         .  املهين الريفية، وبوجه خاص يف جمايل التعليم والتدريب      

ــذه ال      ــة ه ــانوي ويف الطــور اجلــامعي، ومقارن ــدائي والث ــيم االبت ــسجالت يف التعل ــع  امل ــسب م ن
  .معدالت التسجيل يف املدن

ــشية املناســبة للمــرأة        - ٢١ ــضمان الظــروف املعي ــوافرة ل ويرجــى ذكــر األحكــام احملــددة املت
تقـدمي  ويرجـى أيـضا     . أمونـة السـتفادة مـن ميـاه الـشرب امل        الريفية، وبوجه خاص فيما يتعلـق با      

معلومات عن اخلطوات املتخذة من أجل تيسري اسـتفادة املـرأة األمازيغيـة مـن امليـاه املأمونـة يف                    
  .منطقيت نفوسة وزوارة

بالنــسبة لــربامج ســد احتياجــات املــرأة الريفيــة، واألحكــام املتــوافرة لــضمان الظــروف    
  :رأة الريفية، نورد التايلبة للماملعيشية املناس

ــن   - ١   ــا م ــة      انطالق ــة إىل التنمي ــة اهلادف ــة الليبي ــة العربي ــة للجماهريي ــسياسة العام  ال
، مــن خـالل مراكــز التنميــة   للعنايــة بتنميـة املنــاطق الريفيــة  أمهيــة خاصـة أعطـت  فإهنــا  ،الـشاملة 

ؤســـسات التعليميـــة الريفيـــة، والـــيت كانـــت قائمـــة يف إطـــار التنميـــة الريفيـــة، وأدى انتـــشار امل
والتدريب املهين إىل زيـادة أعـداد اخلرجيـات املتعلمـات يف املنـاطق الريفيـة، مث مت حتويـل مراكـز            
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التنميــة الريفيــة إىل مراكــز للمهــن الــشاملة والعلــوم االقتــصادية واإلداريــة حتــت إشــراف أمانــة   
  .اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل

ــة     بالنــسب  - ٢   ــة، فــإن اجلماهريي ــز ضــد مــشاركة املــرأة الريفي ة للقــضاء علــى التميي
ــة يف جمــال ال    ــة يف األمهي ــة قــد اختــذت تــدابري غاي ــة الليبي ــز ضــد املــرأة،   العربي قــضاء علــى التميي

ساعد على ذلك وجود مؤمترات شعبية أساسية يف مجيع مناطق اجلماهريية العربيـة الليبيـة،                وما
  .املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستوياتأتاح للمرأة الريفية حق 

أما فيما يتعلق باحلصول على التعليم والتدريب فإن املرأة الريفيـة ال ختتلـف عـن املـرأة                    
احلــضرية، وتــدل علــى ذلــك اإلحــصائيات الــيت تــشري إىل أن مــسامهة املــرأة الريفيــة يف القطــاع 

ــود    ــات العمــل     الزراعــي أصــبحت ضــئيلة جــداً، ويع ــذا باإلضــافة إىل تطــور أســاليب وتقني  ه
واإلنتاج يف القطاع الزراعي، إىل ارتفـاع نـسبة االلتحـاق باملـدارس، واجتـاه الفتيـات الريفيـات             
إىل التعليم املتوسط والعـايل؛ نتيجـة تغّيـر طبيعـة اجملتمعـات الريفيـة إىل صـورة قريبـة مـن صـور                         

  .ظاهر احلياة املدنيةاملدن، فالريف اللييب تتوافر فيه كافة م
ــه    ــة بــني النــساء الريفيــات والرجــال   ونؤكــد أن ــز يف املعامل  وال بــني ،ال يوجــد أي متيي

 ،ي يقطـن املنـاطق احلـضرية يف احلـصول علـى اخلـدمات التعليميـة            ئالنساء الريفيات والنساء الال   
 ، يف الدولـة    وخدمات الضمان االجتمـاعي الـيت تقـدم للعـاملني          ، والرعاية الصحية  ،أو التدريبية 

  .والتضامن االجتماعي الذي يعىن بالفئات الضعيفة يف اجملتمع
 ،ال يوجـد أي متييـز أو موانـع أو قيـود يف حـصول املـرأة علـى القـروض الزراعيـة                      كما    

 قانونـا املعمـول هبـا     التـصرف الـسائدة     كافة أنـواع     والتصرف فيها ب   ،وامتالك األراضي الزراعية  
راء واإلرث واهلبــــة والتخـــصيص مـــن قبـــل الدولـــة والتعـــويض  البيـــع والـــش:مثـــل ،يف اجملتمـــع

  .والعضوية يف اجلمعيات التعاونية الزراعية وغريها
النـشاطات اجملتمعيـة، ويتـضح       يف   شـتراك اال مـن مـا مينـع املـرأة الريفيـة          أيضاال يوجد   و  

 أن االت، كمـا اجملـ  مجيـع  وخروجهـا للعمـل يف       ،ذلك من مشاركتها يف كافة اجملـاالت احلياتيـة        
  .هلا املسامهة يف اجلمعيات النسائية واجلمعيات األهلية املختلفة

  
  العائلية والعالقات الزواج  •  

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطـوات املتخـذة لـضمان املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف                     - ٢٢
  .القضايا املتصلة باألحوال الشخصية، مثل الزواج والطالق واملرياث
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يف إلغــاء تعــدد الزوجــات،   إذا كانــت الدولــة الطــرف تنــوي النظــر   ويرجــى بيــان مــا   - ٢٣
ــة رقـــم   مبـــا ــية العامـ ــا خيـــص املـــساواة يف الـــزواج  )١٩٩٤( للجنـــة ٢١يتوافـــق والتوصـ ، فيمـ

  .والعالقات العائلية
  :ة باألحوال الشخصية نورد التايلبالنسبة للقضايا املتصل  
كمـه قواعـد الـشريعة اإلسـالمية،        عقد الزواج يف اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة حت           )أ(  

: ، ويف مادتـــه الثانيـــة علـــى أن١٩٦٩-١٢-١١وقـــد أكـــد اإلعـــالن الدســـتوري الـــصادر يف 
، ونـص يف  ١٩٧٧-٠٣-٠٢، مث صدر إعالن قيام سلطة الـشعب يـوم       “اإلسالم دين الدولة  ”

يبيـة الـشعبية   القرآن الكـرمي شـريعة اجملتمـع يف اجلماهرييـة العربيـة الل            ”: منه على أن  ) ثانيا(البند  
ــدأ  “االشــتراكية ــسان يف عــصر      ) ٢١(، ونــص املب ــوق اإلن ــة اخلــضراء الكــربى حلق ــن الوثيق م

ــى أن  ــني طــرفني   ”: اجلمــاهري عل ــة ب ــشاركة متكافئ ــزواج م ــهما   ال ــساويني ال جيــوز ألي من  مت
) ٢٠( من قانون تعزيـز احلريـة رقـم       ) ٢٥ (، كما نّصت املادة   “..يتزوج اآلخر برغم إرادته    أن

لكـل مـواطن ومواطنـة احلـق يف تكـوين أسـرة أساسـها عقـد النكـاح                   ”:  علـى أن   ١٩٩١لسنة  
  ؛“..القائم على رضاء الطرفني

 بــشأن األحكــام اخلاصــة بــالزواج ١٩٨٤لــسنة ) ١٠(كمــا أن القــانون رقــم   )ب(  
أال جيوز للويل أن جيرب الفىت أو الفتاة علـى الـزواج            ”والطالق وآثارمها قد قّرر يف مادته الثامنة        

، وال يغري من هذا أن يتوىل عقـد زواج املـرأة مبوافقـة ويل أمرهـا؛ ألن                “شخص رغم إرادهتما  ب
ذلك يستند علـى أنـه ميثـاق شـرعي، ُتـستمد أصـوله مـن الـشريعة اإلسـالمية، وال يعـين إجبـار                
املرأة على أن تتزوج رغم إرادهتا، لذا فإنه إذا تعّنت ويل أمرها أو رفـض املوافقـة علـى الـزواج                  

ــد        دون  ــنح اإلذن بعق ــضاء، وُتم ــا إىل الق ــع أمره ــرأة احلــق يف رف ــول، فللم ــذر شــرعي ومقب ع
زواجها دون احلاجة ملوافقة ويل األمر، وبإمكان الزوجة طبقاً لـذات القـانون، أسـوة بالرجـل،                 

   كان نوعه؛ الطالق بسبب اهلجر أو الضرر أياأن تطلب
وعند فسخه، فال ينطبـق هـذا       بالنسبة للحقوق واملسئوليات أثناء عقد الزواج         )ج(  

النص يف اجلماهريية العربية الليبية؛ الختالف حقوق الزوج عن حقـوق الزوجـة طبقـاً للقـانون                 
، الذي حددت املادة السابعة عشرة منه حقوق الزوجـة علـى زوجهـا              ١٩٨٤لسنة  ) ١٠(رقم  

  :حيق للزوجة على زوجها”: بالنص على أنه
  تطاعته طبقا ألحكام هذا القانون؛الزوج واسالنفقة وتوابعها يف حدود يسر   )أ(  
  ا، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء؛عدم التعرض ألمواهلا اخلاصة هب  )ب(  
  .ضرر هبا ماديا كان أو معنوياعدم إحلاق ال  )ج(  
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ــه كــاآليت        ــزوج علــى زوجت ــة عــشرة حقــوق ال ــادة الثامن ــزوج  ”: وحــددت امل حيــق لل
  :زوجته على

 ألحكـــام وج ويـــسر الزوجـــة طبقـــا  الـــة عـــسر الـــز  النفقـــة وتوابعهـــا يف ح   )أ(  
  القانون؛ هذا

  ة الزوج واستقراره حسيا ومعنويا؛االهتمام براح  )ب(  
  جية وتنظيم شئونه واحملافظة عليه؛اإلشراف على بيت الزو  )ج(  
ــيهم      )د(   ــة علـ ــه واحملافظـ ــا منـ ــضانة أوالدهـ ــاك   حـ ــان هنـ ــاعهم، إال إذا كـ وإرضـ

  صحي؛ مانع
  .ه ماديا ومعنويام إحلاق ضرر بعد  )هـ(  
مـن نفـس    ) ٣٥(أما عن احلقوق واملسئوليات املترتبة على الطالق، فقد ورد يف املـادة               

  :القانون على اآليت
  الزوجني أو وكيليهما بوكالة خاصة؛يقع الطالق باتفاق الزوجني يف حضور   )أ(  
  فاق الزوجني لدى احملكمة املختصة؛يوثق الطالق الذي يقع بات  )ب(  
فيحـق لكـل منـهما أن يطلـب التطليـق           ” .. مل يتفق الطرفـان علـى الطـالق        إذا  )ج(  

من احملكمة اخلاصة وفقا ألحكـام املـواد املعمـول هبـا، وحـدد القـانون حـاالت أخـرى للطـالق                    
  :بغري اتفاق الطرفني وهي كاآليت

التطليــق بنــاء علــى طلــب أي مــن الــزوجني يف حــال إدعائــه اإلضــرار بــه مــن     - ١  
  ).٣٩ املادة(ر اآلخ

بـل الـزواج، وذلـك      التطليق بناء على طلب الزوجة إذا مل تعلم بعسر الـزوج ق             - ٢  
  ).٤٠املادة ( مناسبا إلصالح أمره بعد منحه أجال

 علـى طلـب أي مـن الـزوجني إذا وجـد بـاآلخر عيبـا حيـول دون                    التطليق بنـاء    - ٣  
  ).٤٢املادة ( بعده  قبل العقد أم طرأايته، سواء كان هذا العيب موجوداحتقيق الزواج لغ

وج بدون عذر مقبول بعـد منحـه        على طلب الزوجة إذا غاب الز      التطليق بناء   - ٤  
  ).٤٣املادة ( للعودة لزوجته أجال

 على طلب الزوجة إذا هجر الـزوج زوجتـه أربعـة أشـهر أو أكثـر        التطليق بناء   - ٥  
  ).٤٣املادة (بدون عذر 
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القــانون ديــد ســن الــزواج فقــد نظــم  وفيمــا خيــص أهليــة الــزواج وتــسجيل العقــد وحت   
 بــشأن األحكــام اخلاصــة بــالزواج والطــالق وآثارمهــا هــذه املــسائل،  ١٩٨٤لــسنة ) ١٠( رقــم
  : نص يف مادته السادسة على اآليتحيث

  ط يف أهلية الزواج العقل والبلوغ؛يشتر  )أ(  
  ل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين؛تكم  )ب(  
ل بلوغ هذه السن ملـصلحة أو ضـرورة تقـّدرها      للمحكمة أن تأذن بالزواج قب      )ج(  

  ؛بعد موافقة الويل
يكتــسب مــن تــزوج وفــق الفقــرتني الــسابقتني أهليــة التقاضــي يف كــل مــا لــه     )د(  

  . ومن مث فإن القانون قد حدد سنا أدىن للزواج. عالقة بالزواج وآثاره
ــد        ــالم مل يـ ــات، فاإلسـ ــدد الزوجـ ــاء تعـ ــسألة إلغـ ــا مـ ــدد مط أمـ ــع التعـ ــا، ع إىل منـ لقـ

، بـأن قّيـده وأقـام الـشروط     سلكاً وسـطا  ، وإمنا سلك م   يدع إىل إبقائه على حاله مطلقا      مل كما
 ١٩٨٤سنة  لـ ) ١٠( املعـدل للقـانون رقـم        ١٩٩٣لـسنة   ) ٩(أمامه ومن حوله، والقـانون رقـم        

 يف روحـه مـع مـا قـرره املـشرع فيمـا يتعلـق بقيـد التعـدد، مبـا يـوفر                        يف بعض مواده جـاء متفقـا      
ذر والضرورة اليت تبيح الزواج بـأخرى، وذلـك مـن بـاب اتقـاء الـضرر، لـذلك فقـد                     وجود الع 

، “مــسألة تعــدد الزوجــات”نظــم املــشرع مبوجــب أحكــام املــادة األوىل مــن القــانون املــذكور 
حيث أوجب بذلك موافقـة الزوجـة األوىل أمـام احملكمـة املختـصة، أو احلـصول علـى إذن مـن                  

 ختتــصم فيهــا األوىل، ورّتــب املــشرع يف حــال عــدم  احملكمــة مبوجــب حكــم يــصدر يف دعــوى
مراعاة الشرطني املنصوص عليهما باملادة بطالن الزواج الثـاين، كمـا قـرر احلـق للزوجـة األوىل        
طلب تطليق الثانية، ومن اجلدير بالذكر أن اجلماهريية العربيـة الليبيـة بـصدد التعـديل يف بعـض                   

، وذلك لتقرير املزيد من الضوابط، والـيت مـن   ١٩٨٤لسنة ) ١٠(القوانني، ومنها القانون رقم    
  .شأهنا أن حتد من مسألة التعدد، حىت ال يكون إال لضرورة تدعو إليه



CEDAW/C/LBY/Q/2/Add.1  
 

09-20466 33 
 

  املالحق    
  )١(ملحق رقم     
   بشأن النظام الوطين للمعلومات والتوثيق١٩٩٠لسنة ) ٤(القانون رقم     

أن مات والتوثيق علـى      بشأن النظام الوطين للمعلو    ١٩٩٠لسنة  ) ٤(نص القانون رقم      
 للمعلومات والتوثيق، يهـدف إىل تـوفري كافـة البيانـات            نيا وط يكون للجماهريية العظمى نظاما   

اإلحصائية والوثائق، ومـن هـذا املنطلـق أنـشئت اهليئـة لتكـون اجلهـة الرمسيـة، الـيت تقـوم جبمـع                        
 التقنيـة، حيـث     وحفظ البيانات واملعلومات، ومعاجلتـها وحتليلـها باسـتخدام أحـدث األسـاليب            

ُتشكّل البيانات اليت تصدرها اهليئة أمهية بالغة لصانعي القرار والباحثني والدارسـني يف جمـاالت               
  .التخطيط والتنمية، وكذلك إثراء لذاكرة اجملتمع

  
  قانون إنشاء اهليئة العامة للمعلومات    

الـذي نـص    ،  ١٩٩٣لـسنة   ) ١٤٩(أنشئت اهليئة بقرار من اللجنة الشعبية العامـة رقـم             
، تكـون هلـا     )اهليئة الوطنيـة للمعلومـات والتوثيـق      (يف مادته األوىل على إنشاء هيئة عامة تسمى         

الشخصية االعتباريـة والذمـة املـستقلة، وتتبـع اللجنـة الـشعبية العامـة، ويكـون مقرهـا الرئيـسي                     
  .مدينة طرابلس باجلماهريية العظمى، وجيوز هلا إنشاء فروع أو مكاتب

، حيــث )٢٠٠٥(ر . و١٣٧٣لــسنة ) ٧(القــرار مبوجــب القــرار رقــم    وُعــّدل هــذا    
) ١١٦(، ومبوجب القـرار رقـم   )اهليئة العامة للمعلومات والتوثيق واالتصاالت    (أنشئت مبوجبه   

  ).اهليئة العامة للمعلومات(ُعّدلت تسمية اهليئة إىل ) ٢٠٠٦(ر . و١٣٧٤لسنة 
  

  :مهام اهليئة    
  ؛رات الشعبية األساسية يف جماالت املعلومات والتوثيقتنفيذ ومتابعة قرارات املؤمت  •  
ــظ الب   •   ــا   مجــع وحف ــائق، وفق ــات والوث ــات واملعلوم ــائل   يان  لألســس واألســاليب والوس

  يف متناول اجلهات العامة واخلاصة؛العلمية، وجعلها 
إقامــة قواعــد ومــصادر معلومــات وطنيــة يف جمــاالت املــوارد البــشرية والعلــوم التقنيــة،     •  

  عظمى؛ا من اجملاالت اليت تعكس خربة وجتارب اجلماهريية الوغريه
 ملــــف الــــرقم املوحــــد، وحتديثــــه إعــــداد وإدارة قاعــــدة بيانــــات مرجعيــــة لبيانــــات  •  

  دائم؛ بشكل
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تطوير وتنظـيم قواعـد البيانـات واملعلومـات الـيت تـساعد يف دعـم القـرارات، وتـسهيل                      •  
دية واالجتماعيــــة  االقتــــصامهــــام الدراســــات والبحــــوث والتخطــــيط، يف اجملــــاالت 

  وغريها؛ والعلمية
   الدليل الوطين للمعلومات؛إعداد  •  
ختلفــة باجلماهرييــة   تنظــيم انــسياب البيانــات واملعلومــات بــني مراكــز املعلومــات امل        •  

  العظمى وغريها؛
اقتراح حتديد مواعيد وطرق إجراء العمليات االجتماعية، وحتديد مواعيد وطرق نـشر            •  

ا يضمن سالمتها ودقتها وكفاءهتا، وتعميم االستفادة هبا واالعتماد عليهـا،           نتائجها، مب 
وإجــراء التعــداد العــام للــسكان، وغــريه مــن عمليــات اإلحــصاء والتعــدادات النوعيــة،   

  يذها بالتنسيق مع اجلهات املختصة؛واختاذ اإلجراءات الالزمة لتنف
   التنمية األلفية؛ ملؤشرات وأهدافإعداد تقرير التنمية البشرية وفقاً  •  
   والوثائق املتعلقة هبا وتصنيفها؛توثيق أدبيات الثورة، وجتميع املعلومات  •  
  القطاعات االقتصادية واالجتماعية؛إعداد أطلس التنمية بالشعبيات، وفقاً ملؤشرات   •  
  د، والنهوض مبستوى اإلحصاء فيها؛نشر الوعي اإلحصائي يف البال  •  
  .دارة اإللكترونية، مبا يتمشى والنظم الدوليةاملسامهة يف تطوير اإل  •  
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  )٢(ملحق رقم     
  بيان حقوق وواجبات املرأة يف اجملتمع العريب اللييب    
   إفرجني١٦/٠٣/١٩٩٧الشرارة األوىل سبها     
  بسم اهللا الرمحن الرحيم    

جهـا وبـث منـهما      يأيها الناس اتقوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق منـها زو                   ((
  ))ألرحام إن اهللا كان عليكم رقيباً واتقوا اهللا الذي تساءلون به واال كثريا ونساءرجا

  صدق اهللا العظيم    
وهـن يـصنعن حيـاهتن بـالقرآن الكـرمي شـريعة            , مجاهري النـساء يف اجملتمـع العـريب اللـييب           

ــهجاً  ــاب األخــضر من ــاء اجملت    ،والكت ــيت أرســاها أبن ــة للمــساواة ال ــن أن القاعــدة الطبيعي مــع  يعل
ــة ،اجلمــاهريي بينــت حقــه يف تقريــر املــصري   ــة النهائي ــاة أن يكــون اإلنــسان   حيــث الغاي  يف احلي

  .سعيدا حرا
ــم          ــرأة ظل ــة بــني الرجــل و امل ــؤمن أن التفرق ــييب ي ــساء يف اجملتمــع العــريب الل مجــاهري الن
 ،وأن احلرية رهن امتالك احلاجة امتالكاً مقدسـاً ومـضموناً ضـماناً غـري قابـل للـسلب                 , صارخ

) العقيد معمر القـذايف   /األخ( وانطالقاً من حتريض     ،انطالقاً من مبدأ أن حرية اإلنسان ال تتجزأ       
 وتأسيساً علـى توصـيات مـؤمتر انعتـاق املـرأة املنعقـد يف               ،قائد ثورة الفاتح العظيم الدائم للمرأة     

ف والـذي اسـتهد   )  نضال - إنتاج -أمومة  ( إفرجني مبدينة سرت حتت شعار       ١٩٩٦ الربيع   ٨
 مببـادئ    استرشـادا  ،تسليح املرأة باحلرية والعلم واألخـالق ورسـم مالمـح حاضـرها ومـستقبلها             

 ولتحقيق الصاحل العـام يف وضـع األسـس العقائديـة والعلميـة مبـا يـدفع                  ،ديننا اإلسالمي احلنيف  
 ، اختيـارا  ، وممارسة سلطتها  ، واستشراف آفاق مستقبلها   ،مجاهري النساء لقيادة حركة حاضرها    

  . وإلغاء أشكال الظلم كافة،وتسيرياً،  ورقابة،يداوتصع
 علـى ذلـك فـإن مجـاهري النـساء يف اجملتمـع العـريب اللـييب يعلـن البدايـة احلقيقيـة                        تأسيسا  

 ، واالقتـصادية  ، والقانونيـة والـسياسية    ، وسيطرهتن على مقدراهتن االجتماعية    ،ملمارسة حريتهن 
  :ويصدرن بيان االنعتاق وفقا للمبادئ التالية

وق اإلنـــسان يف عـــصر انطالقـــا ممـــا جـــاء يف الوثيقـــة اخلـــضراء الكـــربى حلقـــ   - ١  
ــإن, اجلمــاهري ــى الت    ف ــرأة يف اجملتمــع اجلمــاهريي تؤكــد عل ــع    امل ــيت يتمت ــوق ال ــة احلق ــع بكاف مت

  .الرجل دون تفرقة بينهما هبا
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ــن خــالل          - ٢   ــسلطة م ــة ال ــد حقهــا يف ممارس ــى تؤك ــة العظم ــرأة يف اجلماهريي امل
 الــشعبية واللجــان الــشعبية دون نيابــة أو متثيـل مــن أحــد ألن الدميقراطيــة هــي احلكــم  املـؤمترات 

  .الشعيب وليست التعبري الشعيب
  وكفاءهتـا ضـمانا  ، وخرباهتـا ،للمرأة حق تويل املواقـع القياديـة حبـسب قـدراهتا            - ٣  

  .ملمارسة حقيقية للجماهري من النساء والرجال يف اجملتمع
ــها   - ٤   ــرأة بعقليتـ ــها،املـ ــل    ان ومك، ورؤيتـ ــدة يف كـ ــون رائـ ــأن تكـ ــديرة بـ ــها جـ تـ

 وتؤكد على استحداث هيكلة إدارية وتنفيذية تعمـل علـى تنفيـذ             ،املؤسسات اليت تقود اجملتمع   
  . والنشاطات اليت تعين بشؤون املرأة،ومتابعة الربامج

  . والعمل ونوعيته أمور متروكة لقدرات املرأة ورغباهتا،التعليم ونوعيته  - ٥  
  .إبراز دور املرأة النضايل مع التركيز على دورها يف حركة اجلهاد  - ٦  
 فــاملوت يف ،املــرأة يف اجلماهرييــة العظمــى تلتــزم بواجــب الــدفاع عــن الــوطن   - ٧  

  .سبيل الوطن ال نيابة فيه
 واألسرة هي النواة األوىل يف تأسيس اجملتمع وعليها يقـع           ،املرأة أساس األسرة    - ٨  

  . والعلمية، والسياسية،ا يضمن حتملهم ملسؤولياهتم االجتماعيةعبء تنشئة صحيحة مب
من حق الزوجة أن ختتار الوضع الذي يناسـبها يف حالـة زواج زوجهـا بـامرأة        - ٩  

  .أخرى على أال ميس هذا اإلجراء حبقوقها القانونية من جانب الزوج
ون وجــوب أدائــه للزوجــة د أكــدت الــشريعة ،مهــر الزوجــة حــق خــالص هلــا  - ١٠  
  . عند استحقاقهومن مت جيب على الزوج أدائه فورا ،تأخري مماطلة أو
 وجيـب احتـرام   ، مالية مستقلة حق مكفول هلا شـرعا حق املرأة يف التمتع بذمة   - ١١  
 والــرهن والتــصرف يف أمواهلــا اخلاصــة بكافــة ، والتملــك، والــشراء، وهلــا احلــق يف البيــع،ذلــك

  .حكام الشريعة اإلسالمية وفقاً أل،أنواع التصرفات القانونية
 لـذلك جيـب أن      ، وأحاسيس ال ختتلـف عـن الرجـل        ،هلا مشاعر ) إنسان(املرأة    - ١٢  

 وفق قانون العقوبات الصادرة عـن املـؤمترات الـشعبية      ،تتمتع بنفس احلق الذي يتمتع به الرجل      
  .األساسية وبالتساوي مع الرجل

 وتـــرى يف االغتـــصاب انتـــهاكا ،املـــرأة يف اجلماهرييـــة العظمـــى تنبـــذ الغـــدر   - ١٣  
 ، علــى الــشرف الــذي يعتــرب القاعــدة األساســية لبنــاء اجملتمــع الطــاهر ودوســا، والعفــة،للكرامــة

  .وخالف ذلك جرم فادح تدعوا إىل محاية اجملتمع من وتغليظ العقاب ملرتكبيه
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 وإهنـاؤه يـتم باتفـاق    ،عقد الزواج ميثاق يقـع علـى أسـاس املـساواة والتراضـي          - ١٤  
  .واثقني أو بأمر قضائياملت

صت عليــه الــشريعة اإلســالمية إهنــاء العالقــة الزوجيــة مــن قبــل الزوجــة حــق نــ  - ١٥  
 واسـتعمال   ، وتقييد هذا احلق تعطيل للشريعة     ، على سنة رسول اهللا عليه الصالة والسالم       قياسا

  .ةمينعها من حضانة أوالدها وخالف ذلك ظلم لدور املرأة الطبيعي يف حيا املرأة له ال
املرأة احلاضنة احلق يف حضانة أوالدها وأحفادها طاملـا تـوفرت فيهـا الـشروط              - ١٦  

  .القانونية املقررة للحضانة
املرأة يف اجلماهريية العظمى تؤكد على حق املطلقـة يف احلـصول علـى كتيـب               - ١٧  

  .عائلة طيلة مدة احلضانة
ء حمـــاكم خاصـــة املـــرأة يف اجلماهرييـــة العظمـــى تؤكـــد علـــى ضـــرورة إنـــشا   - ١٨  

ــذا الـــشأن  ،بـــاألحوال الشخـــصية ــة  هبـ ــام ،  لـــسرعة البـــث يف القـــضايا املتعلقـ وتنفيـــذ األحكـ
  .عنها الصادرة
ــه اجملتمــع     - ١٩   ــضمان االجتمــاعي حــق يكفل ــى   ال  اجلمــاهريي للمــرأة والرجــل عل

 ويف ، وانقطـاع سـبل العـيش   ، ومرض املهنـة  ، وإصابة العمل  ، والعجز ،سواء يف الشيخوخة   حد
وفيـة التمتـع بـاحلقوق الـضمانية        ت الكوارث والطوارئ وكـذلك مـن حـق ورثـة املـرأة امل             حاالت

  .أسوة بأبناء الرجل املتوىف
 أو أنثـى ولتنتـصر   ة ال تتجزأ بالنسبة لإلنـسان ذكـرا    انطالقا من أن قضية احلري      - ٢٠  

التنقــل  تؤكــد املــرأة علــى حريتــها يف  ،احلريــة وتتحقــق آدميــة اإلنــسان يف اجملتمــع اجلمــاهريي  
  .واإلقامة دون شرط أو قيد

املرأة يف اجلماهريية العظمى تؤكد على حق أبناء املرأة العربية الليبية املتزوجـة               - ٢١  
  . وحتميلهم بذات الواجبات املفروضة عليهم،بعريب التمتع حبقوق الليبيني

روج عليــه إن املــرأة يف اجلماهرييــة العظمــى تلتــزم مبــا جــاء يف هــذا البيــان وال جتيــز اخلــ  
وجترم كل فعل خمالف للمبادئ واحلقوق اليت تضمنها ولكل امرأة احلق يف اللجـوء إىل القـضاء        
إلنصافها عند أي مـساس حبقوقهـا وحريتـها الـواردة فيـه وتتعهـد مجـاهري النـساء بالعمـل علـى                       

  .إصدار وثيقة تضمن حقوق املرأة يف اجملتمع اجلماهريي أينما كان
  هجرية ١٤٢٧ ربيع ١٦/ إفرجني١٦/٣/١٩٩٧ سبها صدر يف الشرارة األوىل
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 العاملني اقتصاديا )  وغري ليبيني  ليبيون( سنة فما فوق     ١٥توزيع السكان    جدول يوضح     
  )مقاطعة(بكل شعبية 

  
   سنة فما فوق١٥العاملون اقتصاديا 

  غري ليبيني  ليبيون
  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور  الشعبية

  ٣ ٦٦٩  ٣٣٢  ٣ ٣٣٧  ٤٧ ٣١٣  ١٦ ٤٤٨ ٣٠ ٨٦٥  البطنان
  ٢ ٩٩٨  ٢٩٨  ٢ ٧٠٠  ٥٥ ٠٦٩  ٢١ ٧٠٥  ٣٣ ٣٦٤  درنة

  ٦ ٠٧٥  ٤١٨  ٥ ٦٥٧  ٦١ ٩٠١  ٢٢ ٩٣٤  ٣٨ ٩٦٧  اجلبل األخضر
 ٥ ٤٧٩  ٢٢٣  ٥ ٢٥٦  ٥٧ ٠٩٤  ١٩ ٧١٧  ٣٧ ٣٧٧  املرج

  ٢٢ ١٣٨  ١ ٥٥٧  ٢٠ ٥٨١  ١٥٥ ٥٦٥  ٣٩ ١٤٤  ١١٦ ٤٢١  بنغازي
  ٩ ٧٩١  ٣٨٥  ٩ ٤٠٦  ٤٦ ٠٧٩  ١٢ ٥٥٩  ٣٣ ٥٢٠  الواحات
  ٢ ٥٩٧  ١٧٥  ٢ ٤٢٢  ١١ ٢١٠  ٣ ٤٥٤  ٧ ٧٥٦  الكفرة
  ١٠ ٠١٦  ٥١٤  ٩ ٥٠٢  ٥٢ ٣٥٩  ١٦ ٧٣٦  ٣٥ ٤٤٣  سرت
  ٢١ ٩٤٦  ٩٦٤  ٢٠ ٩٨٢  ١٣٠ ٢٥٧  ٢٥ ١٤٧  ١٠٥ ١١٠  مصراتة
  ١٢ ٣٢١  ٤٣١  ١١ ٨٩٠  ١٢٣ ٢٤٩  ٣١ ٧٢٩  ٩١ ٥٢٠  املرقب
  ٣٦ ٨١٨  ٣ ٥٢١  ٣٣ ٢٩٧  ٣٠٥ ٥٠٧  ٨٧ ١٩١  ٢١٨ ٣١٦  طرابلس
  ١٨ ٩٤٧  ١ ٠٦٥  ١٧ ٨٨٢  ١٤٠ ٥٨٥  ٤٧ ٨١٩  ٩٢ ٧٦٦  اجلفارة
  ١٢ ٠٠٠  ٥٤٥  ١١ ٤٥٥  ٩٦ ٠١٥  ٣٥ ٥٠٨  ٦٠ ٥٠٧  الزاوية

  ١٠ ٦١٦  ٥٢٢  ١٠ ٠٩٤  ١٠١ ٧٨٢  ٤١ ٧٨٤  ٥٩ ٩٩٨  النقاط اخلمس
  ١٠ ٣٩٧  ٣٨٧  ١٠ ٠١٠  ٩٧ ٣٣٥  ٣٤ ٣٧٣  ٦٢ ٩٦٢  اجلبل الغريب

  ٤ ٤١٥  ١٧٠  ٤ ٢٤٥  ٣٢ ١٦٥  ١٣ ٣٧٢  ١٨ ٧٩٣  نالوت
  ١٠ ٤٢٥  ٧٦٣  ٩ ٦٦٢  ٦٦ ٢٠٨  ٢٥ ٣٩٤  ٤٠ ٨١٤  سبها

  ٤ ٠٩٦  ١٧٦  ٣ ٩٢٠  ٢٣ ٣٠٣  ٩ ١٠٤  ١٤ ١٩٩  وادي احلياة
  ٣ ٦٣٤  ١٣٢  ٣ ٥٠٢  ٢٥ ٧٧٠  ١١ ٠٢٢  ١٤ ٧٤٨  مرزق
  ٨٤٨  ٤١  ٨٠٧  ٧ ٠١٧  ٢ ٨٥١  ٤ ١٦٦  غات
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  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦جدول يبني عدد الطالب باملعاهد العليا للعام     
  
  عدد الطالب  

  اجملموع  إناث  ذكور  املعهد
  ٢٧٨  ٢٦١  ١٧  هد العايل الصحي طرابلساملع

  ٢٩٥  ٢٩٥  صفر  املعهد العايل الصحي بنغازي
  ٢١٤  ١٨٨  ٢٦  املعهد العايل الصحي الزهراء
  ٢٠٤  ٢٠٤  صفر  املعهد العايل الصحي البيضاء
  ٢٠٧  ١٧٥  ٣٢  املعهد العايل الصحي صرمان
  ٢٣٠  ١٩٠  ٤٠  املعهد العايل الصحي غريان
  ٢١٥  ١٢٥  ٩٠  تةاملعهد العايل الصحي مصرا
  ٣٢٥  ٢٧٤  ٥١  املعهد العايل الصحي طربق
  ٢١٤  ٢٠٥  ٩  املعهد العايل الصحي اجدابيا
  ٥٤٩  ٤٩٢  ٥٧  املعهد العايل الصحي مرزق
  ١٢٤  ١٢٤  صفر  املعهد العايل الصحي صرباتة

  ٣٦٢  ٣٦٢  صفر  املعهد العايل الصحي القربوللي
  ٢٥٣  ١٥٥  ٩٨  املعهد العايل الصحي سرت

  ٦٧  ٦٧  صفر  عايل الصحي هوناملعهد ال
  ١٠٩  ١٠٩  صفر  املعهد العايل الصحي بين وليد
  ٣٦٥  ٣١٥  ٥٠  املعهد العايل الصحي سبها
  ٢٣١  ٢٠٨  ٢٣  املعهد العايل الصحي امجيل

  ٤٠٤  ٣٦٧  ٣٧  املعهد العايل الصحي وادي احلياة
  ١٠٠  ١٠٠  صفر  املعهد العايل الصحي املرج

  ١٦٣  ١٤٣  ٢٠  املعهد العايل الصحي الشاطئ
  ١٢٢  ٩٨  ٢٤  املعهد العايل الصحي يفرن
  ٣٧  ٣٧  صفر  املعهد العايل الصحي الكفرة
  ١٢١  ١٢١  صفر  املعهد العايل الصحي اخلمس
  ١٩٠  ١٩٠  صفر  املعهد العايل الصحي تيجي
  ٨٠  ٨٠  صفر  املعهد العايل الصحي جالو
  ٢٩٥  ١٧٥  ١٢٠  املعهد العايل للعلوم الطبية

  ٢١٩  ٣٢  ١٨٧  هون/سةاملعهد العايل للهند
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  عدد الطالب  
  اجملموع  إناث  ذكور  املعهد

  ٥٧٨  ٥٨  ٥٢٠  بين وليد/املعهد العايل لإللكترونات
  ٨٦٣  ٣٨٠  ٤٨٣  املعهد العايل للطريان املدين واألرصاد اجلوية

  ٩٥٤  ٣٧٨  ٥٧٦  مصراتة/املعهد العايل للتقنية الطبية
  ٣٥٦  ٢٥٤  ١٠٢  البيضاء/املعهد العايل للعلوم الشرعية
  ١٩٠  ٢٣  ١٦٧  درنة/املعهد العايل للتقنية الطبية

  ٢١٩  ٣٢  ١٨٧  مصراتة/املعهد العايل للصناعة
  ٩ ١٣٣  ٦ ٢١٧  ٢ ٩١٦  اإلمجايل  

  
  .أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العايل: املصدر  *  

  
جدول يبني عدد الطالب الليبيني والفصول داخل املؤسـسات التعليميـة ملرحلـة التعلـيم                   

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦األساسي للعام الدراسي 
  

  ليبيون  الفصول
  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  مشترك  إناث  ذكور  الصف

٣٠٥ ٩٣٦١٠٦ ٣٦٩٥١ ٥٤  ٥ ٣٧٣  ٥ ١١٩  ١٢٣  ١٣١  أول
٤٠٨ ٢٧٩١٠٤ ١٢٩٥١ ٢٦٨٥٣ ٠٠٨٥ ٥  ١٢٥  ١٣٥  ثاين
١٧٣ ٦٨٩١٠٧ ٤٨٤٥٢ ٣٢٦٥٤ ٠٦٧٥ ٥  ١٢٢  ١٣٧  ثالث
٩٣١ ١٦٨١١٥ ٧٦٣٥٦ ٣٧٢٥٩ ٩٨٨٥ ٤  ١٨٥  ١٩٩  رابع

٩١٣ ٨٣٩١١٧ ٠٧٤٥٦ ٣٣٥٦١ ٧٢٨٥ ٤  ٣٠٥  ٣٠٢  خامس
٩١٩ ٨٨٠١١٦ ٠٣٩٥٥ ٢٦٧٦١ ٥٨٦٥ ٤  ٣٣٩  ٣٤٢  سادس
٨٧٤ ٤٨٣١٢٧ ٣٩١٦١ ٢٢٢٦٦ ٧٤٨٥ ٣  ٧٥٥  ٧١٩  سابع
٨٥٧ ٥٩٧١١٩ ٢٦٠٥٩ ٠٧٦٦٠ ٦٢٧٥ ٣  ٧٤٥  ٧٠٤  ثامن
٢٧٣ ٥٠٢١٢٧ ٧٧١٦٤ ١٣٧٦٢ ٥٣٧٥ ٣  ٨٤٢  ٧٥٨  تاسع
٦٥٣ ٠٤٣ ٣٧٣١ ٢٨٠٥١٠ ٣٧٦٥٣٣ ٤٠٨٤٧ ٥٤١٤٠ ٤٢٧٣ ٣  اإلمجايل  
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جــدول يــبني عــدد الطــالب غــري الليبــيني والفــصول داخــل املؤســسات التعليميــة ملرحلــة     
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦التعليم األساسي للعام الدراسي 

  
  غري ليبيني  الفصول

  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  مشترك  إناث  ذكور  الصف

١٤٠ ٨٦٩٤ ٢٧١١ ٢  ٥ ٣٧٣  ٥ ١١٩  ١٢٣  ١٣١  أول
١١٢ ٨٧٠٤ ٢٤٢١ ٢٦٨٢ ٠٠٨٥ ٥  ١٢٥  ١٣٥  ثاين
٢٨٧ ٩٩٥٤ ٢٩٢١ ٣٢٦٢ ٠٦٧٥ ٥  ١٢٢  ١٣٧  ثالث
٤١٨ ٩٧٧٤ ٤٤١١ ٣٧٢٢ ٩٨٨٥ ٤  ١٨٥  ١٩٩  رابع

١٩١ ٩٣٣٤ ٢٥٨١ ٣٣٥٢ ٧٢٨٥ ٤  ٣٠٥  ٣٠٢  خامس
٨٦١ ٨٢٣٣ ٠٣٨١ ٢٦٧٢ ٥٨٦٥ ٤  ٣٣٩  ٣٤٢  سادس
٨٢٠ ٧٩٣٣ ٠٢٧١ ٢٢٢٢ ٧٤٨٥ ٣  ٧٥٥  ٧١٩  سابع
٥٥٨ ٧٠٧٣ ٨٥١١ ٠٧٦١ ٦٢٧٥ ٣  ٧٤٥  ٧٠٤  ثامن
٥١٤ ٦٧٣٣ ٨٤١١ ١٣٧١ ٥٣٧٥ ٣  ٨٤٢  ٧٥٨  تاسع
٩٠١ ٦٤٠٣٥ ٢٦١١٦ ٣٧٦١٩ ٤٠٨٤٧ ٥٤١٤٠ ٤٢٧٣ ٣  اإلمجايل  
  

  .املركز الوطين للتخطيط والتعليم: املصدر  *  
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دارس التعليميـــة مبـــرحليت التعلـــيم األساســـي واملتوســـط حـــسب عـــدد املـــ جــدول يـــبني     
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦لشعبيات للعام الدراسي ا

  

  التعليم املتوسط  التعليم األساسي  الشعبية
ــي   ــيم األساســـ التعلـــ

  اجملموع  واملتوسط

  ٣٦٨  ٣١  ٨١  ٢٥٦  طرابلس
  ٢٧٨  ٢٤  ٥٤  ٢٠٠  بنغازي
  ٤٠٨  ٣٨  ٥٩  ٣١١  مصراتة
  ٦٧  ٤  ١٩  ٤٤  سبها
  ٣٠٠  ٨  ٥٦  ٢٣٦   اخلمسالنقاط
  ١١٣  ١٣  ٢١  ٧٩  البطنان

  ١٦٧  ١٢  ٢٦  ١٢٩  اجلبل األخضر
  ١٠٨  ١٩  ١٩  ٧٠  الواحات
  ٥٣٠  ٤٨  ٧٣  ٤٠٩  املرقب
  ١٢٤  ١١  ٢٤  ٨٩  درنة
  ٤٨  صفر  ١٠  ٣٨  اجلفرة
  ٣٢  صفر  ٩  ٢٣  الكفرة

  ٧٥  صفر  ٢٢  ٥٣  وادي احلياة
  ٣٨٢  ٢٨  ٦٠  ٢٩٤  جفارة
  ٨٠  ١  ١٨  ٦١  مرزق
  ١١٣  ١٦  ١٨  ٧٩  سرت

  ٩٨  ٤  ٣٤  ٦٠  وادي الشاطئ
  ٢٣٨  ٢٤  ٤٦  ١٦٨  الزاوية
  ١٧٠  ٣٥  ٢٢  ١١٣  املرج
  ١٣٣  ١  ٣٥  ٩٧  نالوت

  ٤٣٧  ٢٠  ٩٦  ٣٢١  اجلبل الغريب
  ٢٩  صفر  ٥  ٢٤  غات

  ٤ ٢٩٨  ٣٣٧  ٨٠٧  ٣ ١٥٤  اجملموع  
  

  .املركز الوطين للتخطيط والتعليم: املصدر  *  
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ات الدراسـية األوىل والثانيـة      الـسنو (جدول يـبني عـدد الطـالب بالثانويـات التخصـصية                
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦حبسب الشعبة خالل العام الدراسي ) والثالثة

  
  اجملموع الكلي

  إناث  ذكور  الشعبة

٢٦٠ ٩٤١٢١ ١  علوم أساسية
٥٥١ ٠٧٣٢٦ ١٥  علوم اجتماعية
٢٧٩ ٥٣٩١٢ ٢١  علوم اقتصادية
٩٧٣ ١٤٢٥ ٣٣  علوم هندسية
٨٥٢ ٢٣٥١٢ ٤  اللغة اإلنكليزية
٩٥٤ ٤١٠١١ ٤  اللغة العربية

٠٣٩ ٣٦٥٤٦ ١٧  شعبة علوم حياة
٤٤١٢٠  علوم شرعية
٩٢٨ ٣٤٦١٣٦ ١٠٥  اجملموع  

  
  .املركز الوطين للتخطيط والتعليم: املصدر  *  

  
  


