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

   ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩
 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتصل بالنظر يف التقارير الدورية  
 اجلماهريية العربية الليبية   

 
يق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير الـدوري الثـاين للجماهرييـة العربيـة الليبيـة                 نظر الفر  

)CEDAW/C/LBY/2.( 
 

 مسائل عامة  
وُيرجــى أيــضا . ُيرجــى تبيــان اإلدارات واملؤســسات احلكوميــة املعنيــة بتنفيــذ االتفاقيــة   - ١

ت النـسائية، يف هـذه      تبيان ما إذا كان جيري إشراك املنظمات غـري احلكوميـة، وخباصـة الرابطـا              
 .العملية

ــة مجــع        - ٢ ــة، وكــذلك عــن حال ــذ االتفاقي وُيرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن تنفي
البيانات يف البلد عموما، واإلشارة إىل أي مدى ُيراعى تصنيف البيانـات حـسب نـوع اجلـنس                  

أيـضا  وُيرجـى   . يف عملية مجعها، وخاصة فيما يتصل بسكان األرياف، واألقليـات واملهـاجرين           
ــة، وكيــف         ــصل مبختلــف أحكــام االتفاقي ــات فيمــا يت ــة جبمــع البيان ــام احلكوم ــة قي ــان كيفي تبي
ُتستخدم تلك البيانات يف وضـع الـسياسات والـربامج ويف رصـد التقـدم صـوب مـساواة املـرأة                     

 .والرجل حبكم الواقع
معـايري  وُيرجى إيضاح نطاق التحفظ العـام للدولـة الطـرف علـى االتفاقيـة اسـتنادا إىل                   - ٣

الشريعة اإلسالمية، ووصـف أثـر هـذا الـتحفظ علـى اإلعمـال الفعلـي ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة                        
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ويرجــى أيــضا .  مــن االتفاقيــة٢مــن املــادة ) أ(والرجـل، علــى النحــو املطلــوب مبوجــب الفقــرة  
تبيــان مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تنظــر يف ســحب حتفظهــا العــام علــى االتفاقيــة، علــى حنــو  

 . ت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقةأوص ما
 

 املركز القانوين لالتفاقية، واإلطار التشريعي واملؤسسي  
يــشري التقريــر إىل أن االتفاقيــة جــزء مــن التــشريع الــداخلي وأنــه ميكــن االحتجــاج           - ٤

ام وُيرجى تقـدمي معلومـات عمـا إذا كـان مت االحتجـاج بأحكـ              . بأحكامها أمام احملاكم الوطنية   
االتفاقية أمام احملاكم احمللية خالل الفترة املشمولة باالستعراض، مع تقـدمي أمثلـة علـى الـسوابق                 

 .القضائية يف هذا الصدد
وُيرجــى تبيــان مــا إذا كــان قــد أُدرج يف التــشريع الــداخلي تعريــف للتمييــز ضــد املــرأة  - ٥

 ويشمل أيـضا أفعـال التمييـز مـن       ١يشمل كُال من التمييز املباشر وغري املباشر، متشيا مع املادة           
 .٢جانب اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص، وفقا للمادة 

وُيرجى تقدمي معلومات عما إذا كان قد مت تقييم لعمل األمني املـساعد لـشؤون املـرأة                  - ٦
، وال سـيما فيمـا خيـص قدرتـه علـى إجـراء الدراسـات                ١٩٩٢منذ إنشاء هذه الوظيفة يف عـام        

ء اآلراء بشأن مشاريع القوانني املتعلقة بقـضايا املـرأة، وكـذلك عمـا إذا كـان باسـتطاعته                    وإبدا
وُيرجـى تقــدمي  . تلقـي الـشكاوى املتعلقــة بانتـهاكات حقـوق املــرأة والنظـر يف تلـك الــشكاوى      

 .معلومات عن عدد الشكاوى املتلقاة منذ إنشاء هذه الوظيفة، وعن طبيعتها وما أفضت إليه
قــدمي معلومــات مــستكملة عــن التــدابري املتخــذة، مبــا يف ذلــك التــشريعات،    وُيرجــى ت - ٧

لكفالة النهوض باملرأة وتنمية قدراهتا يف امليـادين الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية والثقافيـة                
 .منذ تقدمي التقرير الدوري الثاين

 للنهوض بوضـع     وُيرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة لتعزيز اآلليات القائمة         - ٨
املرأة، قصد القضاء على مجيع أشكال التمييـز، علـى حنـو مـا أوصـت بـه اللجنـة يف مالحظاهتـا                       

 .اخلتامية السابقة
   
 القوالب النمطية واملمارسات الثقافية   

يشري التقرير إىل أن الدولة الطرف بذلت جهودا كبرية لتغيري أمنـاط الـسلوك والقـضاء                 - ٩
ولكـن التقريـر يفتقـر إىل       . يزيـة مـن خـالل تعلـيم كـل مـن املـرأة والرجـل               على املمارسات التمي  

وُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن     . معلومات عن املواقف التقليدية اليت تؤثر يف متتع املـرأة حبقوقهـا        
األمنــاط االجتماعيــة والثقافيــة الــيت تــؤثر يف متتــع املــرأة حبقوقهــا املدنيــة والــسياسية واالقتــصادية  
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لثقافيــة، فــضال عــن اخلطــوات املتخــذة صــوب القــضاء علــى أشــكال التحامــل   واالجتماعيــة وا
واملمارسات العرفيـة ومجيـع املمارسـات األخـرى الـيت قـد تتـسبب يف إدامـة فكـرة دونيـة أحـد                        

 .اجلنسني أو رفعة مكانته، واألدوار النمطية للرجل واملرأة
 

 العنف ضد املرأة  
، “يدوائـر التأهيـل االجتمـاع     ”اء والفتيـات يف     ُيرجى تقـدمي معلومـات عـن احتجـاز النـس           - ١٠
يـشري   إذ. األحداث اإلناث يف بنغازي ودار الرعايـة االجتماعيـة للنـساء يف تـاجورة             دار  يف ذلك    مبا

تقريــــر املقــــررة اخلاصــــة الـمعـنيـــــة بالـــــعنف ضــــد املــــرأة وأســـــبابه وعواقبــــه إىل أن النــــساء         
وجهت إلـيهن هتـم أو إدانـات بـسبب خـرق القـانون              احملتجزات يف هذه املرافق منهن من ُ       والفتيات

الــذي جيــّرم العالقــات اجلنــسية خــارج نطــاق الــزواج، ومنــهن كــذلك ضــحايا ) ١٩٧٣( ٧٠رقــم 
، الفقــرات A/HRC/4/34/Add.1(خيــشني التعــرض للعنــف علــى أيــدي أُســرهن  لــوايت االغتــصاب ال

طرف تنظـر يف إلغـاء القـانون        وُيرجى أيضا تقدمي معلومات عما إذا كانت الدولة ال        ). ٣٩١-٣٧٦
 . وسن قوانني جتّرم مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل) ١٩٧٣ (٧٠رقم 

 
 االجتار واستغالل البغاء  

ُيرجى تقدمي معلومات عن مدى انتشار االجتار بالنساء والفتيات ألغـراض االسـتغالل               - ١١
ات مــستكملة عــن التــشريعات الداخليــة وتنفيــذها، اجلنــسي واالقتــصادي، مبــا يف ذلــك معلومــ

وكذلك عـن اآلليـات األخـرى املوجـودة علـى الـصعيد الـوطين ملنـع االجتـار بالنـساء والفتيـات                       
 .واملعاقبة عليه

ــضالعات يف       - ١٢ ــات ال ــساء والفتي والرجــاء تقــدمي إحــصاءات، إن ُوجــدت، عــن عــدد الن
مدة ملنع استغالل بغـاء املـرأة واملعاقبـة عليـه، وفقـا             وُيرجى وصف القوانني والتدابري املعت    . البغاء

 مــن االتفاقيــة، وكــذلك التــدابري املتخــذة لتأهيــل النــساء الراغبــات يف التوقــف عــن     ٦للمــادة 
وُيرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة              . لبغاء ولـدعم تأهيلـهن اجتماعيـا      ممارسة ا 

لتــوفري التــدريب املتخــصص ألفــراد الــشرطة وحــرس احلــدود واحملــامني وجهــاز القــضاء بــشأن   
 .مسألة االجتار، وتقدمي معلومات عن مدى فعالية هذه التدابري

 
 صعيد الدويلاملشاركة يف اختاذ القرارات والتمثيل على ال  

قدم التقرير معلومات عـن حـضور الرجـال والنـساء يف املـؤمترين الـشعبيني األساسـيني                   - ١٣
، فضال عن مـشاركة املـرأة الليبيـة يف املناصـب القياديـة علـى الـصعيد                  ١٩٩٦  و ١٩٩٥لعامي  
وُيرجــى أيــضا تقــدمي . ٢٠٠٧  و٢٠٠٦وُيرجــى تقــدمي آخــر األرقــام بالنــسبة لعــامي  . الــدويل
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ت عن التدابري املتخذة لزيادة مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية واحليـاة العامـة، فـضال                    معلوما
 .عن متثيلها على الصعيد الدويل

 
 اجلنسية  

ُيرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا اللجنة العليا خبـصوص اعتمـاد قاعـدة                - ١٤
ويرجـى أيـضا تبيـان مـا إذا كانـت           . هلـا من شأهنا أن تسمح لألم الليبية بإعطـاء جنـسيتها ألطفا          

 .التشريعات احلالية تسمح للمرأة الليبية بإعطاء جنسيتها لزوجها األجنيب
 

 التعليم  
ــة لإلنــاث مــن خّرجيــي املــدارس      - ١٥ ُيرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن النــسبة املئوي

تعليم بالنسبة لإلنـاث يف     وُيرجى تبيان معدالت االنقطاع عن ال     . االبتدائية والثانوية واجلامعات  
ــساء عــن       ــة إىل انقطــاع الفتيــات والن ــيم، وكــذلك أهــم األســباب املؤدي مجيــع مــستويات التعل

ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات وبيانـات عـن مـستويات التعلـيم وإمكانيـات احلـصول                    . التعليم
ــك           ــن يف ذل ــساء األقليــات، مب ــة ون ــات املنــاطق الريفي ــساء وفتي ــيم املتاحــة لن ــى التعل نــساء عل

 .اجلماعات الرببرية، واحلامالت جلنسيات غري ليبية
 

 العمالة  
ــة الطــرف وضــعت سياســة ترمــي إىل       - ١٦ ُيرجــى تقــدمي معلومــات عمــا إذا كانــت الدول

وإذا كانـت قـد فعلـت       . اإلسراع بتحقيق مساواة املرأة والرجـل حبكـم الواقـع يف جمـال العمالـة              
 .ذ هذه السياسةذلك، ُيرجى تبيان اخلطوات املتخذة لتنفي

وُيرجى تقدمي معلومـات وإحـصاءات عـن مـشاركة النـساء يف القـوة العاملـة بالقطـاع                    - ١٧
وُيرجــى أيــضا وصــف أنــواع اخلــدمات  . النظــامي، مبــن فــيهن اللــوايت لــسن مواطنــات ليبيــات 

القانونية واالجتماعية أو غريها من اخلدمات وأشـكال احلمايـة املتاحـة للنـساء يف القطـاع غـري                    
 .نظامي، وأي تدابري ترمي إىل زيادة توافر هذه اخلدمات وأشكال احلمايةال
 

 الصحة  
ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف ملنــع انتــشار فــريوس   - ١٨

، بوسـائل منـها التثقيـف اجلنـسي         )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقص املناعة البشرية  
وُيرجــى أيــضا تبيــان النــسبة املئويــة للنــساء والفتيــات املــصابات . الت التوعيــةيف املــدارس ومحــ

 .اإليدز مقارنة بالرجال املصابني/بفريوس نقص املناعة البشرية
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وُيرجــى تقــدمي معلومــات وبيانــات عــن إمكانيــات احلــصول علــى اخلــدمات الــصحية    - ١٩
احلـامالت جلنـسيات غـري ليبيـة، مبـن يف      ألقليـات و ااملتاحة لنساء وفتيات املناطق الريفية ولنساء   

ذلك املهاجرات، ومعلومات أيضا عن معدالت وفيات واعتالل النوافس بالنسبة جلميـع فئـات           
 . النساء، تتضمن اجتاهات هذه املعدالت على مر الزمن

 
 املرأة الريفية  

 ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن أي بــرامج خاصــة قــد ُوضــعت لتبليــه احتياجــات املــرأة     - ٢٠
ــدريب املهــين     ــيم والت ــة، وال ســيما يف جمــال التعل ــساء    . الريفي ــة للن ــسبة املئوي ــان الن وُيرجــى تبي

والفتيات املسجالت يف التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي، ووجه املقارنـة بـني هـذه النـسب                
 . املئوية ونسب التسجيل يف املناطق احلضرية

ــان األحكــام احملــددة املوجــود    - ٢١ ــرأة    وُيرجــى تبي ــة للم ــشية مالئم ــضمان ظــروف معي ة ل
ــة     ــاه الــشرب املأمون ــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باحلــصول علــى مي ــضا تقــدمي  . الريفي وُيرجــى أي

معلومات عن اخلطوات املتخذة لتيـسري حـصول نـساء األمـازيغ علـى ميـاه الـشرب املأمونـة يف                    
 .منطقيت نفوسة وزوارة

 
 املهاجرات  

ــن     - ٢٢ ــات ع ــدمي معلوم ــوق      ُيرجــى تق ــضمان حق ــة الطــرف ل ــذهتا الدول ــيت اخت ــدابري ال الت
ــتغالل     ــة املنحــــدرات مــــن أصــــل أفريقــــي قــــصد محايتــــهن مــــن االســ املهــــاجرات، وخباصــ

 .والعنف االقتصادي
 

 الزواج والعالقات اُألسرية  
ُيرجى تقدمي معلومات عن اخلطـوات املتخـذة لـضمان املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف                    - ٢٣

 .شخصية، وال سيما فيما يتصل بالزواج والطالق واملرياثمسائل األحوال ال
ويرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف إلغاء ممارسة تعدد الزوجات، وفقـا                - ٢٤

 .للجنة بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األسرية) ١٩٩٤ (٢١للتوصية العامة رقم 
 

  ٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة   
 مــن ٢٠ مــن املــادة ١يــان مــا أُحــرز مــن تقــدم صــوب قبــول تعــديل الفقــرة   يرجــى تب - ٢٥

 .االتفاقية، املتعلقة بفترة اجتماع اللجنة
 


