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انجًبهٍزٌخ انعزثٍخ انهٍجٍخ انشعجٍخ االشتزاكٍخ انعظًى 

أيبَخ يؤتًز انشعت انعبو 

شؤوٌ انًزأح 
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التمييز ضد المرأة جميع أشكال بشأن اتفاقية القضاء على 
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 )*(لجنة إعداد التقرٌر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2008 -ر.و 28/08/1376بتارٌخ ( 8)رقم  أمٌن شبون المرأة بمإتمر الشعب العام/ قرار األختعلى بناًء      

هدى فتحً . د           بؤمانة مإتمر الشعب العــام شبون المرأةأمٌن / األخت تحت إشراؾفقد تـم تشكٌل لجنة  مسٌحً

 :-وعضوٌة كل من بن عامر

 

الصفــــة االســــم 

سعد الشرقاوي  أمل. أ
ربٌس وحدة المإشرات الدٌموؼرافٌة  

 التوثٌقالهٌبة الوطنٌة للمعلومات ومندوب 

محمود العاٌب  بهٌجة. أ
طرابلس  / وكٌل إدارة بإدارة المحاماة الشعبٌة

 دوب اللجنة الشعبٌة العامة للعدلمن

لألمن العام  العامة اللجنة الشعبٌةمندوب  زهرة جمعة بن عطٌة. أ

 مندوب اللجنة الشعبٌة العامة لالتصال الخارجً والتعاون الدولًسعاد عنبر 

بن  إبراهٌم صفٌة. مهندسة

عامر 

عٌة مدٌر مكتب التعاون الفنً باللجنة الشعبٌة العامة للشبون االجتما

شبون المرأة  / والمكلفة بملؾ التعاون الدولً بؤمانة مإتمر الشعب العام

شبون المرأة / مدٌر إدارة العمل األهلً بؤمانة مإتمر الشعب العامفرج علً  فاٌزة. أ

 مدٌر مكتب التعاون الفنً مندوب اللجنة الشعبٌة العامة للتخطٌط ءفطٌمة ٌوسؾ وفا. د

اللجنة الشعبٌة العامة للثقافة  مندوبلطفٌة القباٌلً . أ

مستشار قانونً متعاون بؤمانة مإتمر الشعب العام خلٌفة أحمد  نعٌمة. أ

مندوب اللجنة الشعبٌة العامة للشبون االجتماعٌة الشتٌوي  مٌالد وجدان. د

 

القانونٌة والتصحٌح اللؽوي المراجعة 

  شرٌؾ األزهري. أ

الطباعة 

  زهرة جمعة بن عطٌة. أ

 

 

 

 

                                                 
)*(

 تى تزتٍت األسًبء حست انحزوف األثجذٌخ 
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رس ــالفه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
الموضوع                                                                       الصفحة 

 
 

 5.......... ................................................................................... المقدمة
 

 :جزء األولال
 الموقع الجؽرافً والخصابص الدٌموؼرافٌة

 والنظام السٌاسً واإلداري والقضابً بالجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة
(7- 16 )

 7 ............................................................ الخصابص الجؽرافٌة والدٌموؼرافٌة

 9 .................................................................................... النظام السٌاسً
 11 ............................................................................... النظام اإلداري القابم

 12 ....................................................................... هٌكل القضاء ونظام المحاكم

 15. ...... التشرٌعات النافذة لتطبٌق اتفاقٌة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة فًاإلطار القانونً 

 
: الجزء الثانً

 على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرآة اتفاقٌة القضـاءأوجه االتفاق بٌن نصوص 

( 50 -17) والتشرٌعات الوطنٌة 
 17. ............................................................................. (1)الرد على المادة 

 18 .............................................................................. (2)الرد على المادة 

 20 .............................................................................. (3)الرد على المادة 

 22..... ......................................................................... (4)الرد على المادة 

 23 .............................................................................. (5)الرد على المادة 

 26..... ......................................................................... (6)الرد على المادة 

 27..... ......................................................................... (7)الرد على المادة 

 29..... ......................................................................... (8)الرد على المادة 

 32..... ......................................................................... (9)الرد على المادة 
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 33........ .................................................................... (10)الرد على المادة 

 36 ............................................................................ (11)الرد على المادة 

 39 ............................................................................ (12)الرد على المادة 

 41........ .................................................................... (13)الرد على المادة 

 43........ .................................................................... (14)الرد على المادة 

 45........ .................................................................... (15)الرد على المادة 

 47........ .................................................................... (16)الرد على المادة 

كبئمة المراجع 
(51 )

 
المالحق  

 

  ......................................................................... إعالن قٌام سلطة الشعب -

.  ............................... الوثٌقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان فً عصر الجماهٌر -

.  ............................... مسٌحً بشؤن تعزٌز الحرٌة 1991لسنة ( 20)القانون رقم  -

.  ...................................... بٌان حقوق وواجبات المرأة فً المجتمع العربً اللٌبً -

.  .........التوثٌق و بشؤن النظام الوطنً للمعلوماتمسٌحً  1990لسنة ( 4)القانون رقم  -

  ..............مسٌحً  25/07/2008مٌثاق المرأة فً الجماهٌرٌة العظمى الصادر بتارٌخ  -
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الملدمة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

من صمٌم رٌات والمحافظة على الحالدولة، باعتبار أن إقامة العدل  من أهم واجباتالحقوق اإلنسانٌة إن حماٌة      

الوثٌقة الخضراء الكبرى لحقوق " الوثٌقة الدستورٌة  العربٌة اللٌبٌة أصدرت الجماهٌرٌة من هذا المنطلق، وعملها

" ... : فً مجال حقوق المرأة قولهجاء فٌها  فإن مما( مسٌحً 1988 -06 -12)بتارٌخ " اإلنسان فً عصر الجماهٌر

. "له ما ٌبرره  ظلم صارخ لٌسفً الحقوق بٌن الرجل والمرأة التفرٌق 

من مقوالت تجسد الحقوق والحرٌات، فقد  من الكتاب األخضر الثالث فصلالوكان هذا المبدأ مسلماً به لما ورد فً      

لقد عانت المرأة عبر مراحل التارٌخ صنوفاً من القهر واالضطهاد، وال تزال تعانً على الرؼم من أنها "  :-أورد قوله

ما هو إنسانً، لذلك كان من أنه لٌس ثمة أي فارق بٌن الرجل والمرأة فً كل  ن العالم، وعلى الرؼمتمثل نصؾ سكا

من الواجب أن تتساوى المرأة والرجل فً الحقوق اإلنسانٌة من حٌث حق العمل، وحق التعلٌم والحصول على المعرفة 

. "...التً تناسبها

بتارٌخ " القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة "  اقٌةـى اتؾـة علـربٌة اللٌبًـاهٌرٌة العـادقت الجمـد صـوق     

 .(مسٌحً 1990 -06 -15)ودخلت حٌز النفاذ فً ( مسٌحً 1989 -05 -16)

للجماهٌرٌة العربٌة  يفقد تم إعداد التقرٌر األول ،بنود هذه االتفاقٌة العربٌة اللٌبٌة بتنفٌذ من الجماهٌرٌة اً التزامو     

نة القضاء على التمٌٌز من قبل لج (LIBL /CEDAW/ 1)، (مسٌحً 1991 -02 -18)فً ة وتمت مناقشته اللٌبً

/ add/1/ 1)         مسٌحً 1993 اإلضافات للتقرٌر فً أكتوبر تقدٌم موبناًء على طلب اللجنة ت، ضد المرأة

LIB/C/CEDAW) ، والرابع والخامسالثالث الثانً والتقارٌر أما هذا التقرٌر فهو جامع ٌتضمن .

التطور الذي  وعلى ضوءالجماهٌرٌة فً  التً اتخذتالقانونٌة  فإن هذه التقارٌر تبٌن اإلجراءاتوالتزاماً بما تقدم،      

: جزأٌن وهما، سٌتضمن التقرٌر أحرزته المرأة

 اللٌبٌة، باإلضافة  وٌتناول وبشًء من اإلٌجاز المالمح الجؽرافٌة والسكانٌة للجماهٌرٌة العربٌة :الجزء األول

. إلى البناء التنظٌمً للسلطة الشعبٌة، والتقسٌم اإلداري القابم، واإلطار القانونً لتنفٌذ هذه االتفاقٌة

 ًالقوانٌن النافذة بالجماهٌرٌةمع مقارنتها ب، االتفاقٌة موادمدى االتفاق مع وٌتناول : الجزء الثان. 

 المتعلقة بالجزء الثانًانٌن والقرارات والقواإلحصابٌات وٌشمل : المرفقاتالمالحق و .
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ومن قبل لجنة فنٌة تضم مجموعة  بؤمانة مإتمر الشعب العامالتقرٌر تحت إشراؾ شإون المرأة إعداد هذا تم وقد      

اللجنة على أن تشمل الردود على مواد هذه من المختصٌن ٌمثلون عدة قطاعات، بما فً ذلك القطاع األهلً، وحرصت 

من قبل الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة فً مجاالت  ة كافة المعلومات المتاحة بشؤن ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابٌراالتفاقً

. حقوق المرأة

الكرٌم هو شرٌعة المجتمع فً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة، فإن كل القوانٌن والتشرٌعات من أن القرآن  وانطالقاً      

لبشر اتولً اهتماماً خاصاً الحترام حقوق اإلنسان والمساواة بٌن بنً  القرآن الكرٌم مستمدة منال الوضعٌة النافذة

، وتتفق معها االتفاقٌةالوطنٌة جاءت منسجمة مع أحكام تلك  علٌه فإن جمٌع التشرٌعاتذكوراً وإناثاً على حد سواء، و

 1969) فاإلعالن الدستوريرجل والمرأة، بٌن ال األحوال نصاً وروحاً، والتشرٌعات الوطنٌة تحظر أي تمٌٌز فً معظم

، (مسٌحً 1988) الكبرى لحقوق اإلنسان، والوثٌقة الخضراء (مسٌحً 1977) ، وإعالن قٌام سلطة الشعب(ٌحًمس

الكاملة فً جمٌعها تإكد على المساواة  ،)*(مسٌحً 2008ومٌثاق المرأة  ،(مسٌحً 1991) وقانون تعزٌز الحرٌة

الجماهٌرٌة للتقرٌر الثانً والثالث والرابع  ٌن اللٌبٌٌن ذكوراً وإناثاً، وبمناسبة تقدٌمالحقوق بٌن جمٌع المواطن

 :والخامس فإننا نإكد على النقاط التالٌة

لجنة القضاء على جمٌع أنواع التمٌٌز ضد  حاولت اللجنة فً تقرٌرها أن تؽطً جمٌع المالحظات التً أبدتها .1

. المرأة فٌما ٌخص التقرٌر األولً

مع الجماهٌرٌة فً سعٌها إلى تحقٌق العدل والمساواة بٌن أبناء المجتمع اللٌبً، فإنها تعمل جاهدة إن  .2

المجتمع الدولً لتعزٌز وحماٌة حقوق اإلنسان، وذلك من خالل مصادقتها على جمٌع االتفاقٌات فً مجال 

 .حقوق اإلنسان

ساواة مع الرجل، إال أننا ال نجزم بؤننا حققنا كل بالرؼم من المكاسب التً حققتها المرأة اللٌبٌة فً مٌدان الم .3

تحتاج إلى جانب  ،المعوقات والقٌود التً كبلتها بتؤثٌر العوامل االجتماعٌة والموروث الثقافًؾما هو مطلوب، 

 .التشرٌعات إلى وعً المرأة بحقوقها التً كفلها لها القانون

 

 

 

                                                 
)*(

، انذي تتى فٍه يزاجعخ اإلَجبساد انتً تى تحمٍمهب (ٌىو انًزأح انهٍجٍخ)يسٍحً، حٍث اعتجز هذا انٍىو  25/07/2008تى إعالٌ يٍثبق انًزأح فً ٌىو  

 .تُفٍذاً نجُىد هذا انًٍثبق يٍ كم عبو
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 الجزء األول 

رافٌة غوالخصابص الدٌمالموقع الجؽرافً و

بالجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة والقضابً  اإلداريوالنظام السٌاسً و

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؼرافٌة والخصابص الجؽرافٌة والدٌم

:- الموقع والمساحة -1

فٌما بٌن خطى  ،مالً من قـارة  إفرٌقٌاتقع الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة االشتراكٌة العظمى فً الوسط الش    

حٌث تطل علٌه  ،و ٌحدها مـن الشمــال البحر األبٌض المتوسط ،شرقاً ( 25-09)وخطً طول  ،شماالً ( 33-18)عرض 

ـوب نٌة و من الجنمن الشرق جمهورٌة مصر العربٌة والجمهورٌة السودا و ٌحـدها ،(كــم 1900)بساحـل طوله نحو 

، أما  من حٌـث المساحة فإنها تبلػ حوالً ٌجر ومن الؽرب جمهورٌتً تونس والجزابرجمهورٌتً تشاد والن

. على مستوى القارة األفرٌقٌة من حٌث المساحةهً بذلك تشكل رابع دولــة ، وألؾ كٌلو متر مربع (1.775.500)

 :-السكـــــــــــان -2

( 5673031)أن عدد السكـان المقٌمٌن ٌبلػ  مسٌحً 2006 للسكان لعام عامال أظهرت النتابج األولٌة للتعداد     

أخرى  اً ، هذا مع العلـم أن هناك أعدادنينسمة ؼٌر لٌبً( 349040)نسمة لٌبٌون و( 5323991)نسمة موزعٌن بٌن 

بحثاً  ،ٌدخلون إلى البالد من الدول المجاورة بدون إجراءات رسمٌة ،من السكان ؼٌر اللٌبٌٌن تصل إلى مبات اآلالؾ

سكان عدد ال فإن ، أما من حٌث توزٌع السكان اللٌبٌٌن حسب النوع، وال تتوفـر عنهم إحصاءاتةالتجارعمل والعـن 

من %  50.62أي أن الذكور ٌشكلون نسبة  ،نسمة( 2628846) ناثاإلسكان ، وعدد النسمة( 2695145)ذكور ال

تجدر هذا و  ،شخص للكٌلو متر الواحد( 3.2)قد بلؽت  مسٌحً 2006 فإن الكثافة السكانٌة  لعام بذلكو، المجموع

اإلشارة إلى أن عدد السكان اللٌبٌٌن قد شهد طٌلــة الفترة الممتدة من عقـد  الستٌنات إلى عقد الثمانٌنات من القرن 

لسنة  ٌة للتعداد العامولإال أن النتابج األ ،سنوٌاً ( % 3.6)الماضً معدالت نمو عالٌة بلؽت فً المتوسط أكثر من 

، مما أدى إلً ظهور تحوالت  هامة فً العدٌد اً لما كان علٌه الوضع فً السابققد أظهرت اتجاها مؽاٌر مسٌحً 2006

:- من المإشرات الدٌمؽرافٌة أهمها ما ٌلً

%(. 1.45)لسكـان ؼٌر اللٌبٌٌن إلً ول%( 1.38)انخفاض معدل النمو السنوي المركب للسكان اللٌبٌٌن إلى  -1
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 ،اتبداٌة الثمانٌنمنذ  ارتفاعاً  وهذه النسبة قـد شهدت ،أنثى( 100)ذكر لكل ( 112)عند الوالدة وع بلؽت نسبة الن -2

 . ذكورأن نسبة النوع تنمو لصالح ال مما ٌدل على

سنة ( 31.03)إلى  مسٌحً 1984 مسنة عا( 27.35)النسبة للذكور من ع متوسط العمر عند الزواج األول باارتؾ  -3

رؼبة ، وتعزى هذه الظاهرة إلى خالل نفس الفترة سنة( 28.02)إلى سنة ( 23.0)ولإلناث من  مسٌحً، 1995عام 

 نسبة، وبلؽت ارتفاع مساهمة المرأة فً النشاط االقتصاديناث فً مواصلة تعلٌمهم العالً واإلكل من الذكور و

 %(. 29.6)مسٌحً  2006سنة  المساهمة

عام %( 75)سكان المقٌمٌن من ام للسكان فقد ارتفعت نسبة التحضر بٌن الطبقاً للتعرٌؾ المستخدم فً التعداد الع -4

عام  اً كما أن ظاهرة السكان الرحل وشبه الرحل قد اختفت تمام مسٌحً، 1995عام %( 85)إلى مسٌحً  1984

  .مسٌحً 1995

فقد انخفضت  مسٌحً، 1984مقارنة بعام  مسٌحً 1995دل النمو السنوي للسكان عام كنتٌجة النخفاض معو -5

، مسٌحً 1995عام %( 39)إلى  مسٌحً، 1984عام %( 50)من ( نة فؤقلس 14) من سنصؽار النسبة السكان 

من %( 65)بالتالً ارتفعت نسبة السكان فً سن العمل إلى و ،مسٌحً 2006سنة %( 32)لتصل النسبة إلى 

. مسٌحً 2006عام  المجموع الكلى للسكان

المتوسط وقدر  مسٌحً، 1995سنة للذكور عـام ( 65)و سنة لإلناث (67)عند المٌالد متوقع بلػ متوسط العمر ال -6

. سنة لإلناث( 72.7)، ولذكورلسنة ( 70.3)بنحو  مسٌحً 2001عام 
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النظام السٌاسً  

ب التً تعنى سلطة الشعو ،الدٌمقراطٌة المباشرةعلى أساس  للٌبٌةٌقوم النظام السٌاسً فً الجماهٌرٌة العربٌة ا    

  .ه عن طرٌــق المإتمرات الشعبٌةٌمارس الشعب سلطتحٌث  ،(أي الحكم الشعبً المباشر)

  

:- البنٌة التنظٌمٌة للسلطة الشعبٌة

طابع العربٌة اللٌبٌة اتخذ النظام السٌاسً فً الجماهٌرٌة  ،مسٌحً 1977عام  (1)منذ إعالن قٌام سلطة الشعب     

تناولها ممارستها دون نٌابة أو تمثٌل فً المإتمرات الشعبٌة األساسٌة، ولقد السلطة الشعبٌة المباشرة، التً تتم 

على النحو  نظام عمل المإتمرات الشعبٌة واللجان الشعبٌةبشؤن  مسٌحً 2007لسنة ( 1)القانون رقم بالتفصٌل 

:- التالً

 

:- ةاألساسً ةالشعبً اتالمإتمر. 1

 18تكون من جمٌع المواطنٌن ذكوراً وإناثاً ممن تبلػ أعمارهم تو أساس السلطة الشعبٌة فً النظام الجماهٌري، هً

األساسٌة الشعبٌة المإتمرات تمارس "  :-قانون المنوه عنه على أنسنة فما فوق، وقد نصت المادة الثانٌة من ال

 ة، واتخاذالسلطة والحكم والرقابة بشكل مباشر، وتتولى تسٌٌر شإون الدولة والمجتمع، وإصدار التشرٌعات الالزم

: ، وهً المرجعٌة السٌاسٌة الوحٌدة فً ذلك، ولها فً سبٌل ذلك ما ٌلًشإون حٌاتها جمٌع القرارات التً تنظم

. القوانٌن فً مختلؾ المجاالت سنوضع السٌاسات العامة، و *

. وضع الخطط االقتصادٌة واالجتماعٌة والمٌزانٌات العامة وإقرارها *

. الرقابٌةولجانها الشعبٌة التنفٌذٌة اختٌار ومساءلة أماناتها و *

. "تحدٌد عالقة الجماهٌرٌة العظمى بؽٌرها من الدول *

 

  :-ة للشعبٌاتالشعبً اتالمإتمر. 2

. الواقعة فً دابرة اختصاصهاشعبٌة األساسٌة المإتمرات ال أماناتتكون من وت* 

أمٌن ن وخمسة أعضاء، على أن ٌكون من بٌنهم من بٌن أعضابه، وتتكون من أمًوتكون للمإتمر أمانة ٌتم اختٌارها * 

. (من العناصر النسابٌة هذا العضو أوجب القانون أن ٌكون  قدو) شإون المرأة لأمٌن للشإون االجتماعٌة و

                                                 
(1)

 (.1)انًهحك رلى : َظزأ 
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القرارات والتوصٌات التً تتخذها المإتمرات الشعبٌة  ٌتولى المإتمر الشعبً تجمٌع وإعادة صٌاؼة مشروعاتو* 

بشؤنها، كما ٌتولى  اإلجراءات الالزمة مإتمر الشعب العام الستعمالحٌلها إلى ي، ومن ثم ي نطاقهالواردة ؾ األساسٌة

. ات ذات الطابع إلى جهات االختصاص لتنفٌذهاقرارالإحالة 

 

 

 

:- مإتمر الشعب العام. 3

وابط المهنٌة، وٌختص بما فٌه المإتمرات الشعبٌة، واللجان الشعبٌة، واالتحادات، والنقابات، والرتقً لتهو تجمع      

:- ٌلً

. هم من مهامهمإأمانة مإتمر الشعب العام ومساءلتها وقبول استقالة أعضابها أو إعفااختٌار  *

. تحدٌد القطاعات التً تدار بلجان شعبٌة عامة وبٌان مهامها *

. ٌة ومساعدٌهمااختٌار أمٌنً اللجنة الشعبٌة لجهاز التفتٌش والرقابة الشعبٌة وجهاز المراجعة المال* 

. هممهاممن  إهمعفاتهم، وإاستقاالول وقب ومساءلتهم،اختٌار أمٌن مجلس التخطٌط العام، واللجنة الشعبٌة العامة،  *

. ها المإتمرات الشعبٌة األساسٌةصٌاؼة القوانٌن والقرارات التً تسنّن  *

، وقبول لٌبٌا المركزي ومساعدهومحافظ مصرؾ  ، والنابب العامومستشاروها اختٌار ربٌس المحكمة العلٌا *

. استقالتهما، وإعفاإهما من مهامهما

لجنة علٌا، تنحصر مهمتها فً صٌاؼة قرارات المإتمرات  ، بل هو مجردومإتمر الشعب العام ال ٌمارس سلطة    

:- انة من، وتتكون األمؼٌرهمأمانة ٌتولى اختٌارها مباشرة من بٌن أعضابه أو من  للمإتمر، والشعبٌة األساسٌة،

 أمٌن مإتمر الشعب العام .

 الشعبٌة أمٌن شإون المإتمرات. 

 أمٌن شإون اللجان الشعبٌة. 

 أمٌن الشإون الخارجٌة .

 أمٌن شإون االتحادات والنقابات والروابط المهنٌة. 

 أمٌن الشإون القانونٌة وحقوق اإلنسان. 

 أمٌن شإون المرأة. 
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:- انُظبو اإلداس٘ انمبئى

مسٌحً أصبحت جمٌع المرافق العامة تدار بواسطة لجان شعبٌة ٌتم  1977م سلطة الشعب عام قٌامنذ إعالن      

واللجان الشعبٌة عبارة عن إدارات . ، وتعمل تحت رقابتها وإشرافهامباشرة من قبل المإتمرات الشعبٌةاختٌارها 

إتمرات الشعبٌة وإدارة المرافق على تنفٌذ القوانٌن والقرارات والسٌاسات الصادرة عن الم متخصصة، ٌقتصر دورها

 :-واللجان الشعبٌة تتكون من. والمشارٌع

 

:- الشعبٌة اناللج. 1

إلدارة وتنظٌم القطاعات المختلفة، وتنفٌذ قرارات  مإتمر شعبً أساسً لجنة شعبٌة من بٌن أعضابهٌختار كل      

الصادرة عن المإتمرات الشعبٌة  قراراتعن تنفٌذ القوانٌن وال مسبولةالمإتمر الشعبً األساسً، وبالتالً هً 

. المقٌمٌن فً نطاقها اإلدارياألساسٌة، وتقدٌم الخدمات العامة للمواطنٌن 

 

:- (مقاطعات)للجان الشعبٌة للقطاعات بالمإتمرات الشعبٌة للشعبٌات اللجنة الشعبٌة . 2

، رهم مباشرة من جماهٌر المإتمرات المعنٌةٌتم اختٌالمإتمرات الشعبٌة األساسٌة، القطاعات باتتكون من أمناء و     

. بما ٌتفق وقرارات المإتمرات الشعبٌة األساسٌة إدارة وتسٌٌر القطاعات المختلفةب ،اإلداري طاقهاوتختص فً ن

 

:- للقطاعات ةان الشعبٌة العاماللج .3

من قبل مإتمر كل لجنة أمٌن ل، وٌتم اختٌار بٌة للقطاعات بالمإتمرات الشعبٌةاللجان الشع وتتكون من أعضاء     

المتعلقة بالقطاع، وتنفٌذ  وتختص اللجنة الشعبٌة العامة للقطاع بتنفٌذ القراراتالشعب العام من بٌن المختارٌن شعبٌاً، 

مشروعات القوانٌن المتعلقة بالقطاع، وتقدٌم المقترحات الالزمة لتعدٌل  وإدارة المشروعات والخدمات، وإعداد

. ، عن طرٌق أمانة مإتمر الشعب العاما على المإتمرات الشعبٌة األساسٌةعرضهلالتشرٌعات 

 

  :-اللجنة الشعبٌة العامة. 4

تنفٌذ قرارات المإتمرات الشعبٌة األساسٌة التً تمت  عامة، تتولىالقطاعٌة اللجان المن أمٌن وأعضاء وتتكون      

والخطط لتنفٌذ تلك القرارات، واقتراح مشروع  صٌاؼتها فً مإتمر الشعب العام، وذلك من خالل وضع البرامج

على المإتمرات الشعبٌة األساسٌة  وتحٌلهاالقوانٌن، ومشروعات  ،خطط التنمٌةومشروع المٌزانٌة العامة للدولة، 

 .صاحبة السلطة والسٌادة
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 هٌكل القضاء ونظام المحاكم

:  ٌتؤلؾ النظام القضابً من تنظٌم تدرجً ذي أربع طبقات

 اختٌارهمٌتم  ،تتؤلؾ من ربٌس وعدد من المستشارٌن ،قمة الهٌكل القضابً، ومقرها طرابلس: العلٌا المحكمة 

وتنظر فً المسابل المدنٌة والتجارٌة والجنابٌة واإلدارٌة واألحوال الشخصٌة، من قبل مإتمر الشـعب العام، 

. كل دابرة من خمسة مستشارٌنوتتؤلؾ 

 األحكام الصادرة و ،ن التً ترفع ضد أحكام المحاكم االبتدابٌة الصادرة عنهالطعووتنظر فً ا: محاكم االستبناؾ

.  قابلة للطعن فٌها بالنقض أمام المحكمة العلٌامن محاكم االستبناؾ 

 محكمة ثانً درجة للنظر فً األحكام  وهذه المحاكم ذات اختصاص عام، كما أنها تعتبر: المحاكم االبتدابٌة

 . بٌةالصادرة عن المحاكم الجز

 هً محاكم الدرجة األولى، وتختص بالفصل فً المسابل المدنٌة، والتجارٌة، واألحوال : المحاكم الجزبٌة

 .مقرها المدن الصؽٌرة ،، كما تختص بالنظر فً الجنح والمخالفاتفً حدود قٌمة معٌنة الشخصٌة

  

:- القوانٌن المنظمة للجهاز القضابً

 

:  تشرٌعات ٌحكم التنظٌم القضابً فً لٌبٌا عدة

 نون المرافعات المدنٌة والتجارٌةقا. 

 ( األحوال الشخصٌةمحاكم )  المحاكم الشرعٌة قانون إجراءات التداعً أمام.  

  بشؤن الزواج والطالق وآثارهما 1984لسنة ( 10)القانون رقم .

  قانون اإلجراءات الجنابٌة  .

  1971لسنة  (88)قانون القضاء اإلداري رقم   .

  2006لسنة  (6)القضاء رقم قانون نظام  . 

  بشؤن إدارة قضاٌا الدولة 1971لسنة ( 87)القانون رقم. 

  بشؤن إدارة المحاماة الشعبٌة 1981لسنة ( 4)القانون رقم. 

  بإنشاء إدارة القانون 1992لسنة ( 6)القانون رقم .
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  1982لسنة  (6)، والمعدل بالقانون رقم  1953قانون المحكمة العلٌا لسنة   .

  :-الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة مبادئ األساسٌة التً ٌرتكز علٌها القضاء فًال

 مبدأ استقالل القضاء  .

 مبدأ المساواة أمام القانون  .

 مبدأ المساواة أمام القضاء  .

 ًمبدأ عالنٌة التقاض  .

 مبدأ التقاضً على درجتٌن  .

 مبدأ تؤمٌن حــق الدفاع  .

القانون رقم  فً علٌهانصوص مالجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة، رتكز علٌها القضاء فً المبادئ األساسٌة التً ي هذهو    

حٌث نصت  الذي ٌعد القانون األكثر سموا ورفعة فً الدولة اللٌبٌة، ،(1)مسٌحً بشؤن تعزٌز الحرٌة 1991لسنة ( 20)

وتإمن له المحكمة كافة الضمانات  ،المادة الثالثون منه على أن لكل شخص الحق فً االلتجاء إلى القضاء وفقا للقانون

وٌتحمل  ،ره من خارج المحكمةله حق االستعانة بمحام ٌختادون مقابل، باإلضافة إلى أنه الالزمة بما فٌها المحامً 

إلى جانب نظام ( الشعبٌة)اللٌبٌة إذ تتبنى فكرة المحاماة المجانٌة العربٌة وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الجماهٌرٌة . نفقته

إنما تنطلق من فلسفة عمٌقة أساسها ضمان حق المتهم فً أن ٌحظى بمحاكمة  (بمقابل)محاماة التقلٌدي المعروؾال

ضبطا وتحقٌقاً  – الدولة بتحمل نفقات مإسسات العدالةاستناداً على التزام  بصرؾ النظر عن قدراته المالٌة، ،عادلة

عندما ال ٌبادر باختٌار محام خاص  ،فً الدفاع أمام المحكمةضمان حقه والمتهم  باإلضافة إلى الدفاع عن – ومحاكمة

بما ٌحمله من امتهان لكرامة  ،المساعدة القضابٌة تجاه المعدمٌن نظامتكون قد تجاوزت  فإنهابذلك وعلى نفقته، 

.  المتهم

ال ٌجوز ألي جهة عامة المحاكم، نصت المادة الثالثة والثالثون من القانون ذاته على انه  عملومنعاً للتدخل فً      

 ،كما ال ٌجوز ألي جهة التدخل فً شإون الضبط القضابً أو التدخل فً أمور ؼٌر مكلفة بها، ،تجاوز حدود اختصاصها

.  إال إذا كانت مخولة بذلك قانوناً 

ر نصت المادة الخامسة والثالثون منه على اعتبا وألجل تحصٌن نصوص هذا القانون األسمى من أي اختراق،     

هذا  وبناًء على .دل كل ما ٌتعارض معها من تشرٌعاتال ٌجوز أن ٌصدر ما ٌخالفها وٌع حكام هذا القانون أساسٌة،أ

                                                 
(1)

 (3)أَظز انًهحك رلى  
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وهو االمتناع عن إصدار أي قانون ٌخالؾ نص أو  ،أولهما سلبً: النص أصبح المشرع اللٌبً ملزماً بتحقٌق واجبٌن

على نحو ٌتفق  ،قٌام المشرع بمراجعة وتعدٌل كافة القوانٌن النافذة مقتضاهو ،روح األحكام الواردة به، وثانٌهما اٌجابً

.  القانون األسمى هذاحكام أمع 

حق – ممثلة فً هٌبات المحاكم وعلى رأسها المحكمة العلٌا اللٌبٌة –وفً جمٌع األحوال ٌظل للسلطة القضابٌة      

بعد أن استؤنفت المحكمة العلٌا من خالل الدابرة الدستورٌة السٌما  ،(الشرعٌة القانونٌة)الرقابة على دستورٌة القوانٌن 

.  الدستور مخالفة النظر فً الطعون المتعلقة ب

الذي  ،هو فكرة ترتبط بقوة نظام الدولة السٌاسً ،ن مبدأ استقالل السلطة القضابٌة فً المجتمع الجماهٌريفإ اً إذ     

وتبٌن الطرٌقة  ،التً ترسم أسلوب الحكم فً الجماهٌرٌة العظمى ،ةٌستند على أفكار ومبادئ النظرٌة العالمٌة الثالث

من خالل  ،سعة فً السلطةالمشاركة الوا ٌتولونالمجتمع  أفراد والتً تإكد على أن ،المثلً فً إدارة كافة هٌبات الدولة

 ،ة المواطنروات لخدموتسخٌر كافة الث ،احترام حقوق اإلنساننظام ومن مظاهر هذا ال ،المإتمرات الشعبٌة األساسٌة

وتفعٌل دور القانون  ،ومنع التمٌٌز العرقً أو الدٌنً ،وتحرٌم التمٌٌز بٌن الجنسٌن ،والتعلٌم ،والتكافإ فً فرص العمل

على أساس أنها وسٌلة لخدمة اإلنسان  ،وكذلك منع كل أشكال االستبداد فً السلطة ،وتطبٌقه بالتساوي بٌن البشر

ضمن الضوابط  ،ل جمٌع التشرٌعات فً المجتمع الجماهٌري كل الحقوق والحرٌات لإلنسانولٌس الضطهاده، لذلك تكؾ

، تنفٌذا لمبدأ القانونٌة المشروعة، وفً ظل المجتمع الجماهٌري تخضع الدولة بكافة شرابحها المختلفة للقانون

التً جاءت بها ثورة الفاتح من  (1)فً عصر الجماهٌر من الوثٌقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان المنبثق ،المساواة

ولكل فرد  ،أن المجتمع الجماهٌري ٌضمن حق التقاضً واستقالل القضاء( 9)فً بندها التاسع مإكدةسبتمبر العظٌمة، 

بشؤن تعزٌز الحرٌة فً مادته  مسٌحً 1991لسنة ( 20)كما نص القانون رقم ،عادلة ونزٌهة ةفً محاكم الحق

بما فٌها االستعانة بمحام  ،وتإمن له المحكمة كافة الضمانات الالزمة ،اء إلى القضاءلكل شخص االلتج أن :الثالثٌن

 ،آنفاً  وكانت المواثٌق الدولٌة عامة تنص على مبدأ استقالل السلطة القضابٌة كما اشرنا إلى هذا ،ٌختاره حسب ظروفه

أنه من الضروري أن ٌتولً  ٌعنًإلنسان ا أن مبدأ استقالل السلطة القضابٌة فً اإلعالن العالمً لحقوق احٌث بٌنّن 

 ،وهذا ٌعنى أهمٌة مراعاة حقوق البشر ،لكً ال ٌضطر إلى التمرد واالستبداد والظلم ؛القانون حماٌة حقوق اإلنسان

. ن اإلنسان ٌتمرد بقوة ؼٌر محسوبة النتابج ضد الظلم والطؽٌان فً حالة ؼٌاب القضاء العادل إوبخالؾ ذلك ؾ

بدءا  ،اللٌبٌة بعد أن استكملت إصدار مرجعٌاتها الحقوقٌة العربٌة ل ما تقدم ذكره إلى أن الجماهٌرٌةونخلص من ك     

 ،بات المرأة فً المجتمع الجماهٌريبالوثٌقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان فً عصر الجماهٌر، ووثٌقة حقوق وواج

                                                 
(1)

 (.2)انًهحك رلى : أَظز 
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عة وتعدٌل قوانٌنها النافذة بما ٌتفق مع الوثابق وقانون تعزٌز الحرٌة، بادرت بمراج ،وقانون حماٌة حقوق الطفل

 (7)بما فٌها  المشار إلٌها سلفا، وكان من نتابج ذلك إلؽاء محكمة الشعب االستثنابٌة بموجب القانون رقم  ،الحقوقٌة

. مسٌحً 2005لسنة 
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 :-اإلغبس انمبََٕٙ نزطجٛك ارفبلٛخ انمعبء ػهٗ انزًٛٛض ظذ انًشأح فٙ انزطشٚؼبد انُبفزح 

 

باعتبارها تشرٌعاً داخلٌاً ملزماً للقاضً  التزمت بها؛إلى هذه االتفاقٌة  لجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌةمنذ أن انضمت ا     

. التمسك بؤحكامها أمام القضاء اللٌبًوٌحق لكل ذي مصلحة الدفع بها و ،الوطنً

ال ٌتعارض هذا االنضمام مع قوانٌن األحوال الشخصٌة  أن) مفاده تحفظاً عاماً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة وقد أبدت      

مسٌحً أبلؽت الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌــة األمٌن العام لألمم  05/07/1995وبتارٌخ ( المستمدة من الشرٌعة اإلسالمٌة

، بحٌث ثر تحدٌداً جاعلة إٌاه أك ،المتحدة بقرارها القاضً بتعدٌل تحفظها العام الذي أبدته لدى انضمامهــا إلى االتفاقٌة

:- ٌلً ٌنص على ما

اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة المعتمدة من قبل  انضمامها إلىتعلن الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة 

:- ةالتالً اتالتحفظ مسٌحً مع 18/12/1979الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بتارٌخ 

مراعاة األحكام القطعٌة للشرٌعة اإلسالمٌة المتعلقة بتحدٌد نصٌب الورثة فً  من االتفاقٌة مع( 2)ٌتم تطبٌق المادة  -

. تركة الشخص المتوفى ذكراً كان أو أنثى

تكفلها الشرٌعة اإلسالمٌة للمرأة  من االتفاقٌة دون المساس بؤٌة حقوق( 16)من المادة ( ج ، د) ٌتم تطبٌق الفقرتٌن  -

. 

تنسجم تماماً االنضمام إلى هذه االتفاقٌة أن تشرٌعاتها اللٌبٌة  الجماهٌرٌة العربٌة لىمما سهل ع الجدٌر بالذكر أنو     

ذلك كما سٌتبٌن و ،بل تتفق معها فً معظم األحوال نصاً وروحاً  ،ال تتعارض معهاو ،مع ما جاء فً أحكام هذه االتفاقٌة

وٌمكننا القول أن المجتمع دة فً تشرٌعاتنا الوطنٌة، ومقارنتها باألحكام المماثلة الوار، مواد االتفاقٌةمراجعة خالل  من

 على تطبٌق اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال  -و الزال ٌحرص -اللٌبً ومن خالل عقٌدته اإلسالمٌة السمحاء حرص 

منصوص  امباعتبار أن هذه األحك ،أن تدخل هذه االتفاقٌة إلى حٌز النفاذ االنضمام إلٌها، بل وقبل التمٌٌز ضد المرأة قبل

 .علٌها  فً التشرٌعات الوطنٌة

اعترفت التشرٌعات بحقوق المرأة فً التمثٌل الدولً وفً الضمان االجتماعً وفً المسإولٌات والحقوق الواردة . 1

. من االتفاقٌة( ح1/ 16هـ، /8، 11)طبقاً للمواد 

والمهنة، والوظٌفة، وحرٌة  ،الرضاساس الزواج على أبحرٌة المرأة فً اختٌار العمل والزوج و اعترفت التشرٌعات. 2

. التصرؾ واإلدارة ألمالكها
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وإنشاء دور حضانة فً مقر العمل، وتوفٌر منها إجازة األمومة مدفوعة األجر،  ،للمرأة مزاٌاوفرت التشرٌعات عدة . 3

. االتفاقٌةمن  (12/2ح، 11/2ب، 11/2)طبقاً للمواد  الرعاٌة الصحٌةخدمات 

، والفهم الصحٌح لألمومة كوظٌفة اجتماعٌة، وتوفٌر عات اللٌبٌة الحماٌة القضابٌة واإلدارٌة للمرأةقررت التشريكما  .4

إجازة األمومة، والعمل على القضاء على التمٌٌز ضد  ، وحماٌة اإلنجاب، وحماٌتها من الفصل أثناءالوقاٌة الصحٌة

، 1، 9، 6، 2/5، 2/3)لمواد بما ٌتفق مع اوذلك المرأة فً المناطق الرٌفٌة، وضرورة تسجٌل الزواج وتحدٌد سنه، 

. االتفاقٌةمن  (16/2، 14/2أ، /2، 11/2، 11/1

التدابٌر  أوضحتالتشرٌعات أشكال التمٌٌز ضد المرأة، ومنعت السلطات العامة من التمٌٌز ضد المرأة، و حظرتكما . 5

عنصرٌة نحو المرأة، ومنعت التمٌٌز ضد المرأة فً ال التً ال تعتبر تمٌٌزاً ضد المرأة، وعملت على القضاء على النظرة

المادة الثانٌة عشر من االتفاقٌة، والفقرتٌن الثانٌة والرابعة من نفس المادة،  على نحو ٌتفق معمجال العمل، وذلك 

. من االتفاقٌة (أ/11/1، 5/1، 4) وكذلك المواد

صادرة، وقررت لها المساواة فً الحرٌات األساسٌة أقرت التشرٌعات مبدأ المساواة بموجب الوثابق الدستورٌة ال. 6

وفً ، وفً التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً، وفً المناهج واالمتحانات والمعدات المدرسٌة، وفً محو األمٌة، والعامة

تماعٌة، وقررت المساواة مع التمٌٌز ضدها فً المجاالت االقتصادٌة واالج التربٌة البدنٌة وفرص التوظٌؾ، ومنعت

القٌود التً تحد من أهلٌتها، وقررت لها حق المساواة فً حرٌة التنقل واإلقامة فً األهلٌة القانونٌة، وإبطال  الرجل

. والوصاٌة مع الرجل والقوامةوالسكن والمساواة فً الوالٌة 

 

: الجوانب التً أحالت التشرٌعات أمرها إلى الدٌن، هً كاآلتً

  من االتفاقٌة( أ/16/1واردة بالمادة ال)الحقوق المتفرعة من عقد الزواج .

 ٌةقمن االتفا( ح/16/1الوارد بالمادة )وااللتزامات أثناء الزواج وعند فسخه  موضوع المساواة فً الحقوق .

لجماهٌرٌة العربٌة تقرٌر ا أما بالنسبة لمالحظات لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة التً أبدتها أثناء مناقشة     

رٌعة تؽٌٌر الشلك اللجنة إلى العمل على تطوٌر والـذي تشٌر فٌه تلجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة وبشؤن تحفظ ا يلاألو اللٌبٌة

لمواكبة التطور  الؽراء صالحة لكل زمان ومكان، وقابلة عة اإلسالمٌةننا نإكد على أن الشريإؾ( من وجهة نظر اللجنـة)

. لى كل ما ٌناقض النصوص القرآنٌة الصرٌحة والقطعٌةفً كل المجاالت مع الثبات على موقفنا المتحفظ ع
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  أوجه االتفاق بٌن نصوص :-الجزء الثانً

 والتشرٌعات الوطنٌة على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرآة اتفاقٌة القضـاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     

هذا الجزء دراسة التشرٌعات اللٌبٌة لبٌان مدى تطابق أحكامها مع األحكام الواردة فً االتفاقٌة، سنتناول فً       

وقبل أن نبدأ بهذه ، معها تشرٌعاتنا الوطنٌةوسنورد نص كل مادة من مواد االتفاقٌة، ثم نتناول األحكام التً تتفق 

المقارنة نود أن ننبه أن ما تضمنته التشرٌعات اللٌبٌة ٌفوق كثٌراً ما تضمنته االتفاقٌة؛ ألن التمٌٌز أمر ال ٌقره الدٌن 

والتً  النظرٌة العالمٌة الثالثة، اإلسالمً الحنٌؾ، وال ؼٌره من األصول التشرٌعٌة، أو الفلسفة التً تقوم علٌها

. تضمنها الكتاب األخضر فً فصوله الثالث

 

  (1)المادة 

 

أي تفرقة أو استبعاد أو تقٌٌد ٌتم على أساس   " المرأةالتمٌٌز ضد  "ٌعنى مصطلح  االتفاقٌةألؼراض هذه       

اإلنسان تساوي الرجل والمرأة، بحقوق على  أساس النٌل من االعتراؾ للمرأة، أثاره أو أؼراضه من كون يو الجنس

قافٌة والمدنٌة أو فً أي مٌدان آخر، أو إبطال ثوالحرٌات األساسٌة فً المٌادٌن السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وال

. االعتراؾ للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بؽض النظر عن حالتها الزوجٌة

 

( 1)الرد على المادة 

 

، وال ٌوجد أي تشرٌـع تإكد المساواة بٌن الذكور واإلناثفً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة، قوانٌن النافذة ن جمٌع الإ     

فً  الحقلها و ،سواء كان فً المجال السٌاسً أو الثقافً أو االقتصادي أو االجتماعً ،ٌمنعها من ممارسة أي حق

ل والوظابؾ القضابٌة والقانونٌة، وٌمثل ب ،أو القٌادٌة منهاوشؽل الوظابؾ سواء اإلدارٌة  ،االنتفاع بكافة الخدمات

التمتع بالمزاٌا التً ٌتمتع و  من القوة العمومٌة للمحاكم والنٌابات والمحاماة، %( 40)العنصر النسابً ما ٌقرب من 
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 وتباشر ،وذمة مالٌة مستقلة اسم مستقلأهلٌة و ان لهأل ؛بزواجها أٌاً من هذه الحقوقوال تفقد المرأة  ،بها الرجـل

        .علٌها العمل فً أي مجال رظحوال يُي  ،هاوقحق

 

 

 

 



CEDAW/C/LBY/5  

 

22 

 

( 2)المادة 

بطاء إوتوافق على أن تنتهج بكل الوسابل المناسبة ودون  ،ز ضد المرأةياؾ جمٌع أشكال التمًتشجب الدول األطر     

: لذلك تتعهد بالقٌام بما ٌلً تحقٌقـاً و ،رأةالقضاء على التمٌٌز ضد المسٌاسة  

، إذا لم ٌكن هذا ٌة أو تشرٌعاتها المناسبة األخرىالمرأة فً دساتٌرها الوطنة بٌن الرجل وامبدأ المساود تجسً( أ)    

. الوسابل المناسبة األخرىي لهذا المبدأ من خالل القانون و، وكفالة التحقٌق العملاآلنالمبدأ قد أدمج فٌها حتى 

ر كل تمٌٌز ضد ظي ذلك ما ٌقتضٌه األمر من جزاءات، لحبما ؾ ،ؼٌرهاتخاذ المناسب من التدابٌر التشرٌعٌة وا( ب)    

. المرأة

، عن طرٌق وضمان الحماٌة الفعالة للمرأة ،جلإقرار الحماٌة القانونٌة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الر( ج)    

. ياص والمإسسات العامة األخرى، من أي عمل تمٌٌزالمحاكم الوطنٌة ذات االختص

المإسسات العامة ، وكفالة تصرؾ السلطات وتمٌٌزٌة ضد المرأة عمل أو ممارسة بؤي االضطالععن  متناعاال( د)    

. االلتزامبما ٌتفق وهذا 

. جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مإسسة اتخاذ( هـ)    

الممارسات األعراؾ وٌل أو إلؽاء القوانٌن واألنظمة وبما فً ذلك التشرٌع، لتعداتخاذ جمٌع التدابٌر المناسبة، ( و)    

. تشكل تمٌٌزاً ضد المرأة التًالقابمة 

. تشكل تمٌٌزاً ضد المرأة التًإلؽاء جمٌع أحكام قوانٌن العقوبات الوطنٌة ( ز)    

 

(  2) على المادة الرد 

دزٗ  ،أحانًشانًسبٔاح ثٍٛ انشجم ٔ يجذأيغ جبء يزفمبً انؼشثٛخ انهٛجٛخ  فٙ انجًبْٛشٚخسٚؼبد ٌ جًٛغ يب صذس يٍ رصإ     

: ، َٕسد اٜرٙ، ٔفًٛب ٚخص يب ركش يٍ َمبغل اَعًبيٓب إنٗ ْزِ االرفبلٛخلت

إٌ رجسٛذ يجذأ انًسبٔاح ثٍٛ انشجم ٔانًشأح فٙ انذسزٕس انٕغُٙ لذ ٔسد كُص ػبو فٙ اإلػالٌ انذسزٕس٘ انصبدس فٙ ( أ)

، ٔلذ رى " انًٕاغٌُٕ جًٛؼبً سٕاء أيبو انمبٌَٕ" :ػهٗ أٌانًبدح انخبيسخ يُّ  دَص، دٛث يسٛذٙ 11/12/1969

رؼضٚض انذشٚخثطأٌ  يسٛذٙ 1991نسُخ ( 20)رفصٛم ْزا انًجذأ فٙ انمبٌَٕ سلى 
(1)

األٔنٗ ػهٗ َص فٙ يبدرّ ٔانز٘ ، 

                                                 
(1)

 .1969انجزٌذح انزسًٍخ، عذد خبص سُخ  
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"ٌ فٙ انذمٕق ال ٚجٕص انًسبط ثذمٕلٓى انًٕاغٌُٕ فٙ انجًبْٛشٚخ انؼظًٗ ركٕساً ٔإَبثبً أدشاس يزسبٔٔ" أٌ 
(2)

، أيب 

فٕٓ أيش ٚفشظّ انًشكض انمبََٕٙ نهًشأح أيبو انمعبء، ْٕٔ انًسبٔاح يغ انشجم أيبو ْزا انًجذأ لػٍ كفبنخ انزذمٛك انؼًهٙ 

صذس فٙ انز٘ أكذ رنك انجٛبٌ ٔلذ ٔال ٚجٕص انجٕس ػهٗ دمٕق انًشأح أٔ دشيبَٓب يُٓب،  ،انمبٌَٕ فٙ انذمٕق ٔاالنزضايبد

يسٛذٙ ػٍ انًؤرًش انثبَٙ الَؼزبق انًشأح فٙ يذُٚخ سجٓب  16/03/1997
(3)

إٌ انًشأح فٙ "  :ْزا انجٛبٌ جبء فٙٔ 

". رًزغ ثٓب انشجم دٌٔ رفشلخ ثًُٛٓبانًجزًغ انجًبْٛش٘ رؤكذ ػهٗ انزًزغ ثكبفخ انذمٕق انزٙ ٘

 

نهجٕء إنٗ انمعبء نشفغ انًظهًخ ػُّ فٙ أ٘ دك يٍ دمٕلّ انذك فٙ اانجًبْٛشٚخ انؼشثٛخ انهٛجٛخ فٙ نكم يٕاغٍ ( ة)

ػهٗ ( 29)ثٙ فٙ انًبدح إر َص انمبٌَٕ انًذَٙ انهٙ ،نصٛمخ ثبإلَسبٌ اً ثبػزجبسْب دمٕق ؛انزٙ ٚزًزغ ثٓب كبفخ انًٕاغٍُٛ

 ،خشآٔع دٌٔ جؼم األْهٛخ يمصٕسح ػهٗ ٌفٕٓ نى ٘ ،" رُزٓٙ ثًٕرّـخ اإلَسبٌ ثزًبو ٔالدرـّ دٛبً ٔرجذأ ضخصٙ"  :أٌ

يب نى رطت  ،، نّ دك انزمبظٙ أيبو جًٛغ انًذبكىخص غجٛؼٙ رٔ أْهٛخش -ركشاً كبٌ أٔ أَثٗ  -ٔيـٍ ثى فئٌ اإلَسبٌ  

، فذُٛئز ٚزٕنٗ يٍ ٚمٕو ثطئَّٕ يًبسسخ ْزا انذك َٛبثخ (انسفّ -ػزّال –انجٌُٕ ) أْهٛزّ ػبسض يٍ ػٕاسض األْهٛخ 

 .ػُّ سٕاًء كبٌ ركشاً أٔ أَثٗ

 

خالل يٍ ػهٗ لذو انًسبٔاح يغ انشجم  انجًبْٛشٚخ انؼشثٛخ انهٛجٛخ ثذًبٚخ لبََٕٛخ نذمٕلٓبفٙ رزًزغ انًشأح ( د /ج)

ْزا ثبإلظبفخ إنٗ ػذح إجشاءاد أخشٖ، ٚؼزجش ثؼعٓب اسزثُبئٛبً ، (ة -أ)يُظٕيخ انزطشٚؼبد انزٙ أضٛش إنٛٓب فٙ انفمشاد 

إٌ انجًبْٛشٚخ يٍ أٔائم انذٔل اإلساليٛخ انزٙ سًذذ نهًشأح ثزٕنٙ كبفخ  :رفبد٘ انًؼٕلبد انثمبفٛخ، َزكش يُٓب يٍ أجم

انطشغخ ٔاأليٍ انؼبو ٔانجٛص، ْزا ، ٔاَعًذ انًشأح إنٗ أجٓضح أيبو جًٛغ انًذبكىٔثبنًشافؼخ  ،انًُبصت فٙ انمعبء

رًش انطؼجٙ األسبسٙ ػهٗ يسزٕٖ انًؤ جزًبػٛخانطؤٌٔ االضؤٌٔ انًشأح ٔ َبءلٕو ثّ أو٘افخ إنٗ انذٔس انز٘ ثبإلض

. فٙ يؤرًش انطؼت انؼبو انذٔنخػهٗ يسزٕٖ  ٔأ ، ٔانطؼجٛخ

 

فٙ دبنخ صذٔس ػًم رًٛٛض٘ ػٍ انسهطخ اإلداسٚخ نهذٔنخ، فئٌ نهًشأح دك االنزجبء إنٗ انمعبء اإلداس٘ إلنغبء انمشاس ( ْـ)

 ،خشٖ انزٙ رُظش فٙ سفغ انًظبنىثٛخ األإظبفخ إنٗ دٔس انجٓبد انشلبانزًٛٛض٘ انصبدس ظذْب، ٔإنضاو يصذسِ ثبنزؼٕٚط، 

. انًزبثؼخ انطؼجٛخ انًؼُٙ ثًزبثؼخ رُفٛز كبفخ انمٕاٍَٛٔيٍ أًْٓب جٓبص انشلبثخ ٔ ،انشجم دك انهجٕء إنٛٓبنًشأح  ٔلٔانزٙ 

 

                                                 
(2)

 .1991نسُخ  22انجزٌذح انزسًٍخ، انعذد  
(3)

 (.4)يهحك رلى : أَظز 
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نسُخ  (10)لبٌَٕ سلى الثئصذاس  انجًبْٛشٚخ انؼشثٛخ انهٛجٛخايذ إنغبء أ٘ رًٛٛض ظذ انًشأح ق٘ سجٛم رؼذٚم ٔف (ص) (ٔ)

، دٛث ٚعًٍ ْزا لٓب فًٛب ٚزؼهك ثبنؼاللخ انضٔجٛخانز٘ كفم نهًشأح حٔ ،ٔآثبسًْب انضٔاج ٔانطـالقثطأٌ  يسٛذٙ 1984

إر  ،إنغبء أدكبو انُطٕصٔ ،نٓب دك خهغ صٔجٓب دٛث يُخ،ظٕاْش رًٛٛضٚخ فٙ يسبئم األدٕال انطخصٛخأٚخ انمبٌَٕ إنغبء 

يٍ انمبٌَٕ سلى  37يبدح )رؼزجشْب كأٌ نى ركٍ ٔ ،ٔص انصبدسح فٙ ْزا انطأٌأدكبو انُصٖ َص ْزا انمبٌَٕ ػهٗ أٌ رهغ

انزٙ رُص ػهٗ دك ٔسثخ انًشأح فٙ ٔ حٔثٛمـخ دمٕق ٔٔاججبد انًشأٔيٍ رنك يب رعًُزّ  ،(يسٛذٙ 1984نسُخ ( 10)

. ْزا َص رى إػًبنّٔ( يٍ انٕثٛمخ 13يبدح )د ٔفبرٓب انزًزغ ثبنذمٕق انعًبَٛخ ػٍ
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( 3)ادة الم

كل  ،ةيالسٌما المٌادٌن السٌاسٌة واالجتماعٌـــة واالقتصادٌة والثقاؾو ،تتخـــــــذ الدول األطراؾ فً جمٌع المٌادٌن     

ة حقوق وذلك لتضمن لها ممارسـ ،تقدمها الكاملٌنلكفالة تطــور المرأة وبما فً ذلك التشرٌع  ،التدابٌر المناسبة

. التمتع بها على أساس المساواة مع الرجلوات  األساسٌة اإلنسان والحري

 

( 3) الرد  على المادة 

تكفل جمٌعها تطور المرأة  التً ،التنفٌذيتدابٌر على المستوٌٌن التشرٌعً واتخذت الجماهٌرٌة العظمً العدٌد من ال     

حرٌاتها على قدم لحقوقها و لها ممارسة فعلٌة تضمنمها فً كافة المٌادٌن السٌاسٌة واالجتماعٌـة و االقتصادٌة وتقدو

. ع الرجلاة مالمساو

من خالل  ،فً مشاركة المرأة فـــً صنع القرار ةرابد ربٌة اللٌبٌةفعلى الصعٌد السٌاسً تعتبر الجماهٌرٌة الع     

هذه و ،ربٌة اللٌبٌةعضوٌتها فً المإتمرات الشعبٌة األساسٌة التً هً أسـاس السلطة الشعبٌة فً الجماهٌرٌة الع

. دون تمٌٌز نساءً مإتمرات تضم كافة أفراد المجتمع رجاالً ولا

المرأة و، سنــة( 18)سن  بلؽوا نإناثاً ممٌع المواطنٌن ذكوراً وفالعضوٌة فً المإتمرات الشعبٌة األساسٌة مفتوحة لجم

غ فجر الفاتح العظٌم حٌث اعتبرت المرأة منذ بزو، الرجل تقوم بممارسة السلطة الشعبٌة بشكل مباشراللٌبٌة مثلها مثل 

فعال من خالل عضوٌتها فً المإتمرات لما لها من دور مإثر و ،الجماهٌري ال ٌتجزأ من كٌان المجتمـــع اجزءً 

. الشعبٌــة األساسٌة

المعمول بها فً مجال ممارسة  ةالنظم اإلداريذة واإلجراءات ون جمٌع التشرٌعات الناؾإوعلى الصعٌد االقتصادي ؾ     

، فالمرأة مثلها مثل الرجل لها حق من أي نـوع كان فً ممارسة النشاطالقتصادي تمنع منعاً باتاً أي تمٌٌز النشاط ا

تقلد الوظابؾ فً أي و ،والتصرؾ فً الممتلكات ،السلؾو ،من حٌث القروض ،المصرفً الحصول على االبتمـــان

. ى أو مجال كانالتؤهٌل فً أي مستوو ،والتدرٌب ،االلتحاق بالتعلٌمو ،مستوى كان

فقد تطورت  ،ت المرأة اللٌبٌةاقدرجاه تعزٌز وتطوٌر إمكانٌات وته فً السٌاسة العامة للدولة وكنتٌجة لهذا التوج     

 مسٌحً 1984من إجمالً العاملٌن عام %( 14)نحو  األهمٌة النسبٌة للمرأة اللٌبٌة فً القوى العاملة الوطنٌة من

، وكذلك تطورت معدالت التحاق الفتٌات بجمٌع مراحل التعلٌم والتدرٌب مسٌحً 2001 عام%( 27)لتصل إلى أكثر من 

نساء فً من ال  مسٌحً 2001فً عام %( 74)ل إلى أكثر من صثم وفً عقد السبعٌنات %( 50)أقـل من فقد كان 
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عام %( 51)كثر من درٌب إلى أالتإلى إجمالً الملتحقٌن بالتعلٌم ونسبة الفتٌات  تطورتو( 06/24)السن المدرسٌة 

. مسٌحً 2003

ومكانتها الصحٌحة اإلشارة إلٌها أعادت للمرأة اعتبارها  ن التشرٌعات الحدٌثة والتً سبقإفً الجانب االجتماعً ؾو    

  .االحترام المتبادلالعالقة القابمة على المساواة و هًو ،بشرٌك حٌاتها وفً عالقتها ،المجتمعوالسلٌمة داخل األسرة و

الرجل فً الحقوق وااللتزامات مبدأ قرره اإلعالن الدستوري الصادر المرأة بإن مساواة ؾ ما عن الجانب التشرٌعًأ     

المواطنون جمٌعاً سواء أمام )  :فً مادته الخامسة نصحٌث  كما سبق القول،(  مسٌحً 1969 -12 -11) فً 

حٌث جاء فً الجماهٌر رى لحقوق اإلنسان فً عصر الوثٌقة الخضراء الكب فً ذات المبدأ على نص ثم، (1)(القانون 

ن التفرٌق فً الحقوق هو إنسانً، إ أبناء المجتمع الجماهٌري متساوون رجاالً ونساء فً كل ما"  :منها( 21)البند 

مسٌحً بشؤن  1991لسنة ( 20)لقانون رقم ا ذلك أٌضاً  وأكد، (2)"بٌن الرجل والمرأة ظلم صارخ لٌس له ما ٌبرره 

ٌجوز  المواطنون فً الجماهٌرٌة ذكوراً وإناثاً أحرار متساوون فً الحقوق ال" ، مقرراً فً مادته األولى الحرٌة تعزٌز

 واكتسبت األهلٌة ،، ولذا فإن حقوق المرأة مكفولة ـ شؤنها شؤن الرجل ـ طالما بلؽت سن الرشد(3)"المساس بحقوقهم 

، واختٌار الزوج أي والتعبٌر والسكن واالنتقال والتدرٌب وحرٌة اختٌار، فلها حرٌة الرالقانونٌة طبقاً للقانون المدنً

. نوع العمل الذي ٌناسبها 

النسابٌة، والقانون  تبشؤن التنظٌما مسٌحً 1975لسنة  (106)القانون رقم ومن التدابٌر المتخذة فً سبٌل ذلك      

اإلتحاد العام للجمعٌات النسابٌة االرتقاء  وجب علىالذي أ، بشؤن تنظٌم الجمعٌات النسابٌة ر.و 1369لسنة ( 20)رقم 

صادقت  هذا وقد ،بالمرأة لتولً المناصب القٌادٌة ، والدفعوالثقافٌة بالمرأة واألسرة فً المجاالت االجتماعٌة

كما ، (4)مسٌحً 1989لسنة ( 7)القانون رقم على اتفاقٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة بموجب  الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة

للمرأة اللٌبٌة ٌحتفل به كل  مسٌحً، واعتبار هذا التارٌخ عٌداً وطنٌاً  2008  -7 -25تم إعالن مٌثاق المرأة بتارٌخ 

 .عام

 

 

 

                                                 
(1)

 .1969انجزٌذح انزسًٍخ  عذد خبص سُخ  
(2)

 .1988انجزٌذح انزسًٍخ عذد خبص سُخ  
(3)

 .1991انجزٌذح انزسًٍخ عذد خبص سُخ  
(4)

 .1989نسُخ  20انجزٌذح انزسًٍخ انعذد  
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( 4)المادة 

كما زاً يال ٌعتبر اتخاذ الدول األطراؾ تدابٌر خاصة مإقتة تستهدؾ التعجٌل بالمساواة الفعلٌة بٌن الرجل و المرأة تمً -1

ا ،  كمؼٌر متكافبة أو منفصلة اإلبقاء على معاٌٌر ،لهكنتٌجة  ،ي حالبؤ عال ٌستتبأ، ولكنه ٌجب ه االتفاقٌةتحدده هذ

  .تحققتا تكون أهداؾ التكافإ فً الفرص والمعاملة قد عندم ٌجب وقؾ العمل بهذه التدابٌر

ذلك تلـك  التدابٌر الواردة فً هذه تدابٌر خاصة تستهدؾ حماٌة األمومة بما فً  األطراؾال ٌعتبر اتخاذ الدول  -2

 .االتفاقٌة إجراء تمٌٌزٌاً 

 

( 4) الرد على المادة 

من  شبهةآخر  التً تضمنت بشكل أومن تعدٌل القوانٌن السابقة و فً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌةاستهدؾ المشرع      

إزالـة العوابق التً تجعل بعض و ،همابٌنفعلٌة الالوصول إلى المساواة الحقٌقٌة ومن أجل  ،المرأةالتمٌٌز بٌن الرجـل و

 .المجاالت حكراً على الرجال دون النساء

ال شك فٌه أن القانون قد اعتمد معاملة خاصة للمرأة فً مجاالت العمل والتدرٌب والوقاٌة واألمومة، وهً ومما      

التمٌٌز مظهر  -بؤي حال من األحوال  -تؤخذ كلها فً صالح األسرة والتنشبة االجتماعٌة السلٌمة للطفل، وال ٌمكن أن 

ضد الرجل، وهذا مفهوم جٌد فً المجتمع اللٌبً، وفً الوقت نفسه ال نجد فً القوانٌن ما ٌشكل معاٌٌر ؼٌر متكافبة أو 

. منفصلة تخل بمبدأ تكافإ الفرص بٌن الرجل والمرأة

بعض على من التشرٌعات المرأة، فقد اشتملت العدٌد مٌة المساواة بٌن الرجل ووتقدٌراً من المجتمع اللٌبً أله     

ما نصت علٌه  :إدمـاج  المرأة فً هذه المجاالت، مثال ذلك من أجل ،النصوص الممٌزة للمرأة والتً تعد تدبٌراً مإقتاً 

 ،ا الحامل، السٌممعاملة المرأة فً السجن :زاً لها مثليلٌس تمًو ،لتشرٌعات من معاملة خاصة للمرأة مراعاة لطبٌعتهاا

 ؾ، وحظر تشؽٌلهـا بوظائمإسسات اإلصالح والتؤهٌلبشؤن  مسٌحً 2005لسنة ( 5)معاملـة خاصة وفقاً للقانون رقم 

فهذه جمٌعها  ،األمومةل والخاصة المتعلقة بالحم جازاتاإلبتقرٌر حقها فً كذلك و ،تتسم بالقسوة كاألعمال الشاقة

ولوٌة لها عن أالوظابؾ ك بعض كذلك فٌما ٌتعلق بؤحقٌتها فً شؽل، لها ةلحماٌة الوظٌفة اإلنجابً ؛تسهٌالت للمرأة

أفضلٌة اختصاص المرأة و ،لطبٌعة هذه الوظابؾ نظراً  ،ة لالنخراط فً الحٌاة العامةأوذلك بهدؾ تشجٌع المر ،الرجل

  .بها
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 1989نسُخ ( 08)انمبَـٌٕ سلى  ِلشس، يب ٘ أدد إنٗ ٔجٕد يؼبٚٛش يزكبفئخ ٔغٛش يُفصهخٚزأكذ يذٖ انزأثٛشاد انذٔ     

اصدٚبد ٔانز٘ رشرت ػُّ انُٛبثخ انؼبيخ نمعـبء ٔدمٛخ انًشأح فٙ رٕنٙ يُبصت اأثطأٌ رؼذٚم َظبو انمعبء ٔ يسٛذٙ

انسُخ )  يسٛذٙ 2003  –2002، إر رطٛش اإلدصبئٛخ انصـبدسح سُخ انًجبل فٙ ْزا انزذبق انُسبءيهذٕظ نُسجخ 

د انمعبئٛخ يٍ أػعبء انٓٛئب%( 25)أ٘ يب ٚؼبدل  ،ػعٕ ْٛئـــخ لعبئٛخ يـٍ انُسبء( 575) ٔجٕد ػذدإنٗ ( انمعبئٛخ

  .ثطأٌ َظبو انمعبء 2006نسُخ ( 6)، ٔلذ أكذ ػهٗ راد انذك انمبٌَٕ سلى ػهٗ يسزٕٖ انجًبْٛشٚخ
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( 5)المادة 

 

 :-المناسبة لتحقٌق ما ٌلً ابٌرتتخذ الدول األطراؾ جمٌع التد 

هدؾ تحقٌق القضاء على التحٌزات والعادات العرفٌة ب ،المرأةلسلوك الرجل و ةيالثقاؾط االجتماعٌة وتعدٌل األنما(  أ)

. المرأةأو على أدوار نمطٌة للرجل و ،أو تفوق أحد الجنسٌن ةرى القابمة على فكرة دونًكل الممارسات األخو

ولٌة المشتركة إظٌفة اجتماعٌة واالعتراؾ بالمسلألمومة بوصفها وضمن التربٌة األسرٌة تفهماً سلٌماً تكفالة أن ت( ب)

، على أن ٌكون مفهوماً أن مصلحة األطفال هً االعتبار األساسً النساء  فً تنشبة أطفالهم وتطورهمال ولكل من الرج

. فً جمٌع الحاالت

( 5)الرد على المادة 

من أجل العمل على تعدٌـل بعض األنماط  ،العدٌد من الوسابل المختلفة ربٌة اللٌبٌةلقد اعتمدت الجماهٌرٌة الع -أ

:- ما ٌلً والتً من بٌنها ،تإثر على حركة التطور االجتماعًو ،التً تعد ضارة بالمجتمع ،جتماعٌةوالعادات اال

فً شؤن ( مسٌحً 1975لسنة  106)القانون رقم من بٌنها والتً  :وسابل التدخل التشرٌعً عن طرٌق سن القوانٌن -

، وحددت المادة الثانٌة منه "التشكٌالت الثورٌة للمرأة العربٌة اللٌبٌة" ة، وتضمن الباب األول منه التنظٌمات النسابً

أهداؾ هذه التشكٌالت، ومنها تؤكٌد العادات الحضارٌة التً تخدم المجتمع، وتشجٌع المرأة على العمل فً المجاالت 

وتضمن الباب الثانً  .لها فً أعمال ال تناسب أنوثتهاالتً تناسب طبٌعتها، والكفاح من أجل تخلٌص المرأة من استؽال

تهدؾ الجمعٌات النسابٌة إلى تنمٌة وعً المرأة بالواقع " على أنه ( 11)فنصت المادة " الجمعٌات النسابٌة " منه 

ها فً وبدور االجتماعً والثقافً للبالد، والعمل على خلق ظروؾ تحقق ثورة اجتماعٌة تدفع المرأة للقٌام بواجباتها

. " المجتمع فً مجاالت األسرة والعمل واإلنتاج

النظرة الدونٌة للمرأة، وتحكم الولً فً مصٌرها، فٌما ٌتعلق : التً كانت سابدة األعراؾ المتخلفةومن أمثلة      

ها القضاء بالزواج والتعلٌم وؼٌرهما، ولكن التقدم الذي أحرزته المرأة فً مجال التعلٌم وشؽلها للمناصب والتً من بٌن

بشؤن األحكام الخاصة  مسٌح1984ًلسنة ( 10)رقـم القانون  ما قرره: أدى إلى سن قوانٌن كثٌرة لصالح المرأة منها

:- بالزواج والطالق وآثارهما على اآلتً

. 18، ثم عدل إلى سن (6/ب)تكمل أهلٌة الزواج ببلوغ سن العشرٌن  -1

(. 8/أ)رؼم إرادتها  ال ٌجوز للولً أن ٌجبر الفتاة على الزواج -2
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:- أخرى إذا وجدت أسباب جدٌة، وبتوافر أحد الشرطٌن اآلتٌٌن بامرأةٌجوز للرجل أن ٌتزوج  -3

. موافقة الزوجة التً فً عصمته أمام المحكمة الجزبٌة المختصة -أ

. صدور حكم بالموافقة من المحكمة الجزبٌة المختصة فً دعوى تختصم فٌها الزوجة -ب

بطالن الزواج، وللمرأة األولى أن تتقدم بدعوى شفوٌة أو كتابٌة ترفعها : مراعاة هذٌن الشرطٌنم عدوٌترتب على 

(. ةالمادة الثالثة عشر)لتطلٌق الزوجة الثانٌة ألقرب محكمة لها 

كم والتً تكون المرأة طرفاً فٌها، فً مقار منفصلة عن مقار المحا ،قضاٌا األحوال الشخصٌةفً نظر لمحاكم ل إنشاء -4

مدٌنتً طرابلس وبنؽازي، والمستهدؾ نشرها على نطاق واسع  موزعة بٌناألخرى، والتً بلػ عددها عشرة محاكم 

فً قضاٌا المرأة واحترام خصوصٌتها وعدم اختالطها بؤوساط  سرعة الفصلفً جمٌع مدن الجماهٌرٌة، وذلك من أجل 

. المجرمٌن والقضاٌا األخرى

 لنهوضدور الجمعٌات النسابٌة ل عزٌز، وت(أساسٌة مإتمرات شعبٌة)سٌاسً واإلداري فً القرار الالمرأة إشراك  -5

  (.تؽٌر فً النمط القدٌم الذي ٌؽٌب المرأة وٌحصرها فً دور محدود)المرأة وحماٌة حقوقها ب

أن تعٌش حٌاتها أتٌح للمرأة أن تقود عابلتها وتصبح ربٌستها وتحوز كتٌب العابلة باسمها، بعد أن كان النمط القدٌم  -6

.  فً ظل أكثر الرجال قرابة إلٌها

انتهت األمور إلى الصورة الحالٌة للمرأة، التً مكنتها من جمٌع حقول ومستوٌات التعلٌم، وشؽل الوظابؾ، واقتحام      

ى النمط جمٌع المجاالت االقتصادٌة، وإدارة أموالها، وممارسة حقوقها السٌاسٌة واالجتماعٌة إلى القضاء نهابٌاً عل

. القدٌم

 

التشرٌعً لالهتمام باألمومة والتنشبة االجتماعٌة والتربٌة األسرٌة فً الجماهٌرٌة الصدى  -ب

 ةد فً مادته الحادٌة عشرحدمسٌحً، والذي  1992لسنة ( 875)صدور قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم      

:- اختصاصات اإلدارة العامة للرعاٌة االجتماعٌة كما ٌلً

. التشرٌعات واألنظمة المتعلقة ببرامج الرعاٌة االجتماعٌة اقتراح -1

، بما ٌحقق وقاٌة والعمل االجتماعً االجتماعٌةحول المشاكل والظواهر  االجتماعٌةإجراء البحوث والدراسات  -2

 .القابمة االجتماعٌةوتطوٌر البرامج والخدمات  ،المجتمع وحماٌته

باألسرة  االهتمام، وواالنحراؾمج الالزمة لوقاٌة المجتمع وحماٌته من الجرٌمة وضع الخطط والبرا فًاإلسهام  – 3

 .جتماعً، والرفع من مستواها االقتصادي واالوالطفولة
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، وتشجٌع أفراد راؾ علٌهاواإلش التطوعً األهلً جتماعًمجال النشاط اال فًالعاملة إشهار ومتابعة الجمعٌات  – 4

 .المختلفة جتماعًألعمال التطوعٌة لبرامج العمل االا فً ةوإناثا للمشاركالمجتمع ذكورا 

 والذي، مسٌحً 1993لسنة ( 68)رقم  جتماعًالشعبٌة العامة للصحة والضمان االصدر قرار أمٌن اللجنة كما      

 :-منها والتً اختصاصاتهوحدد  والضمانً الصحًأنشا بموجبه قسم التوعٌة والتثقٌؾ 

 .رامج والوسابل الالزمة لمعالجتهاالب واستنباط، الضارة وتحلٌل مسبباتها االجتماعٌةهر دراسة المشاكل والظوا – 1

 فًمشاكل أو قصور  أي وضع خطط التوعٌة والتثقٌؾ واإلرشاد اإلجتماعى بمختلؾ التجمعات والمناطق ومعالجة – 2

 .التنفٌذ

بشؤن حماٌة األمومة ( 103) رقم  التفاقٌةابالتصدٌق على مسٌحً  1974 لسنة( 37)ن رقم وأٌضا صدور القانو     

للمحافظة التامة على صحة األم والطفل  ؛قررت لهن إجازة لألمومة بمزاٌا نقدٌة وطبٌةالتً ، وتللنساء العامالبالنسبة 

العربٌة  االتفاقٌةبالتصدٌق على مسٌحً  1974 لسنة( 65)كذلك صدر القانون رقم  .للمعٌشةطبقا للمستوى الالبق 

 (.66و  65المادتان )از فصل المرأة خاللها من عملها قررت إجازة لألمومة وعدم جو التً ،ٌات العمللمستو

"  :(1997-03-06)بتارٌخ الذي عقد إلنعتاق المرأة  الثانًالبٌان الصادر عن المإتمر  من( 8)البند فً جاء و     

 االجتماعٌة ملمسإولٌاتهبما ٌضمن تحملهم  ، وعلٌها ٌقع عبء تنشبة أفراده تنشبة صحٌحةالمرأة أساس األسرة

. "والسٌاسٌة والعلمٌة 

، ومن الطبٌعً حٌنبذ أن تحرص "الطفل تربٌه أمه " حٌث ٌقرر أن هذه الفقرة بالكامل، على الكتاب األخضر  وٌإكد     

ع الجماهٌري األم فً تربٌة األب فً المجتم شاركاألم عند تربٌتها لطفلها أن تزرع فٌه بنفسها فهماً سلٌماً لألمومة، وي

فً المجتمع، لتتكامل رسالة األبوٌن فً مسإولٌة  هاألطفال، وإكمال الجوانب التربوٌة والنفسٌة التً ٌملٌها دور

مشتركة، هدفها توفٌر أسالٌب تربٌة وتعلٌم صحٌة لألطفال، تمكنهم من النشوء فً إطار ثقافة سلٌمة وفهم صحٌح لدور 

. ومقاومة كل أشكال التفرقة والعنؾاألم وحقوق األطفال، 

 



 CEDAW/C/LBY/5 

 

33 

 

 

 

 (6)المادة 

 

ة واستؽالل أشكال االتجار بالمرأع لمكافحة جمً بما فً ذلك التشرٌع ،تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة     

. دعارة  المرأة

 (6) المادة على الرد

 

 المرأة من تجعل التً الممارسات ٌستهجن جتماعًالا والعرؾ ،محرّن تُي  اإلسالمٌة اللٌبً العربً المجتمع عقٌدة إن     

 ،آلدمٌتها صونا ؛وكرامتها حرمتها انتهاك متوحرّن  المرأة أنصفت اإلسالمٌة والشرٌعة للبؽاء، استؽالل أو اتجار محل

. الممارسات هذه على المترتبة األمراض النتشار تجنباً  و ،األصحاء األبناء من جٌل نشؤة على وحرصا

واستؽاللها فً الدعارة والتحرٌض على ذلك،  بالمرأة االتجار م أشكالٌجرّن  اللٌبً العقوبات قانونشٌر إلى أن هنا نو     

فقد نص قانون   (مرفق)(مكررة ب 417 -مكررة أ 417 -416 -415)، فً المواد وجعل ذلك جرٌمة معاقباً علٌها

.  العقوبات على عقوبات صارمة ٌرتقً بعضها إلى مرتبة الجناٌات

كل من أرؼم امرأة بالقوة أو "  :االتجار بالنساء على نطاق دولًعلى ( 418)فً المادة  العقوبات قانونفقد نص      

التهدٌد على النزوح إلى مكان فً الخارج مع علمه بؤنها سوؾ تستؽل فٌه للدعارة ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على 

وتطبق العقوبة ذاتها على من حمل بؤٌة طرٌقة شخصاً قاصراً . ٌهعشر سنوات وبؽرامة تتراوح بٌن مابة وخمسمابة جن

وإذا اقترن الفعل . أو امرأة بالؽة ناقصة العقل على النزوح إلى مكان فً الخارج مع علمه بؤنها سوؾ تستؽل للدعارة

لفقرة األخٌرة من وتضاعؾ العقوبة فً األحوال المنصوص علٌها فً ا. بالعنؾ أو التهدٌد تزداد العقوبة بمقدار النصؾ

". ، وكذلك إذا ارتكب الفعل ضد شخصٌن أو أكثر وإن اختلفت وجهاتهم 415المادة 

ٌعاقب بالسجن مدة تتراوح بٌن ثالث : "  لىعمن ذات القانون فً شؤن االتجار بالنساء ( 419)كما نصت المادة      

سهّنل بؤٌة طرٌقة كانت ارتكاب إحدى الجرابم سنوات وخمس سنوات وبؽرامة تتراوح بٌن مابة وخمسمابة جنٌه كل من 

المنصوص علٌها فً المادة السابقة مع علمه بقصد االستؽالل للدعارة وذلك ما لم ٌكن شرٌكاً فً الجرٌمة وتطبق فً 

". هذه الحالة أٌضاً الفقرة األخٌرة من المادة السابقة 

 األفعال على اللٌبً ٌعاقب"  أن على( 420) لمادةا نصت حٌث بالنساء، اللٌبً تجارالا عقوبة القانون قررو     

 ." الخارج فً وهو قترفهماا وإن السابقتٌن المادتٌن فً علٌها المنصوص



CEDAW/C/LBY/5  

 

34 

 

 كما أن الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة قد انضمت إلى البروتوكول الخاص بتجرٌم االتجار باألشخاص وخاصة النساء     

. واألطفال

 

 

 

 

 (7)المادة 

 

 ،العامة للبلدعلى التمٌٌز ضد المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة ودول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء تتخذ ال     

 :قدم المساواة مع الرجل الحق فًعلى ، وبوجه خاص تكفل للمرأة

عضاإها ، وأهلٌة االنتخاب لجمٌع الهٌبـات التً ٌنتخب أالتصوٌت فً جمٌع االنتخابات واالستفتاءات العامة( أ)     

. باالقتراع العام

تؤدٌة جمٌع المهام ة الحكومة وتنفٌذ هذه السٌاسة وفً شؽل الوظابؾ العامة وركة فً صٌاؼة سٌاسلمشاا (ب)     

. العامة على جمٌع المستوٌات الحكومٌة

 .للبلد المشاركة  فً جمٌع المنظمات والجمعٌات ؼٌر الحكومٌة التً تعنً بالحٌاة العامة والسٌاسٌة ( ج)     

 

 (7)المادة الرد على 

فالمرأة لها الحق فً المقرر،  السٌاسًإطار النظام  فًإن مشاركة المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة تجرى فً لٌبٌا  –أ 

الدٌمقراطٌة المباشرة، والذي ٌتكون من  فًبمإتمر الشعب العام  ،الدٌمقراطٌة التقلٌدٌة فً( البرلمان ) عضوٌة

، وال (كما تم ذكره فً المقدمة)الجماهٌرٌة  فًعضوٌة أمناء المإتمرات الشعبٌة األساسٌة لألحٌاء السكنٌة المنتشرة 

) علنا تحت اسم  باالقتراعبل ٌتم  السري واالقتراعوالتصوٌت  لالنتخاباتٌتبع فً هذه المإتمرات القواعد المقررة 

وفق محاضر تسجٌل %(  32)، وقد وصلت نسبة مشاركة النساء األساسً الشعبًالمإتمر فً (  الشعبً تٌارخاال

  .الحضور بمإتمر الشعب العام

، (اللجان الشعبٌة )صٌاؼة سٌاسة الدولة، وبمشاركتها فً اللجان اإلدارٌة التنفٌذٌة  فًتشارك كما أن المرأة  –ب 

لمهام على جمٌع المستوٌات الرسمٌة والشعبٌة، التً من ضمن مظاهرها  وجود أمٌن وتقلد الوظابؾ العامة، وتؤدٌة ا
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بموجب قرار مإتمر الشعب العام رقم  امرأة، وتولت هذه الوظٌفة أمانة مإتمر الشعب العام شإون المرأة ضمن أعضاء

جان الشعبٌة وأٌضاً للشإون االجتماعٌة فً جمٌع الل حً ووجود أمٌن شإون المرأة وأمٌنمسً 1994لسنة ( 1)

 ،وأمٌن اللجنة الشعبٌة العامة لإلعالم والثقافة -أمٌن مساعد أمٌن مإتمر الشعب العام: تقلدت المرأة المناصب التالٌة

، باإلضافة إلى وظابؾ القوات العسكرٌة وأمٌن الهٌبة العامة للبٌبة وؼٌرها ،وأمٌن اللجنة الشعبٌة العامة للتعلٌم

إلى رتب عالٌة فً هذٌن السلكٌن، كما تولت مناصب قٌادٌة فً بعثات الجماهٌرٌة الدبلوماسٌة واألمنٌة، حٌث وصلت 

 .فً بعض الدول

تعنى بالحٌاة العامة  التًجمٌع المنظمات والجمعٌات ؼٌر الحكومٌة  فًالمشاركة  فًأما عن حق المرأة  –ج 

لتصدٌق على اتفاقٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة، كما مسٌحً با 1989لسنة ( 7)والسٌاسٌة للبلد، فقد صدر القانون رقم 

 :مات النسابٌة وتضمن ثالث تنظٌماتمسٌحً فً شؤن التنظً 1975لسنة ( 106)صدر القانون رقم 

 .التشكٌالت الثورٌة للمرأة العربٌة اللٌبٌة – 1

 .الجمعٌات النسابٌة – 2

 . النسابًللعمل ، وٌختص ببحث ووضع الخطط العامة العام النسابًاإلتحاد  – 3

الجتماعٌة، حٌث باإلضافة إلى أن المرأة اللٌبٌة متواجدة فً المإتمرات الشعبٌة األساسٌة فً موقع الشبون اهذا      

أمٌناً للشبون االجتماعٌة على مستوى ( 33)للشبون االجتماعٌة بالمإتمرات الشعبٌة األساسٌة، و أمٌن( 454)ٌوجد 

هم اختصاصات أمٌن الشبون االجتماعٌة سواء بالمإتمر الشعبً األساسً أو المإتمر ، ومن أ(المقاطعات) الشعبٌات

الحلول لها، وتحدٌد المعوقات التً تحول  وإٌجادالمشاكل والصعوبات التً تواجه المرأة، دراسة  شعبً للشعبٌة هًال

لمرأة مهنٌاً وفكرٌاً وإدماجها فً والبرامج الهادفة لتؤهٌل ا ضاً وضع الخطط، وأيدون تفعٌل دور المرأة فً المجتمع

. البرامج التنموٌة

باإلضافة إلى أن المرأة شاركت كعضو وترأست بعض الجمعٌات األهلٌة فً مجاالت الثقافة والعلوم والمجاالت      

مم لجنة حقوق اإلنسان فً األ تترأس اللٌبٌة قد المرأةأن ونشٌر إلى  ،االجتماعٌة وؼٌرها من المجاالت بدون تمٌٌز

. فً الجامعة العربٌةمندوبٌة الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة وترأست  ،المتحدة
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 (8)المادة 

 

فرصة  ،تمٌٌز ى قدم المساواة مع الرجــل ودون أيعل ،جمٌع التدابٌر المناسبة لتكفل للمرأةطراؾ تتخــــذ الدول األ     

 .منظمات الدولٌةاالشتراك فً أعمال الٌل حكومتها على المستوى الدولً وتمث

 

 (8)الرد على المادة 

 

رت لها االنخراطإمكانٌات ، أدى إلى اكتسابها لفتاة اللٌبٌةل التً وفّنرتوالتؤهٌل المجانً  إن فرص التعلٌم      فً  ٌسّن

 هاقد أكسب ،المستوٌاتفً جمٌع المٌادٌن وو هاتوسع فرص التعلٌم والتؤهٌل أمامو ،الوظابؾ على جمٌع مستوٌاتها

تمثٌل بالدها بما فً ذلك السلك الدبلوماسً و ،االجتماعٌــةفً مختلؾ القطاعات االقتصادٌة و نٌات متزاٌدة للعملإمكا

فً ظل  سابقاً  لم ٌكن ٌحدث، وهذا اإلقلٌمٌةالمإتمرات والـندوات الدولٌة وبحضورها فً وذلك  ،فً المحافل الدولٌة

لوال اإلرادة السٌاسٌة ، انت تعٌق حرٌة المرأة فً السفر والتنقلكالتً  ،الجتماعٌة والثقافٌة الموروثةالمعوقات ا

التحدث باسم الجماهٌرٌة العظمى التً حققت لها الثقة للمشاركة و التً أعطت للمرأة كل اإلمكانٌات ،قٌادتهاالواعٌة و

. فً المحافل الدولٌة

ي انتشرت على كامل سسات التعلٌم الجامعً التوفً هذا السٌاق ٌمكن أن نذكر أنه إلى جانب التوسع الكبٌر فً مإ     

أنشؤت ومنذ عقد ( وزارة الخارجٌة)التعاون الدولً لشعبٌة العامة لالتصال الخارجً و، فإن اللجنة االتراب اللٌبً

ســــاًء رجاالً و ن ،ٌتولى إعداد و تؤهٌل المقبولٌن للعمل فً السلك الدبلوماسً ،السبعٌنات معهداً عالٌاً للعالقات الدولٌة

تطوراً ملحوظاً خالل العقود  ،المجالنساء الالتً ٌشؽلن وظابؾ فً هذا ، وكنتٌجة لذلك فقد تطور عدد الدون تمٌٌز

مكاتب ، كما بدأت المرأة اللٌبٌة تشؽل العدٌد من الوظابؾ السٌاسٌة فً بعد أن كان الشًء فً الماضً ،الثالث األخٌرة

وفً المنظمات الدولٌة  ،بالخارج( السفارات اللٌبٌة)قة الشعبٌة بالدول الصدي المكاتبو ،األخوة باألقطار العربٌة

. اإلقلٌمٌةو

: على أنه فٌه والذي نصّن  ،والقنصلً سٌاسًال السلك بشؤنمسٌحً،  2002لسنة ( 2)القانون رقم  قد صدرو     

ٌّنن عضواً بالسلك : ما ٌلً لدولة، باإلضافة إلى شروط شؽل الوظابؾ العامة فً اٌشترط فً من ٌع

 .أن ٌكون متمتعاً بالجنسٌة اللٌبٌة -أ

. أن ٌكون كامل األهلٌة -ب
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. أن ٌكون محمود السٌرة حسن السلوك -ج

. قد رد إلٌه اعتباره أو األمانة ولو كان أال ٌكون قد حكم علٌه فً جناٌة أو جنحة مخلّنة بالشرؾ -د

. هـ أال ٌكون قد عزل تؤدٌبٌاً من وظٌفة عامة

ٌّنةأن تث -و . بت لٌاقته الصح

. واالقتصاد أو التجارة أو اآلدابأن ٌكون حاصالً على مإهل جامعً فً الحقوق أو العلوم السٌاسٌة  -ز

ًّن       ن من استقراء المادة أنها وضعت شروطاً عامة، ٌمكن توفرها فً الرجل والمرأة، بناًء علٌه التحقت العدٌد وٌتب

ٌوضح عدد النساء اللٌبٌات (  1)الجدول رقم و، (سفٌر)مهام أمٌن مكتب من النساء بهذا السلك، وبعضهن تولى 

من خالله أن درجة  نالحظو، (1)مسٌحً 2003إلى   مسٌحً 1998الفترة من  العامالت فً السلك الدبلوماسً خالل 

مما ٌـــدل  ،وىلدبلوماسً تشكل نسبة هامة من العاملٌن فً هــذا المستاالسلـك مساعد كاتب وهً أولـى الدرجات فً 

ٌدل أٌضاً على أن المرأة قد اكتسبت المزٌد مـن ــة عمل المرأة فً هـــذا المجال، وعلى زٌــادة الوعً العام بؤهمً

 ..وأن الكثٌر من االتجاهات االجتماعٌة بدأت تتؽـٌر لصالح المــرأة  فً هذا المجال ،والسفـرالحرٌة فً التنقل 

 

  (1)جدول رقم 

مسٌحً  2003 -1998اء العامالت فً السلك الدبلوماسً خالل الفترة من ٌبٌن عدد النس

 

الدرجة 

 

عدد الرجال 

 

 عدد النساء

 57 132( مساعد كاتب) الثامنة 

 29 56( كاتب)التاسعة 

 33 223( مساعد مستشار)العاشرة 

 4 200( مستشار سٌاسً)الحادٌة عشر 

 6 233( مساعد خبٌر)الثانٌة عشر 

 2 89( خبٌر)ر الثالثة عش

 

                                                 
(1)

 .أيبَخ انهجُخ انشعجٍخ انعبيخ نالتصبل انخبرجً وانتعبوٌ انذونً/ انًصذر  
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وبالنسبة لمشاركة المرأة العربٌة اللٌبٌة فً المإتمرات الدولٌة فقد تضمنت الوفود  اللٌبٌـة المشاركة فً الدورات 

ٌوضح ( 2)العاملة فً هذا المٌدان والجدول رقم  المتعاقبة للجمعٌة العامة لألمم المتحدة بعضاً من العناصر النسابٌة

 مسٌحً 1998للجمعٌة العامة المنعقدة عام ( 53)ي دورات الجمعٌـة العامة اعتبارا من الدورة مشاركة المرأة اللٌبٌة ؾ

 . (2)مسٌحً 2008المنعقدة عام ( 63)إلى الدورة 

                                                 
(2)

 .انهجُخ انشعجٍخ انعبيخ نالتصبل انخبرجً وانتعبوٌ انذونً/ انًصذر  
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( 2)جدول رقم 

 ٌوضح مشاركة المرأة اللٌبٌة فً دورات الجمعٌة العامة لألم المتحدة 

عدد النساء عدد الرجال رقم الدورة ة تارٌخ الدور

1998  53 16 01 

1999  54 18 01 

2000  55 16 02 

2001  56 08  --

 2002  57  -- --

2003  58 06 03 

2004 59 12 02 

2005  60 14 02 

2006   61 17 03 

2007  62 16 01 

2008 63 08 02 

        

ترأست عام و ،ع المرأة بنٌوٌوركٌضاؾ إلى ذلك أن المرأة العربٌة اللٌبٌة شاركت فً عدة دورات للجنة وض     

شاركت فً العدٌد من  االجتماعات والمإتمرات و  ،اللجنة الدولٌة لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةمسٌحً  2003

قلدت منصب ت، كما تقلدت المرأة اللٌبٌة العدٌد من المناصب الدبلوماسٌة فً الخارج فقد الدولٌةالعربٌة واألفرٌقٌة و

، والنمسا ومالطا منصب أمٌن مكتب فً هولندا ، كما شؽلتمكتب األمم المتحدة بجنٌؾ اهٌرٌة العظمى لدىمندوب الجم

عالوة على العدٌد من الدبلوماسٌات العامـالت فً مكاتبنا فً الخارج  ،منصب أمٌن مكتب فً صربٌا اآلنوتشؽل 

. بدرجات دبلوماسٌة متفاوتة
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( 9)المادة 

أو تؽٌٌرها، وتضمن  أو االحتفاظ بها الرجل فً اكتساب جنسٌتها لمرأة حقوقاً مساوٌاً لحقتمنح  الدول األعضاء ا -1

، أو ؼٌر تلقابٌاً جنسٌة الزوجةتأن ت ،الزوج أثناء الزواج جنسٌة تؽٌٌرٌترتب على الزواج من أجنبً أو ال بوجه خاص أ

. فرض علٌها جنسٌة الزوجأن تصبح بال جنسٌة أو أن ت

. طراؾ المرأة حقاً مساوٌاً لحق الرجل فٌما ٌتعلق بجنسٌة أطفالهاتمنح الدول األ -2

 

 (9)الرد على المادة 

ًّن  ،وفقاً لما قررته المحكمة العلٌا اللٌبٌة -1 حال  بؤيجنسٌتها  اكتساب فًز بٌن المرأة والرجل فإن قانون الجنسٌة لم ٌم

ذمتها المالٌة سٌتها، وتحتفظ بعد الزواج بجن فهًثم  ، ومنى أن للمرأة ذمة مستقلة عن زوجها، تؤسٌساً علمن األحوال

 .عابلتها واسمالمستقلة 

بموجبه منح الجنسٌة  أجاز والذيبشؤن أحكام قانون الجنسٌة، مسٌحً  1980لسنة ( 18) صدر القانون رقم وقد      

الجنسٌة "     دة األولى على أنوفٌه نصت الما، نفٌذٌةتتحددها الالبحة ال التًبالشروط واألوضاع   (اللٌبٌة) العربٌة

"  :ه على أن، كما نصت المادة السادسة من" االشتراكٌةالجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة  مواطنًجنسٌة  هًالعربٌة 

رؼبت فً الدخول فً جنسٌة زوجها وكان المرأة العربٌة الجنسٌة التً تتزوج أجنبٌاً بجنسٌتها العربٌة إال إذا تحتفظ 

الخاص بزوجها ٌدخلها فً جنسٌته على أن لها أن تسترد الجنسٌة العربٌة فً حال انتهاء الزوجٌة وذلك القانون 

 . " بإخطار أمٌن اللجنة الشعبٌة العامة للعدل بذلك وبشرط أن تفقد جنسٌتها األجنبٌة

بالتصدٌق على  يمسٌح 1989لسنة  ( 7)جنسٌة فقد صدر القانون رقم  دونبأما فٌما ٌتعلق ببقاء المرأة      

 :-اآلتٌة االتفاقٌات

 .الجنسٌة انعدامبشؤن خفض حاالت  اتفاقٌة – 1

 .الجنسٌة عدٌمًبشؤن وضع األشخاص  اتفاقٌة – 2

 .بشؤن جنسٌة المرأة المتزوجة اتفاقٌة – 3

. وبذلك فإن الجماهٌرٌة ملتزمة بهذه االتفاقٌات

ال ٌتمتعون بجنسٌة األم اللٌبٌة الرتباط الجنسٌة وفقاً لمفهوم  المرأة اللٌبٌة المتزوجة من ؼٌر اللٌبً طفالن أإ -2

  .العرؾ والدٌن والنسب، واألبناء ٌنسبون لألب وٌحملون جنسٌته
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)  فًإلنعتاق المرأة  الثانًإتمر مالصادر عن الحقوق وواجبات المرأة فً المجتمع العربً اللٌبً  لهذا نصت وثٌقة

أن أبناء المرأة اللٌبٌة المتزوجة من أجنبً ٌتمتعون بكامل الحقوق التً ٌتمتع  ( " 20) فً البند (  1997/ 16/03

الجماهٌرٌة العظمى تإكد على حق أبناء المرأة العربٌة اللٌبٌة المتزوجة  فًالمرأة ( "  21) البند  وفً" بها اللٌبٌون 

وقد أعد مشروع قانون ٌنظم الجنسٌة، وقد  ،"التمتع بحقوق اللٌبٌٌن وتحمٌلهم بذات الواجبات المفروضة علٌهم  بعربً

 .دون تمٌٌز سوى بٌن المرأة والرجل فً جمٌع ما ٌتعلق بشبون الجنسٌة
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( 10)المادة 

 

حقوقاً مساوٌة لحقوق  لتمٌٌز ضد المرأة لكً تكفل للمرأةتتخذ الدول اإلطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على ا     

: ، على أسـاس تساوي الرجل والمرأةه خاص لكً تكفل، وبوجمالرجل فً مٌدان التعلً

مإسسات فً الوللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمٌة ، المهنًوظٌفً ونفس الظروؾ للتوجٌه ال( أ) 

هذه المساواة مكفولة فً المرحلة ، وتكون التعلٌمٌة من جمٌع الفبات، فً المناطق الرٌفٌة والحضرٌة على السواء

ذلك فً جمٌع أنواع التدرٌب ك، والعالً التعلٌم التقنًو بقة لاللتحاق بالمدرسة وفً التعلٌم العام والتقنً والمهنًالسا

. المهنً

 تتمتع بمإهالت من نفس المستوى ومبان هٌبات تدرٌسٌةتوفر نفس المناهج الدراسٌة، ونفس االمتحانات و( ب) 

. ومعدات مدرسٌة من نفس النوعٌة

عن فً جمٌع أشكاله توٌات التعلٌم ودور المرأة على جمٌع مسعلى أي مفهوم نمطً عن دور الرجل والقضاء ( ج) 

ٌما عن طرٌق تنقٌح ، والسطرٌق تشجٌع التعلٌم المختلط وؼٌره من أنواع التعلٌم التً تساعد فً تحقٌق هذا الهدؾ

. تكٌٌؾ أسالٌب التعلٌمكتب الدراسة والبرامج المدرسٌة و

. ؼٌرها من المنح الدراسٌةص لالستفادة من المنح التعلٌمٌة ونفس الفر( د) 

ذلك برامج تعلٌم الكبار ومحو األمٌة الوظٌفٌة، وال  ، بما فًنفس الفرص للوصول إلى برامج التعلٌم المتواصل( هـ) 

. المرأةة فً  التعلٌم قابمة بٌن الرجل و، أي فجوسٌما التً تهدؾ إلى أن تضٌق، فً أقرب وقت ممكن

تركن المدرسة قبل  بات وتنظٌم برامج للفتٌات والنساء الالبًقبل األوان بٌن الطالخفض معدالت ترك المدرسة، ( و) 

. األوان

. التربٌة البدنٌةكة النشطة فً األلعاب الرٌاضٌة والفرص للمشارنفس  (ز) 

النصح ما فً ذلك المعلومات و، بساعدة فً ضمان صحة اآلسر ورفاههالى معلومات تربوٌة محددة للمالوصول إ( ح) 

. عن تخطٌط األسرة

 

( 10)الرد على المادة 

هذه التشرٌعات ما ٌخل  فً، وال ٌوجد الصادرة بالخصوص تقرره التشرٌعاتالتعلٌم  فًالنشء لحقهم  استٌفاءإن  -أ
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قانون التعلٌم  بموجب، الدوأولٌاء األمور بتعلٌم األالقانون  ألزموقد  ،التعلٌم بٌن الرجل والمرأة فًبمبدأ المساواة 

 إلزامً واإلعدادي بتدابًاالالتعلٌم " ادته األولى على أن م فًنص الذي و مسٌحً، 1975لسنة ( 95) رقم  اإللزامً

تبدأ " أن مادته الثانٌة على  فًونص ، "هذا القانون  فًبالنسبة لجمٌع األطفال من البنٌن والبنات على الوجه المبٌن 

 ."ر أساسا ً لحساب سن التلمٌذ ، وٌتخذ الفاتح من سبتمبسادسةسن اإللزام من ال

، وأن ٌحافظ على االبتدابٌةالمدرسة  فًبلػ سن اإللزام  الذي ابنهجب القانون على  ولى األمر أن ٌسجل ووأ     

ة الؽرامة منه على إنزال عقوب( 12) ونصت المادة  ،المدرسة حتى نهاٌة المرحلة اإلعدادٌة فًوانتظامه  استمراره

ومن  ،، مع حرمانه من المساعدات واإلعانات والقروض الحكومٌة والمصرفٌةفً تعلٌم أوالده بالتزامهعلى من ٌخل 

، وقد وصلت نسبة التسجٌالت صول على تؤشٌرة السفر إلى الخارجأو الح ،نوع من الرخص أو تجدٌدها أي استخراج

.  (1)%( 100)مسٌحً  2007الفبة العمرٌة المناظرة فً عام لتحاق بالتعلٌم األساسً ألطفال اال المدرسٌة أو

نصت  الذي (مسٌحً 1969 - 12 -11)  فًالصادر  الدستوريجاءت هذه التشرٌعات ترجمة وتطبٌقا ً لإلعالن و     

كفله ، وتحتى نهاٌة المرحلة اإلعدادٌة إلزامً، وهو م حق وواجب على اللٌبٌٌن جمٌعا ًالتعلً" على أن (  14)مادته 

، وٌكون التعلٌم فٌها مجانا ً وتنظم بقانون ات والمإسسات الثقافٌة والتربوٌةالدولة بإنشاء المدارس والمعاهد والجامع

التعلٌمٌة لمرحلة التعلٌم وصل عدد الطالب داخل المإسسات حٌث ، "فٌها إنشاء مدارس خاصة ٌجوز  التًالحاالت 

وؼٌر ( 1043653)كان عدد اللٌبٌٌن منهم  ،(1079554) مسٌحً 2007 -2006 (لٌبٌٌن وؼٌر لٌبٌٌن) األساسً

المعاهد المتوسطة والعالٌة  ترانتش كما .(2)، أنثى (527013)ذكر و( 552541) ، انقسموا إلى(35901)اللٌبٌٌن 

لوم الصحٌة والتقنٌة والع الطالب بالمعاهد العالٌة ، حٌث وصل عددخصصات التقنٌة والمهنٌة المختلطةجمٌع الت فً

ذكر ( 2916)طالب منهم ( 9133)ي حمسً 2007 -2006الطبٌة والطٌران المدنً والعلوم الشرعٌة والصناعة للعام 

علوم أساسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة وهندسٌة وعلوم )وصل عدد الطالب بالثانوٌات التخصصٌة و .(3)،أنثى( 6217)و

ذكر ( 105346)، منهم (242274)ترة إلى خالل نفس الؾ( حٌاة وعلوم شرعٌة ولؽات عربٌة وإنجلٌزٌة

. (4)أنثى( 136928)و

ذات العالقة  جمٌع األمور فً ،موحدة فهً ،االمتحاناتالمناهج الدراسٌة و فًال توجد أٌة فروق على اإلطالق  -ب 

                                                 
(1)

 .نشعجٍخ انعبيخ نهتعهٍىيكتت انتعبوٌ انفًُ ثبنهجُخ ا: انًصذر 
(2)

 انًزكش انىطًُ نهتخطٍظ وانتعهٍى، أَظز انًزفمبد: انًصذر 
(3)

 .أيبَخ انهجُخ انشعجٍخ انعبيخ نهتعهٍى انعبنً، أَظز انًزفمبد: انًصذر  
(4)

 . انًزكش انىطًُ نهتخطٍظ وانتعهٍى، أَظز انًزفمبد: انًصذر 
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 الشعبٌاتحسب  -مثالً   -، فقد وصل عدد المدارس التعلٌمٌة بمرحلتً التعلٌم األساسً والمتوسطبالعملٌة التعلٌمٌة

مدرسة للتعلٌم األساسً، ( 3154)مدرسة، منهم عدد ( 4298)مسٌحً  2007 -2006للعام الدراسً  (المقاطعات)

. (5)مدرسة للتعلٌم األساسً والمتوسط( 337)مدرسة للتعلٌم المتوسط، و( 807)و

، لم ٌترك أكدت علٌه التشرٌعات النافذةلما إناثا ً طبقا ً ن الجمٌع ذكورا ً وبً العلمًالتحصٌل  فًإن مبدأ  المساواة  -ج 

. نمطًمفهوم  أليمجاال ً 

. وال تمٌٌز فٌها اختالؾإن فرص الوصول إلى برامج التعلٌم المتواصل متكافبة ال   -ـه

نتٌجة للوضع  ،سبق القانون المنوه عنه فٌم، وذلك بناء على اتكاد تكون معدومةإن معدالت التسرب من المدرسة  -و 

، ولكن هذا التسرب ال عالقة له بنوع الجنس (6)%( 4 -2)مسٌحً  2007حٌث كانت هذه النسبة فً سنة  ،االجتماعً

  .وإنما ٌخضع لظروؾ أخرى

حٌث نصت  ،المراحل األولى من التعلٌم فً، أحد أهداؾ التعلٌم األلعاب الرٌاضٌة والبدنٌة فًإن مشاركة الفتٌات  -ز 

ٌهدؾ إلى تحقٌق النمو المتكامل لألطفال عقلٌا ً  االبتدابٌةالمرحلة  فًالتعلٌم  "على أن  بتدابًاالالبحة التعلٌم 

تحقٌق  " ..    على الثانوي لرابعة من البحة التعلٌم نص المادة اجاء فً كما ، "ًً  واجتماعٌا فسٌاً وبدنٌا ًوروحٌا ً ون

ارج نطاق أما عن المشاركة خ، " وقومٌا ً  ًاعٌاواجتمخلقٌاً متكامل للطالب عقلٌا ً وجسمٌا ًوالعام والنمو ال االرتقاء

وسٌة والجمباز والرٌاضة السوٌدٌة، كالفر ،تشترك فٌها الفتٌات التًفهناك الكثٌر من األندٌة الرٌاضٌة الخاصة  ،التعلٌم

. الشرطة للبنات علوم تابع لكلٌة  نسابًرة قدم كما ٌوجد فرٌق ك

                                                 
(5)

 .أَظز انًزفمبد انًزكش انىطًُ نهتخطٍظ وانتعهٍى،: انًصذر 
(6)

 .يكتت انتعبوٌ انفًُ ثبنهجُخ انشعجٍخ انعبيخ نهتعهٍى/ انًصذر 
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( 11)المادة 

رأة فً مٌدان العمل لكً ما ٌقتضً الحال اتخاذه من تدابٌر للقضاء على التمٌٌز ضد المع تتخذ الدول األطراؾ جمً -1

: تكفل لها، على أساس تساوى الرجل والمرأة، نفس الحقوق والسٌما

. الحق فً العمل بوصفة حقاً ؼٌر قابل للتصرؾ لكل البشر( أ)

 .ؾنفسها فً شإون التوظًاالختٌار ٌر فً ذلك تطبٌق معاي بماالحق فً التمتع بنفس فرص التوظٌؾ، ( ب)

ة والحق جمٌع مزاٌا وشروط الخدم ي، وؾاألمن الوظٌفًو يالحق فً الترق، والعملالحق فً حرٌة اختٌار المهنة و( ج)

 .التدرٌب المتكرردم وك التلمذة الصناعٌة والتدرٌب المهنً المتق، بما فً ذلوإعادة التدرٌب المهنًفً تلقً التدرٌب 

بالعمل ٌتعلق  المعاملــــة فٌماالحق فً المساواة فً ، و، بما فً ذلك االستحقاقاتق فً المساواة فً األجرالح( د)

 .ة العملواة فً المعاملة فً تقٌٌم نوعًالمساالمتعادل القٌمة وكذلك 

 ، وأي شكلةالشٌخوخ، والعجز، والمرض، والبطالة، والسٌما فً حاالت التقاعدو ،الحق فً الضمان االجتماعً( هـ)

. األجرأشكال عدم القدرة علً العمل، وكذلك الحق فً إجازة مدفوعـة من 

. اإلنجاب ةوظٌؾ، بما فً ذلك حماٌة سالمة ظروؾ العملالحق فً الوقاٌة الصحٌة و(  و)

طراؾ الدول األتتخذ  ،فً العملالفعلً  لضمان حقها، وتوخٌاً لمنع التمٌٌز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة(  2

: التدابٌر المناسبة

إجازة األمومة والتمٌٌز فً الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجٌة، لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو ( أ)

. مع فرض جزاءات على المخالفٌن

أة الوظٌفة التً إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو مع التمتع بمزاٌا اجتماعٌة مماثلة دون أن تفقد المر( ب)

. تشؽلها أو أقدمٌتها أو العالوات االجتماعٌة

وبٌن  بٌن التزاماتهما األسرٌةتوفٌر ما ٌلزم من الخدمات االجتماعٌة المساندة لتمكٌن الوالدٌن من الجمع لتشجٌع ( ج)

رافق رعاٌة سٌما عن طرٌق تشجٌع إنشاء وتنمٌة شبكة من موالمشاركة فً الحٌاة العامة، والمسإولٌات العمل 

. األطفال

. لتوفٌر حماٌة خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل فً األعمال التً ٌثبت أنها مإذٌة لها( د)

أن تستعرض التشرٌعات الوقابٌة المتصلة بالمسابل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورٌاً فً ضوء المعرفة ٌجب  (3

. ا أو توسٌع نطاقها حسب االقتضاءالعلمٌة والتكنولوجٌة، وأن ٌتم تنقٌحها أو إلؽاإه
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( 11)الرد على المادة 

اتخذت الجماهٌرٌة اللٌبٌة جملة من التدابٌر التشرٌعٌة والتنفٌذٌة للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً مٌدان العمل،      

:- وكفلت لها نفس الفرص فً الحصول علٌه، نسوقها على فقرات هذه المادة كالتالً

"           على أن (  مسٌحً 1969  –12 - 11)  فًالصادر  الدستوريالخامسة من اإلعالن تنص المادة  -أ 

حق  ربٌة اللٌبٌةعالجمهورٌة ال فًالعمل " وتنص المادة الرابعة منه على أن  ،"المواطنون جمٌعا سواء أمام القانون 

برى لحقوق اإلنسان فً المجتمع من الوثٌقة الخضراء الككما نصت المادة  ."وشرؾ لكل مواطن قادر  وواجب

العمل حق وواجب لكل فرد فً حدود جهده بمفرده أو شراكه مع آخرٌن  ولكل فرد الحق فً )الجماهٌري على أن 

 (.اختٌار العمل الذي ٌناسبه

العمل وقانون الخدمة ٌنص علٌها قانون  التًوؼات التعٌٌن سالتمتع بنفس فرص التوظٌؾ منوط بتوفر مفً الحق  -ب 

فً هذا ال ، ودنى للسن، واللٌاقة الصحٌة، وحسن السٌرة والسلوكومنها الحد األ ،لالستخدامالمدنٌة واللوابح التنظٌمٌة 

. ٌوجد فرق بٌن الرجل والمرأة

بشؤن نظام تشؽٌل المرأة على أن  مسٌحً 1988لسنة ( 2) ر اللجنة الشعبٌة العامة رقممن قرا (2)نصت المادة  -ج 

مزاولة األعمال والوظابؾ بمختلؾ النشاطات  فً، للمرأة الحق لمرأة القادرة علٌه تجاه المجتمعلى االعمل واجب ع" 

بها تتطل التً والوظٌفً المهنًالتمتع بكافة فرص التدرٌب  فً، كما لها الحق المجتمع فً واالجتماعٌة االقتصادٌة

كما ٌمكنها  ،تتفق مع تخصصها أو رؼبتها التًظٌفة الو اختٌار فًكما أنه لها الحق  .مزاولة هذه األعمال والوظابؾ

القرار  فًوهذا تنظمه مواد قانونٌة منصوص علٌها  ،أو نظام التشؽٌل كامل الوقت ،نظام التشؽٌل لبعض الوقت اختٌار

.  (1)المنوه عنه

ا ٌتعلق بالعمل فٌم المساواة فً، والحق االستحقاقاتذلك  فً، بما األجر فًال ٌوجد تمٌٌز بٌن المرأة والرجل  -د 

، فجمٌعها ٌنظمها قانون واحد العالوات والترقٌة فً، والحق المعاملة وتقٌٌم العمل فً، والمساواة المتعادل القٌمة

 .تمٌٌزولوابح واحدة تسرى على الجمٌع دون 

أنظمة  فًركٌن ، مقرر بالنسبة للمشتالتقاعد والمرض والشٌخوخة والعجزحاالت  فًي االجتماعالضمان  فًالحق   -ـه

                                                 
(1)

 .سُخ فًب فىق نٍجٍىٌ وغٍز انهٍجٍٍٍ انعبيهٍٍ التصبدٌبً ثكم شعجٍخ 15تىسٌع انسكبٌ  انذي ٌىضح ضًٍ انًزفمبد انجذول: أَظز 
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الذات طبقا ً للمادة  بشؤن الضمان اإلجتماعى وبمسٌحً  1980لسنة  (13) الضمان اإلجتماعى عمال ً بالقانون رقم 

(  62) سنة، وبالنسبة للرجال (  60) للعامالت من  النساء  فجعل سن التقاعد من الخدمة، ، وقد مٌز المرأةاألولى منه

.  ؛ نظراً لطبٌعة كل منهماسنة

-:الٌة، فقد قامت لٌبٌا بإصدار التشرٌعات التأما عن سالمة ظروؾ العمل -و  

ة العمال العمل العربٌة بشؤن المحافظة على صح اتفاقٌةبالتصدٌق على مسٌحً  1974لسنة ( 65)قانون رقم  -1

. ووقاٌتهم وحماٌة النساء

. لعمالٌةوالحماٌة ا الصناعًبشؤن األمن  مسٌحً 1976لسنة ( 93) قانون رقم  -2

. النساء قبل الوضع وبعده  استخدامالعمل الدولٌة بشؤن  اتفاقٌةقرار مجلس قٌادة الثورة بالتصدٌق على 

وخلق الظروؾ  ،الحماٌة للمرأة العاملةة ور الرعاييتوؾ مسٌحً 1970لسنة ( 58)ستهدؾ قانون العمل رقم اوقد      

، فقد أعطً هذا القانون بعض ألسرٌةالكثٌر من الواجبات ااألمومة والمرأة تتحمل مسبولٌات باعتبار أن  ،المناسبة لها

: المزاٌا الخاصة التً تهدؾ إلى حماٌة المرأة العاملة منها

 

 .عدم تشؽٌل النساء فً األعمال الشاقة والخطرة* 

فً ذلك ساعات  بما ،ساعة فً األسبوع( 48)بحٌث ال ٌزٌد تشؽٌل النساء على أكثر من  ،تحدٌد ساعات العمل للنساء* 

.  العمل اإلضافً 

 1988لسنة ( 164)من قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( 5)نصت المادة فقد أما فٌما ٌخص أوقات األمومة      

ٌكون تشؽٌل المرأة لبعض الوقت بالقطاعات اإلدارٌة : " مسٌحً بشؤن نظام تشؽٌل المرأة العربٌة اللٌبٌة على أن

ساعات ٌومٌاً شرٌطة أن تقع ضمن ساعات الدوام الرسمٌة، ولجهة العمل التنسٌق مع  4مدة والخدمٌة واإلنتاجٌة ل

وٌشترط أن ال تزٌد ساعات العمل على أربع ساعات فً الٌوم . النساء العامالت لبعض الوقت فٌما ٌتعلق بتوقٌت العمل

 "ساعة فً األسبوع وأال ٌكون ذلك خالل الفترة اللٌلٌة  24الواحد و

األعمال والمناسبات التً إال فً األحوال و ،الساعة السابعة صباحاً لٌالً فٌما بٌن الثامنة مساًء و تشؽٌل النساءعدم * 

. تحدد من قبل جهات االختصاص
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 ال تقل كل ،لمدة ثمانٌة عشر شهراً فً الٌوم و إعطاء المرأة العاملة التً ترضع طفالً الحق فً فترتٌن إضافٌتٌن* 

. ، وتحسب هاتان الفترتان ضمن ساعات العملإلرضاع طفلها منهما عن نصؾ ساعة

 .إلزام جهة العمل التً تستخدم خمسٌن عاملة فؤكثر بتوفٌر مقر لحضانة أطفال العامالت* 

، وعدم ثالثة أشهر قبل وبعد الوضع مدفوعة األجر بالكاملحق المرأة العاملة فً الحصول على إجازة وضع لمدة * 

، وقد تم تعدٌلها فً  قانون عالقات العمل الجدٌد إلى أربعة عشر لثالثٌن ٌوماً التالٌة للوضعل اتشؽٌل النساء خال

 .أسبوعا

أكد على ذلك قانون عالقات العمل الجدٌد الذي ٌمنع فصل المرأة بسبب ، ولمرأة العاملة أثناء إجازة الوضعمنع فصل ا* 

 .الحمل أو الوالدة

وحدد أسباب  ،إلى مسؤلة األمن الوظٌفً مسٌحً 1976لسنة ( 55)مدنٌة رقم هذا كما تطرق قانون الخدمة ال     

 الـل المرأة العاملة سن ذلك بوصوو ،الوحدات اإلدارٌةركات العامة والشخدمة للنساء العامالت بالمنشآت والتقاعد من ال

التً ٌصدر فٌها قرار من  أو فً الوظابؾ ،بناًء على طلب  العاملة( 55)، وتجوز اإلحالة عند بلوغ سن سنة( 60)

 .وٌصرؾ لها معاش تقاعدي طٌلة مدة حٌاتها ،الجهات المختصة
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( 12)المادة 

تمٌٌز ضد المرأة فً مٌــدان الرعاٌة الصحٌة من أجل أن التتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على  -1

المتعلقة بما فً ذلك الخدمات  ،خدمات الرعاٌة الصحٌةعـلى ، الحصول الرجل و المرأة، على أساس  تساوي تضمن لها

. األسرة بتخطٌط

بالحمل ق رأة الخدمات المناسبة فٌما ٌتعلمن هذه المادة تكفل الدول األطراؾ للم (1)بالرؼم من أحكام الفقرة  -2

الكافٌة أثناء الحمل ك التؽذٌة ذل، وكاءوالوالدة وفترة ما بعد الوالدة، وتوفر لها الخدمات المجانٌة عند االقتض

 .الرضاعةو

 

( 12)الرد على المادة 

لقد اتخذت الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة خطوات وتدابٌر فعالة فً مجال الرعاٌة الصحٌة، وسنت العدٌد من  -1

" ، ونص فً مادته األولى على أن (1)مسٌحً 1973لسنة ( 106)القانون الصحً رقم  التشرٌعات، تبدأ بصدور

صحٌة والطبٌة حق للمواطنٌن تكفله الدولة وتعمل وزارة الصحة على تطوٌر الخدمات الصحٌة والطبٌة، الرعاٌة ال

والرفع من مستواها وزٌادة كفاءتها بما ٌواجه حاجة المواطنٌن وٌواكب التقدم العلمً فً هذه المجاالت، بما ٌساٌر 

قرار  ونص، "المرافق الصحٌة من عناصر فنٌة  لٌهالخط اإلنمابً للبالد، كما تعمل الوزارة على توفٌر ما تحتاج إ

الوطنٌة لتوفٌر الصحة للجمٌع  اإلستراتٌجٌةاعتماد على  مٌالدٌة، 1424لسنة ( 24)اللجنة الشعبٌة العامة رقم 

بتنفٌذ  مجلس الوزراءمن قرار بمسٌحً  1975-06-09البحة العالج الطبً بتارٌخ  وبصدور ،(رفقم)وبالجمٌع 

العالج الطبً المجانً حق لكافة المواطنٌن، والجمٌع فٌه "  :نصت فً مادتها األولى على أنالتً ، القانون الصحً

. (2)" على قدم المساواة، وٌتم فً المرافق الصحٌة داخل الجمهورٌة

مسٌحً، ومن بٌنها  1975لسنة ( 37)رقم هذا وقد تم التصدٌق على بعض االتفاقٌات الدولٌة بموجب القانون      

 .بشؤن حماٌة األمومة( 103)االتفاقٌة رقم و ،(3)بشؤن المستوٌات الدنٌا من الضمان( 102)تفاقٌة رقم اال

 

مسٌحً  1985لسنة ( 8)مسٌحً، المعدل بالقانون رقم  1980لسنة ( 13)ن قانون الضمان االجتماعً رقم كما إ -2

منافع بموجبها المشترك العامل لحساب نفسه ٌستحق والتً قصٌرة األمد  عدد من المنافععلى  (25)قرر فً مادته 

                                                 
(1)

 .يسٍحً 1974نسُخ  6انجزٌذح انزسًٍخ، انعذد  
(2)

 .يسٍحً 1976نسُخ  19انزسًٍخ، انعذد انجزٌذح  
(3)

 يسٍحً 1976نسُخ  25انجزٌذح انزسًٍخ، انعذد  
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أو إصابة   تعوٌضاً له عن الدخل المفترض الذي ٌفقده بسبب العجز الوقتً الناشا عن المرض ،نقدٌة قصٌرة األمد

: نذكر منها فباتمدد والعمل أو الوالدة، على أن ٌكون ذلك ل

. " ولمدة ثالثة أشهر شاملة لما قبل الوضع وبعدهمابة فً المابة من الدخل المفترض %( 100: )فً حالة الوالدة" 

توافرت  متىوتستحق كل منها دفعة واحدة  مقطوعة تصرؾ للمشتركاُي منح: من ذات القانون( 27)تضمن المادة كما 

 -2001ٌبٌن قٌمة منحة الوالدة الممنوحة خالل الفترة ( 3)والجدول التالً رقم  .منحة الوالدة: ومنهاشروطها، 

. (1)حًمسً 2006

( 3)الجدول رقم 

مسٌحً  2006 -2001ٌبٌن قٌمة منحة الوالدة خالل الفترة 

 

 

نوع 

اإلعانة 

  السنــة

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المجموع

منحة 

الوالدة 

429613 369114 417790 455800 440951 310625 2006103 

 

ٌة أنها تمٌزت باالرتفاع المستمر خالل فترة العقود الثالثة وتشٌر معدالت البقاء على قٌد الحٌاة للمرأة اللٌب     

( 66)بالنسبة لإلناث هو  مسٌحً، أن معدل توقع الحٌاة عند الوالدة 1995الماضٌة، فقد دلت نتابج التعداد السكانً 

ة أخرى فقد مسٌحً، ومن ناحً 2000عاماً عام ( 72)عاماً عند نهاٌة الستٌنات، وبلػ نحو ( 48)عاماً مقارنة بنحو 

مسٌحً، وانخفضت  1983باأللؾ فً عام ( 77)أخذت معدالت وفٌات األمهات منحنى االنخفاض الحاد، فبلؽت نحو 

.  مسٌحً 2000باأللؾ عام ( 40.0)إلى 

فً إتاحة الخدمات الصحٌة للجمٌع، فٌمكن االستشهاد  اإلنصاؾوإذا أردنا أن نستخدم مإشرات للتدلٌل على      

:- تالٌةبالبٌانات ال

. ٌحصلن على عناٌة صحٌة اإلنجابمن النساء فً سن ( % 80.8) -

                                                 
(1)

 .صُذوق انضًبٌ االجتًبعً: انًصذر 
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. على عناٌة صحٌة عامة اإلنجابً ٌحصلنمن النساء فً العمر %(  92.5) -

. من الوالدات تتم فً المستشفٌات وتحت رعاٌة صحٌة عامة%(  99.6) -

. الحضرٌة والرٌفٌةوال توجد فً كل تلك المجاالت أٌة فروق تُيذكر فٌما بٌن المناطق  -
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( 13)المادة 

تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة فــً المجاالت األخرى للحٌاة      

: السٌما، نفس الحقوق وةالرجل والمرأ، على أساس تساوي االقتصادٌة واالجتماعٌة لكً تكفل لها

.  ةاألسريالحق فً االستحقاقات  -أ

.  العقارٌة وؼٌر ذلك من أشكال االبتمان  المالً نالحق فً الحصول علً القروض المصرفٌة، والرهو -ب

 .ب الحٌاة الثقافٌةاالشتراك فً األنشطة التروٌحٌة واأللعاب الرٌاضٌة وفً جمٌع جوانالحق فً  -ج

 

(  13)الرد على المادة 

مقررة الرجل والمرأة فً مجاالت الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة، فهً أٌة تمٌٌز بٌن فً التشرٌعات اللٌبٌة ال ٌوجد      

. الجنسٌن فًتوافرها  بضوابط وشروط ٌتعٌن

 1980لسنة ( 13)، فقد حددت المادة العاشرة من قانون الضمان االجتماعً رقم فٌما ٌتعلق باالستحقاقات األسرٌة -أ

معاشات الشٌخوخة، : هًالضمان االجتماعً دون تمٌٌز، و مسٌحً هذه االستحقاقات، وتمنح للمشتركٌن فً أنظمة

ومنحة  لمنح المقطوعة كإعانة الحامل،ابلة ألصحاب المعاشات، باإلضافة إلى ا، وعالوة الععن العمل ومعاشات العجز

وذلك باعتبار الوالدة، وإعانة الدفن، ومنح الكوارث والطوارئ، هذا باإلضافة إلى المنافع العٌنٌة كالرعاٌة االجتماعٌة، 

ظروفه الشخصٌة عن رعاٌة نفسه،  ٌعجز بسببالمجتمع هو العابل لمن لٌس له مؤوى أو عابل، وهو الراعً لكل من 

الرعاٌة دور نزالء تقدم لخدمات لمن تحصل له إصابة أو عجز أو إعاقة، باإلضافة إلى وكذلك الرعاٌة الصحٌة 

سن تقاعد المرأة الذي ٌستوجب صرؾ معاش الشٌخوخة بستٌن سنة من القانون ( 13)وقد حددت المادة  ،االجتماعٌة

. مٌالدٌة، وقد مٌزت بذلك المرأة عن الرجل

 

فكل ، ٌوجد أي تمٌٌز بٌن المرأة والرجلفال المصرفٌة من قروض ورهون بالنسبة للحصول على أوجه االبتمان أما  -ب

باحثٌن عن طن شؽل للاوخلق مو ،ق الرٌفٌة والنابٌةفً تنمٌة المناطالمصارؾ وخاصة تلك التً تإدي دوراً مهماً 

 2007خالل سنة  القروض التً منحها المصرؾ الرٌفً وحده بلػ عددوقد  لكال الجنسٌن، عطى قروضاً ت ،العمل
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( 4502)رجالً و( 5837)ملٌون دٌنار لٌبً، استفاد منها ( 86.457)قرضاً بقٌمة إجمالٌة بلؽت ( 19.558)مسٌحً 

. (1)من الباحثٌن عن العمل من الجنسٌن( 4174)بنظام المشاركة، و( 4045)امرأة، منهم 

 

للمرأة الحق باالشتراك فً األنشطة الرٌاضٌة والثقافٌة، وال ٌوجد تمٌٌز ضد المرأة فً هذا كما تعطً التشرٌعات  -ج

 التً أتاحت الفرصة للفتاة اللٌبٌة ،الجامعٌة الكلٌاتوالعلٌـا من المعاهد الرٌاضٌة المتوسطة و وقد أنشبت الكثٌر، مجالال

كما تعددت مراكز رٌاضة المرأة التً أتاحت الفرصة للمرأة اللٌبٌة  ،بصورة عملٌةللمشاركة فً المجاالت الرٌاضٌة 

ت ولقد حدّن ، المنبثقة من النظرٌة العالمٌة الثالثة( الرٌاضة للجمٌع)ذلك تطبٌقاً لمقولة ولة الرٌاضـة الجماهٌرٌة والمز

، فالفتٌات ، ولكن تم تخطً هذه المرحلةمن مشاركتها فً األنشطة الحٌاة التقلٌدٌة للمرأة اللٌبٌة فً السابق طبٌعة

األندٌة  تالجمباز والفروسٌة واألنشطة الرٌاضٌة األخرى، وانتشرالرٌاضة بكافة أنواعها، بما فً ذلك ٌمارسن 

وبعضهن ، ممارسة الرٌاضة فً صاالت خاصةى لع أقبلن رؼبة النساء فً المحافظة على رشاقتهننظراً لالرٌاضٌة، و

. األولمبٌة األلعاب فً مسابقات دولٌة، بما فً ذلك اشتركن

بما تملكه من  بالفطرة ، فالمرأة اللٌبٌة موهوبةاإلبداع الثقافًٌة وحوفً  سٌاق المشاركة فً األنشطة التروي     

، إال أن هذه المشاركات محدودة فً الماضًكانت  بدعات اللٌبٌاتلمل المكتوبةورؼم أن بداٌة المشاركة  مخزون ثقافً،

وكتابة المقـاالت  ،، كالفنون الشعبٌةلمختلفةلمساهمة فً مجاالت اإلبداع اإلى ادفعت بالمرأة التً  ،قد توالت بعد الثورة

. ٌع مجاالتهاتحرٌر الصحـؾ بجممل فً الصحافة ووكاالت األنباء والعو ،المسرح علىوالتمثٌل  ،األدبٌة

والكاتبة والصحفٌة واإلعالمٌة إلى مراكز المسبولٌة وصنع القرار، من خالل المبدعة اللٌبٌة  مرأةكما ارتقت ال     

تقلد البعض : منها على سبٌل المثال للعدٌد من المناصب القٌادٌة فً المإسسات الثقافٌة واإلعالمٌة والصحفٌة،تولٌها 

، ومدٌرة مركز ثقافً خارج الجماهٌرٌة، وأمٌناً لشبون اإلعالم بالمإتمرات الشعبٌة، فةأمٌنة لإلعالم والثقالمنصب 

، وأمٌناً مساعداً للرابطة العامة لألدباء والكتاب، ومستشارة ثقافٌة، وربٌسة ومدٌرة تحرٌر مجلة، وؼٌرها من المناصب

قات فكرٌة وثقافٌة، وفً إدارة مهرجانات كما شاركت فً إخراج البرامج اإلذاعٌة والمربٌة، وفً لجان تحكٌم مساب

 .أدبٌة

 

 

 

                                                 
(1)

يسٍحً حىل انتذاثٍز انتً اتخذتهب انجًبهٍزٌخ انعظًى ثشأٌ إعًبل انحمىق  2008أيبَخ يؤتًز انشعت انعبو، انتمزٌز انذوري انزاثع نهعبو  

 .31انىاردح فً انًٍثبق األفزٌمً نحمىق اإلَسبٌ وانشعىة، انشئىٌ انمبَىٍَخ وحمىق اإلَسبٌ، صوانحزٌبد 
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( 14)المادة 

ٌها فً  واألدوار الهامة التً تإد ،تضع الدول األطراؾ فً اعتبارها  المشاكل الخاصة التً تواجهها المرأة الرٌفٌة -1

، وتتخذ جمٌع التدابٌر قدٌةفً  قطاعات االقتصاد ؼٌر الن، بما فً ذلك عملها ألسرتهامٌن أسباب البقاء اقتصادٌاً تؤ

. المناسبة لضمان تطبٌق أحكام هذه االتفاقٌة على المرأة فً المناطق الرٌفٌة

، على ي المناطق الرٌفٌة لكً تكفل لهاة ؾجمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على التمٌٌز ضد المرأتتخذ الدول األطراؾ  -2

:  وتكفل  للمرأة  بوجه خاص الحق فً، فٌة واالستفادة منها، المشاركة فً التنمٌة الريأساس التساوي مع الرجل

. تنفٌذ التخطٌط اإلنمابً على جمٌع المستوٌاتالمشاركة فً وضع و( أ) 

.  الخدمات المتعلقة بتخطٌط األسرةة، بما فً ذلك المعلومات والنصابح ونٌل تسهٌالت العناٌة الصحٌة المالبم( ب) 

. برامج الضمان االجتماعً االستفادة بصورة مباشرة من( ج) 

ل منه بمحو األمٌة بما فً ذلك ما ٌتص ،ؼٌر الرسمًالرسمً و ،الحصول على جمٌع أنواع التدرٌب والتعلٌم( د) 

زٌادة  قذلك لتحق، واإلرشادٌةفوابد كافة الخدمات المجتمعٌة و على ،فً جملة أمور ،الحصول كذلكالوظٌفٌـــة و

. كفاءتها التقنٌة

تكافبة عن طرٌق العمل فرص اقتصادٌة معلً من أجل الحصول  ،لمساعدة الذاتٌة والتعاونٌاتجماعات ا تنظٌم (هــ) 

. لدي الؽٌر أو العمل لحسابهن الخاص

. شطة المجتمعٌةالمشاركة فً جمٌع األن( و) 

والمساواة فً  ،المناسبة والقروض الزراعٌة، وتسهٌالت التسوٌق والتكنولوجٌا االبتماناتفرصة الحصول علً ( ز) 

. ، وكذلك فً مشارٌع التوطٌن الرٌفًواإلصالح الزراعًمعاملة فً مشارٌع إصالح األراضً ال

، والنقل ،والماء ،واإلصحاح واإلمداد بالكهرباءإلسكان ، والسٌما فٌما ٌتعلق باالتمتع بظروؾ معٌشٌة مالبمة (ح) 

. واالتصاالت

 

( 14)الرد على المادة 

للعناٌة  أهمٌة خاصةأعطت فإنها  ،سة العامة للجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة الهادفة إلى التنمٌة الشاملةالسٌا من انطالقاً  -1

، من خالل مراكز التنمٌة الرٌفٌة، والتً كانت قابمة فً إطار التنمٌة الرٌفٌة، وأدى انتشار بتنمٌة المناطق الرٌفٌـة

الخرٌجات المتعلمات فً المناطق الرٌفٌة، ثم تم تحوٌل مراكز  المإسسات التعلٌمٌة والتدرٌب المهنً إلى زٌادة أعداد
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والعلوم االقتصادٌة واإلدارٌة تحت إشراؾ أمانة اللجنة الشعبٌة للتكوٌن  التنمٌة الرٌفٌة إلى مراكز للمهن الشاملة

. والتدرٌب

 

اللٌبٌة قد اتخذت تدابٌر ؼاٌة فً ، فإن الجماهٌرٌة العربٌة مشاركة المرأة الرٌفٌةضد لقضاء على التمٌٌز بالنسبة ل -2

: ، وما ساعد على ذلكفً مجال القضاء على التمٌٌز ضد المرأة األهمٌة

وجود مإتمرات شعبٌة أساسٌة فً جمٌع مناطق الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة، أتاح للمرأة الرٌفٌة حق المشاركة فً  -أ

. وضع وتنفٌذ التخطٌط اإلنمابً على جمٌع المستوٌات

ٌنطبق على جمٌع أنحاء الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة، بما فٌها الرٌؾ، ( 12)لمادة مجال المقارنة بالنسبة لذكر فً ما  -ب

فال توجد مشكلة بهذا الخصوص، حٌث ٌعتبر  أما فٌما ٌخص المعلومات والنصابح والخدمات المتعلقة بتخطٌط األسرة

. اللٌبٌة هذا األمر من خصوصٌات األسرة

 

بؤن المرأة والرجل متساوٌان فً االستفادة ل االستفادة من برامج الضمان االجتماعً، فقد سبق بٌان ذلك وفً مجا -ج

(. 12)الفقرة الثانٌة من المادة فً من برامج الضمان االجتماعً دون تمٌٌز 

 

 ، وتدل على ذلكوفٌما ٌتعلق بالحصول على التعلٌم والتدرٌب فإن المرأة الرٌفٌة ال تختلؾ عن المرأة الحضرٌة -د

باإلضافة إلى  ضبٌلة جداً، وٌعود هذا أصبحت تشٌر إلى أن مساهمة المرأة الرٌفٌة فً القطاع الزراعًالتً اإلحصابٌات 

ارتفاع نسبة االلتحاق بالمدارس، واتجاه الفتٌات إلى أسالٌب وتقنٌات العمل واإلنتاج فً القطاع الزراعً،  تطور

ٌّنر طبٌعة المجتمعات الرٌفٌة إلى صورة قرٌبة من صور المدن، فالرٌؾ  الرٌفٌات إلى التعلٌم المتوسط والعالً؛ نتٌجة تؽ

. اللٌبً تتوافر فٌه كافة مظاهر الحٌاة المدنٌة

 

ال ٌوجد أي فإننا نإكد أنه ( 12)من المادة ( ح-ز -و -هـ)وفٌما ٌتعلق بؤحكام االتفاقٌة المنصوص علٌها فً البنود     

ي ٌقطن المناطق الحضرٌة فً ئالنساء الالوال بٌن النساء الرٌفٌات و ،بٌن النساء الرٌفٌات والرجال تمٌٌز فً المعاملة

وخدمات الضمان االجتماعً التً تقدم للعاملٌن فً  ،الرعاٌة الصحٌةو ،أو التدرٌبٌة ،لخدمات التعلٌمٌةالحصول على ا

. المجتمعالتضامن االجتماعً الذي ٌعنى بالفبات الضعٌفة فً و ،الدولة
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 ،وامتالك األراضً الزراعٌة ،ول المرأة على القروض الزراعٌةال ٌوجد أي تمٌٌز أو موانع أو قٌود فً حصكما      

البٌع والشراء واإلرث والهبـة  :مثل ،قانوناً فً المجتمعالمعمول بها التصرؾ السابدة كافة أنواع التصرؾ فٌها بو

. ؼٌرهاي الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة وضوٌة ؾالعلدولة والتعوٌض والتخصٌص من قبل او

من مشاركتها فً كافة  ذلكالنشاطات المجتمعٌة، وٌتضح فً  شتراكاال منة الرٌفٌة المرأ ما ٌمنعأٌضاً ال ٌوجد و     

هلٌة الجمعٌات األ، كما أن لها المساهمة فً الجمعٌات النسابٌة ومجاالتال جمٌعوخروجها للعمل فً  ،المجاالت الحٌاتٌة

  .المختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

( 15)المادة 

 .مام القانونلدول األطراؾ المرأة المساواة مع الرجل أاتمنح   -1

رسة تلك نفس فرص مما، والرجــلٌة قانونٌة مماثلة ألهلٌة أهل ،تمنح الدول األطراؾ المرأة فً الشبون المدنٌة -2

تعاملها على قدم ، واتالرجل فً إبرام العقود وإدارة الممتلكاً مساوٌة لحقوق ، حقوقبوجه خاص ،تكفل للمرأةاألهلٌة و

. القضابٌةي جمٌع مراحل اإلجراءات المتبعة فً المحاكم والهٌبات المساواة فـ

لها أثر قانونً ٌستهدؾ تقٌٌد ود وسابر أنواع الصكوك الخاصة التً األطراؾ على اعتبار جمٌع العق توافق الدول -3

 .الؼٌةأة باطلة وألهلٌة القانونٌة للمرا

المتصل بحركة األشخاص وحرٌة اختٌار محل  نالمرأة نفس الحقوق فٌما ٌتعلق بالقانوتمنح الدول األطراؾ الرجل و -4

 .إقامتهمسكناهم و
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( 15)الرد على المادة 

واء المواطنون جمٌعاً س" مسٌحً أن  11/12/1969ورد فً المادة الخامسة من اإلعالن الدستوري الصادر فً  -1

  .بشؤن تعزٌز الحرٌة مسٌحً 1991لسنة ( 20)المادة األولى من القانون رقم  وأكدت على ذلك، (1)"أمام القانون 

 

كل شخص بلػ سن الرشد " من القانون المدنً على أن ( 44/1)نصت المادة وفٌما ٌتعلق باألهلٌة القانونٌة فقد  -2

منه ( 48)ونصت المادة  ،لمباشرة حقوقه المدنٌة" األهلٌة القانونٌة  متمتعاً بقواه العقلٌة ولم ٌحجر علٌه ٌكون كامل

مسٌحً  1992لسنة ( 17)، ثم صدر القانون رقم "لٌس ألحد النزول عن أهلٌته وال التعدٌل فً أحكامها " على أنه 

، " ة كاملةثمانً عشرة سنة مٌالديسن الرشد " على أن ( 9)الخاص بتنظٌم أحوال القاصرٌن، ونص فً مادته رقم 

شخصٌته بالمٌالد وبلػ ثمانً عشرة سنة مٌالدٌة سواء على هذه النصوص، فإن الشخص الطبٌعً الذي اكتسب  وبناءً 

. كان ذكراً أو أنثى له حرٌة اإلرادة فً التعاقد وإدارة ممتلكاته ومباشرة إجراءات التقاضً

 

ٌّند فال ،بالنسبة إلبطال القٌود التً تحد من أهلٌة المرأةأما  -3  توجد فً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة أي تشرٌعات تق

فً نص المادة ، ما لم تفقد أهلٌتها وفقاً لعوارض األهلٌة المحددة على أساس كونها امرأةاألهلٌة القانونٌة للمرأة، 

والعته بشؤن تنظٌم أحوال القاصرٌن ومن فً حكمهم، وهً الجنون مسٌحً  1992لسنة ( 17)رقم  بالقانونالعاشرة 

ت المادة والؽفلة والسفه، وٌشترك فً ذلك الرجل والمرأة على حد سواء من قانون تعزٌز الحرٌة على أن ( 35)، ونصّن

. "أحكام هذا القانون أساسٌة، وال ٌجوز أن ٌصدر ما ٌخالفها، وٌعدل كل ما ٌتعارض معها من تشرٌعات " 

 

ت المادة قامتهم فإن هذا الحق مكفول بالقوانٌن األساسٌة، فقد بحرٌة التنقل واختٌار محل سكناهم وإوفٌما ٌتعلق  -4 نصّن

لكل مواطن وقت السلم حرٌة التنقل " مسٌحً بشؤن تعزٌز الحرٌة على أن  1991لسنة ( 2)من القانون رقم ( 20)

". واختٌار مكان إقامته، وله مؽادرة الجماهٌرٌة العظمى والعودة إلٌها متى شاء 

                                                 
(1)

 .يسٍحً 1969انجزٌذح انزسًٍخ، عذد خبص سُخ  
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( 16)المادة 

ة فً كافة األمـور المتعلقة بالــــزواج أاسبة للقضاء على التمٌٌز ضد المرطراؾ جمٌع التدابٌر المنالدول األ تتخذ -1

. على أساس تساوي الرجل والمرأة، بوجه خاص تضمنو ،والعالقات األسرٌة

 .نفس الحق فً عقد الزواج( أ)

 .رضاها الحر الكاملفً عدم عقد الزواج إال بو ،نفس الحق فً حرٌة اختٌار الزوج( ب)

 .عند فسخهالزواج و ءولٌات أثناإنفس الحقوق والمس( ج)

جمٌع  فًو ،، فً األمور المتعلقة بؤطفالهاولٌات كوالدة، بؽض النظر عن حالتها الزوجٌةإنفس الحقوق والمس( د)

 .األحوال، تكون مصالح األطفال هً الراجحة

 فًو ،خرآة بٌن إنجاب طفل وترؾالعدد أطفالها وولٌة إلمسنفس الحقوق فً أن تقرر بحرٌة وبشعور من ا( هـ)

. الوسابل الكفٌلة بتمكٌنها من ممارسة هذه الحقوقعلى المعلومات والتثقٌؾ والحصول 

ا شابه ذلك من أو م وتبنٌهم، الوصاٌة على األطفالولٌات فٌما ٌتعلق بالوالٌة والقوامة والمسإنفس الحقوق و( و)

فً جمٌع األحوال تكون مصالح األطفال و ،توجد هذه المفاهٌم فً التشرٌع الوطنً نحً ،تماعٌةاالجاألنظمة المإسسٌة 

. هً الراجحة

 .والوظٌفة ،المهنةو ،بما فً ذلك الحق فً اختٌار اسم األسرة ،الزوجةنفس الحقوق الشخصٌة للزوج و( ز) 

، واإلشراؾ علٌها، وإدارتها، والتمتع بها، نفس الحقوق لكال الزوجٌن فٌما ٌتعلق بملكٌة وحٌازة الممتلكات (ح) 

. والتصرؾ فٌها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض ذي قٌمة

لتحدٌد سن  ،بما فٌها التشرٌع ،تتخذ جمٌع اإلجراءات الضرورٌةو ،ال ٌكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانونً -2

 .لجعل تسجٌل الزواج فً سجل رسمً أمراً إلزامٌاأدنى للزواج و

 

( 16)الرد على المادة 

قواعد الشرٌعة اإلسالمٌة، وقد أكد اإلعالن الدستوري الصادر  تحكمهفً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة عقد الزواج  -أ -1

سلطة الشعب   قٌام ، ثم صدر إعالن"اإلسالم دٌن الدولة "  :مسٌحً، وفً مادته الثانٌة على أن 1969-12-11فً 

القرآن الكرٌم شرٌعة المجتمع فً الجماهٌرٌة : " منه على أن( ثانٌاً )ونص فً البند  مسٌحً، 1977-03 -02ٌوم 

من الوثٌقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان فً عصر ( 21)، ونص المبدأ "العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة االشتراكٌة 
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.. ا أن ٌتزوج اآلخر برؼم إرادتهالزواج مشاركة متكافبة بٌن طرفٌن متساوٌٌن ال ٌجوز ألي منهم: " الجماهٌر على أن

ت المادة " لكل مواطن ومواطنة : " على أن مسٌحً 1991لسنة ( 20)من قانون تعزٌز الحرٌة رقم ( 25)، كما نصّن

. .. "الحق فً تكوٌن أسرة أساسها عقد النكاح القابم على رضاء الطرفٌن

 

ر فً مادته مسٌحً بشؤن األحكام الخ 1984لسنة ( 10)القانون رقم كما أن  -ب اصة بالزواج والطالق وآثارهما قد قرّن

 ، وال ٌؽٌر من هذا أن ٌتولى عقد" للولً أن ٌجبر الفتى أو الفتاة على الزواج بشخص رؼم إرادتهماأال ٌجوز " الثامنة 

وال مٌثاق شرعً، تُيستمد أصوله من الشرٌعة اإلسالمٌة،  زواج المرأة بموافقة ولً أمرها؛ ألن ذلك ٌستند على أنه

إذا تعنّنت ولً أمرها أو رفض الموافقة على الزواج دون عذر ٌعنً إجبار المرأة على أن تتزوج رؼم إرادتها، لذا فإنه 

بعقد زواجها دون الحاجة لموافقة ولً األمر، رفع أمرها إلى القضاء، وتُيمنح اإلذن الحق فً لمرأة لشرعً ومقبول، ؾ

. ة بالرجل، أن تطلب الطالق بسبب الهجر أو الضرر أٌاً كان نوعهوبإمكان الزوجة طبقاً لذات القانون، أسو

 

بالنسبة للحقوق والمسبولٌات أثناء عقد الزواج وعند فسخه، فال ٌنطبق هذا النص فً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة؛  -ج

ادة السابعة مسٌحً، الذي حددت الم 1984لسنة ( 10)حقوق الزوج عن حقوق الزوجة طبقاً للقانون رقم الختالؾ 

: ٌحق للزوجة على زوجها: " حقوق الزوجة على زوجها بالنص على أنهمنه  ةعشر

. النفقة وتوابعها فً حدود ٌسر الزوج واستطاعته طبقاً ألحكام هذا القانون -أ

. عدم التعرض ألموالها الخاصة بها، فلها أن تتصرؾ فٌها كما تشاء -ب

". معنوٌاً عدم إلحاق الضرر بها مادٌاً كان أو  -ج

: ٌحق للزوج على زوجته: " حقوق الزوج على زوجته كاآلتً ةوحددت المادة الثامنة عشر

. النفقة وتوابعها فً حالة عسر الزوج وٌسر الزوجة طبقاً ألحكام هذا القانون -أ

. االهتمام براحة الزوج واستقراره حسٌاً ومعنوٌاً  -ب

. لمحافظة علٌهاإلشراؾ على بٌت الزوجٌة وتنظٌم شبونه وا -ج

. حضانة أوالدها منه والمحافظة علٌهم وإرضاعهم، إال إذا كان هناك مانع صحً -د

. " عدم إلحاق ضرر به مادٌاً ومعنوٌاً  -هـ

: من نفس القانون على اآلتً( 35)المادة  ورد فًالمترتبة على الطالق، فقد أما عن الحقوق والمسبولٌات 

. حضور الزوجٌن أو وكٌلٌهما بوكالة خاصةٌقع الطالق باتفاق الزوجٌن فً  -أ
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. ٌوثق الطالق الذي ٌقع باتفاق الزوجٌن لدى المحكمة المختصة -ب

اصة وفقاً ألحكام المواد فٌحق لكل منهما أن ٌطلب التطلٌق من المحكمة الخ .."إذا لم ٌتفق الطرفان على الطالق -ج

: اق الطرفٌن وهً كاآلتًوحدد القانون حاالت أخرى للطالق بؽٌر اتؾ المعمول بها،

(. 39المادة )التطلٌق بناًء على طلب أي من الزوجٌن فً حال إدعابه اإلضرار به من اآلخر  -1

 إلصالح أمره وذلك بعد منحه أجالً مناسباً  ،التطلٌق بناًء على طلب الزوجة إذا لم تعلم بعسر الزوج قبل الزواج -2

(. 40المادة )

من الزوجٌن إذا وجد باآلخر عٌباً ٌحول دون تحقٌق الزواج لؽاٌته، سواء كان هذا العٌب  التطلٌق بناًء على طلب أي -3

. (42المادة ) موجوداً قبل العقد أم طرأ بعده

(. 43المادة )التطلٌق بناًء على طلب الزوجة إذا ؼاب الزوج بدون عذر مقبول بعد منحه أجالً للعودة لزوجته  -4

(. 43المادة )وجة إذا هجر الزوج زوجته أربعة أشهر أو أكثر بدون عذر التطلٌق بناًء على طلب الز -5

 

 وقد نصت ،اإلسالمٌة الشرٌعة من الشخصٌة المستمدما تضمنه هذا الحكم ٌنبؽً أن ٌتم وفقاً لقانون األحوال إن  -د

مجرد ثبوت الوالدة ٌثبت نسب كل مولود إلى أمه ب"  :مسٌحً على أن 1984لسنة ( 10)من القانون رقم ( 56)المادة 

عن األمومة والبنوة، مالٌة كانت أو المتفرعة بؽٌر إقرارها من دون قٌد أو شرط، وتترتب على هذا النسب جمٌع نتابجه 

ٌُينسب المولود إلى الوالدة، كما ٌنسب إلى أبٌه "ؼٌر مالٌة  ما لم  (من دون قٌد أو شرط)، ومن ثم فإنه طبقاً لهذه المادة 

، وبطبٌعة الحال فإن مصلحة (بؽض النظر عن حالتها الزواجٌة)، وٌدخل ذلك تحت عبارة ج من زناٌصرح أن الولد نت

 .الطفل هً األولى باالعتبار، وهذا ٌحدده قاضً الموضوع إن ثار نزاع حول هذه الجزبٌة

 

ة خلواً من نص على التشرٌعات اللٌبًجاءت فقد بالنسبة لحق تقرٌر عدد األطفال والفاصل بٌن الطفل والذي ٌلٌه،  -هـ

، وبالتالً ، والجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة ال تعانً من تضخم سكانًبإرادتهما المطلقة هو أمر ٌقرره الزوجٌنؾهذا الحق، 

ال تضع برامج لتحدٌد النسل، والبرامج األساسٌة الموجودة تتعلق بصحة األم والطفل، وبنشر الوعً من خالل مراكز 

ومع  ،ذ األمر شكالً تلقابٌاً بسبب دخول المرأة مٌادٌن العمل، ولمتطلبات الحٌاة فً هذا العصراألمومة والطفولة، واتخ

مسٌحً بٌنت أن نسبة السٌدات المتزوجات أو الالتً سبق  2008هذا فإن نتابج المسح الوطنً اللٌبً لصحة األسرة 

، وحول %( 59.9)نظٌم األسرة بلؽت سنة وسبق لهن استخدام أي وسٌلة من وسابل ت 49 -15لهن الزواج فً عمر 

والمتزوجات حالٌاً وٌرؼبن فً  المشار إلٌهتفضٌالت اإلنجاب أشارت بٌانات المسح أن نسبة السٌدات فً نفس العمر 
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، وتقل هذه النسبة تدرٌجٌاً كلما زاد عدد الموالٌد الباقٌن على قٌد الحٌاة لدى %( 48.3)إنجاب مزٌد من األطفال بلؽت 

 .(1)مرأةال

 

، بشؤن مسٌحً 1992لسنة ( 17)نظمها القانون رقم فقد الوالٌة والقوامة والوصاٌة على األطفال وفٌما ٌتعلق ب -و

النفس الوالٌة على : " ن الوالٌة كالتالًوتنظٌم أحوال القاصرٌن ومن فً حكمهم، وقد حددت المادة الثانٌة والثالث

رتٌبهم فً اإلرث والقرابة وعند التساوي تختار المحكمة أصلحهم صبة بؤنفسهم من المحارم حسب تثم العُي  للوالدٌن

ًّن  ، كما " نت المحكمة من ٌصلح للوالٌة من أقارب القاصر فإن لم ٌوجد فمن الؽٌرللوالٌة وإذا لم ٌوجد منهم مستحق ع

إذا كانت األم  المستكنّن  ٌجوز لألب أن ٌختار وصٌاً لولده القاصر أو الحمل: " ما نصه أنه ورد فً المادة الثانٌة والستٌن

ًّن  . "ن له المحكمة قٌماً فاقدة األهلٌة، فإن لم ٌختر وصٌاً تع

ذلك من أو ما شابه  ،األطفال الوصاٌة علـىلمسإولٌات فٌما ٌتعلق بالوالٌة واتع المرأة اللٌبٌة بنفس الحقوق وتتمو     

 ؛م وفقاً ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌةلتبنً فهو نظام محرّن أما ا ،كفالة األطفال ممن ال عابل لهم األنظمة االجتماعٌة كنظام

الصؽٌر  كفالة وتعنًن بنظام الكفالة كبدٌل عن التبنً، لهذا استعً، وللحٌلولـة دون زواج المحارم ،منعاً الختالط األنساب

 ،قد للسند أو المعٌللكنه فا ،أو معلوم النسب اللقٌط أو مجهول النسب ٌشملالصؽٌر ، ووتربٌته واإلنفاق علٌه وتعلٌمه

 .وفً جمٌع األحوال تكون مصالح األطفال هً األهم، من األقارب من ٌرعى شبونهوعدم وجود  ،كحالة وفاة الوالدٌن

 

مسٌحً فً شؤن تعزٌز  1991لسنة ( 20)مبدأ قرره القانون رقم فإنه حرٌة اختٌار المهنة والوظٌفة وفٌما ٌتعلق ب -ز

كل مواطن حر فً اختٌار العمل الذي ٌناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع " عاشرة على أن الحرٌة، حٌث نصّن فً مادته ال

ت المادة . (1).. "ؼٌره ٌكون لكل شخص "  :من القانون المدنً على أن( 38)أما عن الحق فً اختٌار األسرة، فقد نصّن

ٌة تحتفظ باسم والدها ولقبها حتى بعد ، والمرأة فً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌب(2)"سم ولقب، ولقب الشخص ٌلحق أوالدها

. الزواج

 

، فلها ، فهذا القٌد ال تعرفه القوانٌن اللٌبٌةومنعها من ممارسة حقوقها أسوة بالرجلأما عن الحد من أهلٌة المرأة  -ح

ممتلكاتها المتعلقة بالحٌازة والتملك والبٌع والشراء واإلشراؾ على  ، بما فً ذلك الحقوقممارسة كافة الحقوق المدنٌة

                                                 
(1)

 .23يسٍحً، ص 2008انجًبهٍزٌخ انعظًى، انًسح انىطًُ انهٍجً نصحخ األسزح، انتمزٌز األونً،  -جبيعخ انذول انعزثٍخ 
(1)

 .يسٍحً 1992نسُخ  36نزسًٍخ، انعذد انجزٌذح ا 
(2)

 .، يُشىراد انعذل28/11/1953انمبَىٌ انًذًَ صذر فً  
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لم تفقد وؼٌر ذلك من التصرفات القانونٌة، ما  ،ها وهبتها لمن تشاءحوالتمتع بها، ولها تؤجٌر وبٌع ممتلكاتها ومن

. األهلٌة القانونٌة

 

مسٌحً بشؤن  1984لسنة ( 10)القانون رقم وفٌما ٌخص أهلٌة الزواج وتسجٌل العقد وتحدٌد سن الزواج فقد نظم  -2

:  اآلتًعلى فً مادته السادسة هذه المسابل، حٌث نص زواج والطالق وآثارهما األحكام الخاصة بال

. ٌشترط فً أهلٌة الزواج العقل والبلوغ. أ

. تكمل أهلٌة الزواج ببلوغ سن العشرٌن. ب

. رها بعد موافقة الولًللمحكمة أن تؤذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدّن . ج

ثم فإن القانون قد ومن  .ق الفقرتٌن السابقتٌن أهلٌة التقاضً فً كل ما له عالقة بالزواج وآثارهٌكتسب من تزوج وؾ. د

.  أدنى للزواج اً حدد سن

 1986لسنة ( 36)من القانون رقم ( 29)المادة  تناولتهبتسجٌل الزواج فً سجل رسمً، فقد أما ما ٌتعلق      

على السلطات المختصة بتوثٌق عقود الزواج أو شهادة : " هعلى أن ، حٌث نصمسٌحً فً شؤن األحوال المدنٌة

الذي حدث بدابرته الواقعة خالل سبعة  الطالق أو التصادق علٌهما أن تقدم ما تحرره من وثابق إلى أمٌن السجل المدنً

السلطات على أٌام من تارٌخ تحرٌرها، وذلك بقٌدها فً السجل الخاص وختمها والتؤشٌر علٌها برقم القٌد، وتثبت كذلك 

 السجل أن ٌحتفظ بصورة من هذه الوثٌقةوبطاقة الزوجة، وعلى أمٌن  ،الوثٌقة رقم البطاقة للزوج وجهة صدورها

. (4)، كما نصت الالبحة التنفٌذٌة للقانون على نفس هذه اإلجراءات(3)"

 

 

 

 

 

 

 

قابمة المراجع 

                                                 
(3)

 .13، ص1968نسُخ  26انجزٌذح انزسًٍخ، انعذد  
(4)

 .16، ص1969نسُخ  39انجزٌذح انزسًٍخ، انعذد  
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 .1968لسنة  26دة الرسمٌة، العدد الجري -

. 1969الجرٌدة الرسمٌة، عدد خاص سنة  -

 .1969لسنة  39ٌدة الرسمٌة، العدد الجر -

 .1974لسنة  6العدد  الجرٌدة الرسمٌة، -

 .1976لسنة  19الجرٌدة الرسمٌة، العدد  -

 .1976لسنة  25ٌدة الرسمٌة، العدد الجر -

. 1988الجرٌدة الرسمٌة عدد خاص سنة  -

 .1989لسنة  20الجرٌدة الرسمٌة العدد  -

 .1991لسنة  22الجرٌدة الرسمٌة، العدد  -

. 1991الجرٌدة الرسمٌة عدد خاص سنة  -

. 1992لسنة  36الرسمٌة، العدد  الجرٌدة -

مسٌحً حول التدابٌر التً اتخذتها الجماهٌرٌة العظمى  2008أمانة مإتمر الشعب العام، التقرٌر الدوري الرابع للعام  -

منشورات المركز القومً بشؤن إعمال الحقوق والحرٌات الواردة فً المٌثاق األفرٌقً لحقوق اإلنسان والشعوب، 

. حقوق اإلنسانبحوث ٌة والقانون للدراسات

. 1953، منشورات العدل ،القانون المدنً -

. 2003ام، ـواألمن الع العدلع ــــمطابمنشورات ، القانون المدنًون، ــإدارة القان -اللجنة الشعبٌة العامة للعدل -

 .2005الهٌبة العامة للمعلومات، الكتاب اإلحصابً، طرابلس  -

 .2006إلحصاءات الحٌوٌة الهٌبة العامة للمعلومات، ا -

مراد محمود الرعوبً، حقوق المرأة اللٌبٌة، الموسوعة العالمٌة الخضراء للمعرفة، منشورات المركز القومً  -

. 2000للدراسات القانونٌة وبحوث حقوق اإلنسان، 

الموسوعة  ،2004عبد السالم علً المزوؼً، تشرٌعات حماٌة األمومة والطفولة لسنة  -مراد محمود الرعوبً -

 .وق اإلنسانــالعالمٌة الخضراء للمعرفة، منشورات المركز القومً للدراسات القانونٌة وبحوث حق

. 2008رة، التقرٌر األولً، ـــــــالجماهٌرٌة العظمى، المسح الوطنً اللٌبً لصحة األس -جامعة الدول العربٌة -
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.  www.gai.gov.lyموقع الهٌبة العامة للمعلومات  -

 

http://www.gai.gov.ly/
http://www.gai.gov.ly/

