




تودّ منظمة »محامون من أجل العدالة في ليبيا« أن تتوّجه بالشكر 
للمشاركني املميزين الذين قابلناهم في جولتنا، جميعاً ذكوراً وإناثاً، على 

اختالف أعمارهم، وانتماءاتهم، وإثنياتهم. ونحن ممتنون لهم بشكٍل 
خاص على الوقت الثمني الذي خّصصوه  للقاءات مع فريق العمل، وعلى 

الترحيب احلارّ الذي لقيناه بني أوساطهم وداخل منازلهم. فإّن الفضل في 
إعداد هذا التقرير يعود لهم، ونحن سنستمرّ في العمل من أجلهم.

كما نودّ أن نشكر سفراء دستوري على دورهم الفاعل في برنامج 
دستوري وجولة رحلة وطن. فلوال اندفاعهم، وحماستهم، وعزمهم، 

ملا استطاع برنامج دستوري أن يحقق نصف النجاح الذي أحرزه. 
كما يستحق مرشدو دستوري املتميزون مبهاراتهم، أحمد غيضان، 

ودانيا زادة، وخالد العّبار وقائدتهم امللهمة، الزميلة في برنامج جولي 
للزمالء القانونيني، هويدا الشيباني منا كّل التقدير على ما قدموه من 

مساهماٍت قّيمة. فبمثابرتهم ومساعدتهم الناشطة على األرض، متكّن 
مشروع دستوري من الوصول إلى أكثر من 3000 مشارك في مختلف 

أرجاء ليبيا. كما نحن ممتنّون لهويدا الشيباني على جمع هذا الكّم من 
املعلومات الوافية واملشاركة في صياغة هذا التقرير.

كما نتقدم بالشكر أيضاً لفريق عمل دستوري املميز في لندن، 
أمل احلضيري، وأميرة احلضيري، وطوماس إيبس، وفيليكس فان الير على 

مساهماتهم في إدارة املشروع ومضمون املواد، والعمل على هذا التقرير. 
ونوّجه شكراً خاصاً جداً لكلوي دينس على ما بذلته من جهودٍ دؤوبة 

لتحرير وإعداد هذا التقرير، واملشاركة في صياغته. 
كما نودّ أن نشكر سوزان قازان من شركة »كوبي رايترز« على عملها 

على النسخة العربية من التقرير، ونتوّجه بالشكر إلى باسم الثلثي 
أيضاً لتكريسه اجلهود الالزمة للمراجعة والتدقيق. كما ال بد من توجيه 

الشكر أيضاً لكل من ألكساندر دجوكيسني ومارك رشدان على إجناز 
التصميم الطباعي للتقرير في نسختيه اإلنكليزية والعربية.

كما تودّ منظمة »محامون من أجل العدالة في ليبيا« أيضاً أن تعرب 
عن خالص شكرها لفريق »إنتاج« اإلبداعي، الذي لواله ملا استطعنا 

احلصول على أي صور فوتوغرافية أو أفالم تذكرنا باألشخاص املميزين 
الذين التقينا بهم أثناء جولتنا في رحلة وطن، واملشاركة الصادقة 

والنابعة من القلب التي جمعتنا بهم. ونتقّدم بشكر خاص لكل من 
طارق امليري، وعيسى الهتش، ومحمد نور، ومهنّد السّيد، ومحمد 

اليعقوب على روحهم الفنّية وما أبدوه من صبر وحس بالفكاهة خالل 
اجلولة. 

ونودّ أيضاً أن نتوّجه بالشكر إلى نادر القاضي على التصوير 
الفوتوغرافي الظاهر على غالف هذا التقرير. أما الرسمتان فتعودان 

للفنانني الفائزين باملرتبتني األولى والثانية في مسابقة خربش دستورك. 
وكنا قد طلبنا من الفنانني في سياق هذه املسابقة التعبير عن أحد 
املواضيع األربعة املتعّلقة بالدستور وهي: احلرية، والكرامة، واملساواة، 
والعدالة، بطريقة رسم الغرافيتي على جدران معسكر الكتيبة 77 

ـر ـد�ي ـ�ق ـكـر و�ت �ش

في طرابلس. نشكر كالً من ريان العزابي وروان الساعدي على إبداعهما 
في وصف الكرامة )على الغالف األمامي( واملساواة )الغالف اخللفي( 

وللمساهمة في حتويل رمز القمع إلى رمٍز نابٍض باألمل.
كما نودّ أن نتوّجه بخالص الشكر إلى سائقي رحلة وطن كل 

من مفتاح، وعبد القاسم، ومحمود، وعمو سعيد، الذين تولوا القيادة 
بكّل صبر، وبروح العمل الفريقي احلقيقية، فجالوا بنا في مختلف 

أنحاء البالد، وحرصوا على سالمتنا، والذين من غيرهم ملا كانت هذه 
الرحلة ممكنة.  ونتقّدم بالشكر واالمتنان لشركة أضواء ليبيا خلدمات 

األمن، حلرصها على أمننا وسالمتنا، والتأكد من حسن سير األعمال 
اللوجستية، ونشكر بشكٍل خاص محمد كريوي على روحه املرحة 

وتفانيه املطلق لرحلة وطن الذي تعّدى حدود واجبه املهني.
تودّ منظمة »محامون من أجل العدالة في ليبيا« أيضاً أن تعرب 
عن خالص شكرها وامتنانها على الدعم الذي تلقته من املنظمات 
التالية والعاملني فيها، والذي تيّسر بفضله تنفيذ برنامج دستوري، 

وجولة رحلة وطن، وإعداد هذا التقرير: الصندوق العربي حلقوق اإلنسان؛ 
وصندوق حقوق اإلنسان في العالم؛ ومؤسسة أوك؛ ومؤسسات اجملتمع 

املفتوح؛ وصندوق سيغريد راوزينغ؛ والوزارة الفدرالية السويسرية للشؤون 
اخلارجية. فبفضل كرمهم، متكّنا من قيادة جهودنا من دون التضحية 

إطالقاً بقيمنا القائمة على االستقاللية والنزاهة، إذ لم يغب عن 
أذهانهم يومأً أّن أهم صوت في عملية إعداد الدستور هو صوت الشعب 
الليبي. لهذا السبب، ال تعكس اآلراء ووجهات النظر املعبر عنها في هذا 
التقرير بالضرورة سياسات أو مواقف الصندوق العربي حلقوق اإلنسان أو 

غيره من املنظمات املانحة.
كما نودّ أن نعّبر عن تقديرنا ملركز بنغهام لسيادة القانون وكافة 
أعضاء فريق العمل فيه، ال سيما مساهمات األستاذ السير جيفري 

جويل احلاصل على وسام القديس مايكل والقديس جورج، وعضو مجلس 
امللكة اخلاص، واملساهمات القّيمة لكّل من ناينا باتيل، وحنيف موسى، 

وجيسيكا بويد، وبول الكهرست، وجيما كوينبورو، وجون أدينيبير.
وأخيراً نتقّدم بشكرنا اخلالص لشركائنا اخلبراء على ما بذلوه من 
جهود مذهلة، بالتنسيق مع مدير منظمة »محامون من أجل العدالة 

في ليبيا«، إلهام السعودي، في توفير التدريب والتوجيه ملرشدي دستوري، 
ونشكر على وجه اخلصوص ناينا باتيل من مركز بنغهام لسيادة القانون، 

والدكتور لوتز أوتّه من كلية الدراسات الشرقية واألفريقية في جامعة 
لندن، واألستاذة سوزان ويليامز، مدير مركز الدميقراطية الدستورية في 

جامعة إنديانا في الواليات املتحدة األميركية.

ا�ت وص�ي ر وال�ت ر�ي
�ق ور�ي ال�ت د��ت ا �ي �ب �ي ل�ي ل العدال�ق �ف �ب محامو�ف م�ف �أ





ـهـرس �ف

ا�ت - 1 وص�ي ر وال�ت ر�ي
�ق ور�ي ال�ت د��ت ا �ي �ب �ي ل�ي ل العدال�ق �ف �ب محامو�ف م�ف �أ

ملّخص تنفيذي

الفصل األول: معلومات عامة عن رحلة وطن

الفصل الثاني: مقدمة
السياق التاريخي

ما هي غايات الدستور وأهدافه؟
ما الذي مييز الدستور عن سائر مصادر القانون األخرى؟ 

ممّ يتألف الدستور؟ 
أين تكمن أهمية الدستور؟

هذا التقرير

الفصل الثالث: الديباجة، خصائص الدولة 
ومصادر القانون

الديباجة
خصائص الدولة
ديانة الدولة

اللغة الرسمية
شروط األهلية للحصول على اجلنسية

مصادر القانون

الفصل الرابع: أشكال احلكم
مقدمة

التقسيم األفقي: الهيئات التنفيذية، والتشريعية،
والقضائية

الهيئة التنفيذية
الهيئة التشريعية
الهيئة القضائية

التقسيم العمودي: أشكال احلكم الوطنية، احمللية 
واإلقليمية
االنتخابات

مؤسسات الدولة األخرى
دار اإلفتاء

األمن

الفصل اخلامس: ميثاق احلقوق
مقدمة

احلق في احلياة
احلق في الكرامة

احلق في احلياة اخلاصة
حرية التعبير واملعلومات

حرية التجّمع وتكوين اجلمعيات
حرية الدين

احلق في احملاكمة العادلة
احلرية من التعذيب

التحرّر من االستعباد
املساواة، عدم التمييز، وحماية اجملموعات املستضعفة

األقليات اإلثنية
األقليات الدينية

األقليات السياسية واملصاحلة
حقوق املرأة

حقوق حماية األشخاص ذوي اإلعاقات
حماية األطفال والشباب

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
حقوق امللكية

املوارد الطبيعية
املسكن

التعليم 
الصحة

احلقوق البيئية
العمل

التراث الثقافي
التطبيق، الوصول واإلنفاذ

التدقيق التشريعي
اإلنفاذ القضائي

اإلنفاذ غير القضائي

املالحق 
التزامات ليبيا احلالية جتاه القوانني الدولية

قائمة بالدساتير 
مسرد

أ.
ب.
ج.
د.

هـ.
و.

أ.
ب.

ج.

د.
هـ.

أ.
ب.

ج.

.1

.2

.3

.1

.2

.3

.1

.2

.3

.4

.5

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.1

.2

.3

.1

.2

أ.
ب.
ج.
د.

هـ.
و.
ز.

ح.
ط.
ي.
ك.

ل.
م.

ن.

03

07

11
11
11
11
12
12
12

13
13
13
13
13
13
14

17
17

17
17
18
20

23
27
28
28
29

33
33
34
34
35
36
38
41
41
44
45
45
46
48
48
50
51
52
54
55
55
55
56
57
57
57
58
59
59
59
60

61
61
64
661





3

النتائج األساسية

أشكال احلكم
أشار املشاركون إلى احلاجة إلى إقامة التوازن في القوى بني 

السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.
لم يوّضح املشاركون أي نظام يفّضلون بني النظامني الرئاسي 

والبرملاني. 
كشف املسح الذي أجريناه عن تفضيل املشاركني للنظام 

الرئاسي بفارق بسيط )%53( مع هيئة تنفيذية ذات 
صالحيات مستقلة عن الهيئة التشريعية.

في املقابل، عند تنفيذ أحد النشاطات التفاعلية، الذي 
طلب خالله من  املشاركني إعادة ترتيب البطاقات املبعثرة 
على األرض من أجل تصنيف السلطات اخملتلفة في نظاٍم 
هرمّي، بّينت النقاشات أّن املشاركني مبعظمهم يفّضلون 

هيئًة تشريعيًة تتمتع بصالحيات قوية. ولم يفّضل 
املشاركون مثالً أن تتمتع الهيئة التنفيذية بصالحية حّل 

البرملان. ويدّل ذلك على أفضلية للنظام البرملاني. وإّن غياب 
االتفاق بني هذين املوقفني، واالنقسام في الرأي يقترح 

احلاجة إلى التشاور حول هذه املسألة. 
أوضح املشاركون أّن االنتخابات متثل الوسيلة الرئيسية املتوافرة 
إلخضاع احلكومة للمساءلة، وال بد من أن تكون انتخابات عامة 

)مفتوحة للرجال والنساء في سّن االقتراع(، مباشرةً وحرة، على أن 
متنح جميع األصوات فيها وزناً متساوياً وجتري بسرية.

عّبر املشاركون أيضاً عن ضرورة أن تتسم السلطة القضائية 
باالستقاللية واحلياد، وفّضلت نسبة %95.3 منهم هيئًة قضائيًة 

تتمتع بصالحية إلغاء التشاريع التي تعتبر غير متوافقة مع 
حقوق اإلنسان. ولتحقيق ذلك، أشار املشاركون إلى أهمية تعيني 

قضاة غير منحازين وهيئة إشرافية مستقلة عن الهيئتني 
التنفيذية والتشريعية.

في ما يتعلق مبستويات احلكم الوطنية واحمللية واإلقليمية، عّبر 
املشاركون عن تفضيلهم بشكٍل واضح حلكومة مركزية مع 

تطبيق الالمركزية على اخلدمات واإلدارة. 
في ما يتعلق بالسياسات االقتصادية، وجد %72.3 من 

املشاركني أنّه من األفضل اتخاذ القرارات على املستوى 
الوطني، رغم أّن عدداً كبيراً منهم قد اعتبر، في سياق 

النقاشات، أنه يجب إنفاق نسبة من الدخل الضريبي محلياً.
كما فّضل املشاركون مراقبة املوازنة على املستوى الوطني 

في ما يتعلق  بالتعليم والرعاية الصحية. كما أشار 
املشاركون إلى أّن املراقبة الوطنية تضمن توزيعاً أكثر عدالً 

للخدمات والتمويل. ولكن، طالب املشاركون رغم ذلك بقدر 
من املرونة على املستوى احمللي بهدف االستجابة بشكٍل 

�ي ـدف ـ�ي
ـ�ف ــ�ف ص �ت ـّ مـلـحف

أفضل الحتياجات اجملتمعات احملددة، مثالً القدرة على 
استخدام لغات األقليات في املدارس.

فّضل %89.2 من املشاركني املراقبة املركزية للموارد 
الطبيعية، فقد آثر املشاركون أن يعاد توزيع املداخيل الناجتة 

عن املوارد الطبيعية لتستفيد منها البالد ككل على 
نحٍو أكثر فعالية. كما عّبر املشاركون أيضاً عن احلاجة 

إلى إصدار أحكام تتيح لألجيال املستقبلية درء التأثيرات 
السلبية لإلفراط في استخدام املوارد الطبيعية وتشارك 

فوائد ثروات األمة على املدى الطويل. 

مصادر القانون
عّبر املشاركون عن دعمهم الكبير لالعتراف بأكثر من مصدر واحد 

للقانون، مبا في ذلك القانون الدولي، والشريعة، والقانون العرفي 
في املناطق التي ينطبق فيها.

أشير إلى الهيئات الدينية على أنها تتطّلب إشرافاً واضحاً من 
قبل احلكومة، مع أدوار محّددة بوضوح.

أجاب %97 من املشاركني أنّه ما من مؤسسة يجب أن 
تتمتع بصالحية إلغاء القوانني في ما خال احملكمة العليا.
اعتبر %70 من املشاركني أّن وحدها الهيئات املنتخبة، أو 

التي تتمتع بتفويض من الشعب، مثل الهيئة القضائية 
يجب أن تتمتع بصالحيات إعداد التشريعات، وتعديلها، 

وإصدار أحكام أعلى منها.
تبنّي من خالل اإلجماع الذي متّ التوّصل إليه أثتاء املناقشات أن 

الهيئات الدينية يجب أن تكون محصورةً بدور استشاري فقط 
بحيث ال تكون فيها الفتاوى ملزمًة.

ردّ %93 من املشاركني باإليجاب على السؤال: »هل تشعر أّن حماية 
حقوق اإلنسان يجب أن تكون أسمى من سائر أشكال القانون 

األخرى؟«

السلطات
أثار الدور املالئم الذي يجب أن تضطلع به أجهزة األمن، مبا فيها 

الشرطة واجليش، نقاشاٍت محتدمة.
حتّدث املشاركون عن احلاجة إلى تنظيٍم واضٍح لهذه 
املؤسسات وتقييد استخدام الصالحيات في حاالت 

الطوارئ  وإخضاعها لإلشراف القضائي جتنّباً ألي انتهاكات.
مت االعتراف عموماً بأن اجليش يكون عادةً »غير مرئي« 

بالنسبة إلى الناس في أوقات السلم.
عّبر املشاركون عن أحد اخملاوف الرئيسية التي تقلقهم 

وتتمثل في إضفاء الطابع الشرعي على مجموعات 
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امليليشيات، وقد أثارت هذه الفكرة بشكٍل خاص قلق 
ضحايا االنتهاكات التي ترتكبها هذه اجملموعات. وقد اتفق 

اجلميع على احلاجة إلى احترام حقوق اإلنسان، وسيادة 
القانون، واملساءلة من خالل عملية تقييم ومراقبة تتّم 

في وقٍت سابق، قبل دمج هذه اجملموعات أو األفراد في 
مؤسسات الدولة الرسمية.

ميثاق احلقوق
أشار املشاركون إلى احلق في الكرامة على اعتباره جزءاً ال يتجزّأ 

من سائر حقوق اإلنسان األخرى، وغالباً ما تتم رؤيته كـ»عدسة« 
ميكن من خاللها رؤية الغاية من احلقوق األخرى.

لفتت اجملموعات املستضعفة التي حتدثنا إليها، مثل 
األشخاص ذوي اإلعاقات، و واملصابني بـاألمراض املزمنة، 

واألشخاص املسننّي، والنساء، واألقليات إلى أهمية الكرامة، 
التي من شأنها أن تضمن احترام سائر احلقوق األخرى مثل 

الرعاية الصحية، واملسكن، واحلق في استخدام اللغات.
اعتبرت حرية التعبير بدورها حقاً أساسياً ال يتجزأ من احلقوق األخرى.

حّدد املشاركون في غالبية األحيان احلريات الدينية 
والثقافية بالعودة إلى حرية التعبير.

ولفتت النساء في معظم األحيان إلى العوائق التي تقف 
في وجه قدرتهّن على التعبير عن آرائهّن بحرية.

كما طالب املشاركون من األقليات بأن تشمل حرية التعبير 
حماية الهوية الثقافية.

اعتبر املشاركون احلرية من التعذيب قضيًة هامًة، ولكن تبنّي أيضاً 
أنه من الضروري القيام بجهود التوعية الالزمة لضمان الفهم 

الكامل ملنع التعذيب بشكٍل مطلق. 
عندما متّ التطرّق إلى احلقوق التي حتتاج برأي العامة إلى القدر 
األكبر من احلماية، متّ تسليط الضوء على احلقوق االقتصادية، 

واالجتماعية والثقافية.
ومتت اإلشارة بشكٍل خاص إلى احلق في التعليم، والرعاية 
الصحية، واحلق في العمل، ال سيما في املناطق املهّمشة 

جغرافياً والتي تعاني من بنية حتتية ضعيفة نتيجًة لذلك. 
فقد اعتبرت هذه احلقوق ضروريًة جداً من أجل احملافظة على 

الكرامة، والتأكد من تنفيذ احلقوق املدنية والسياسية.
كما صادفنا بعض الفروقات بني املناطق، في ما يتعلق  
باحلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية، ففي وقٍت 

اعتبرت فيه حماية حقوق اللغة مهمًة جداً بالنسبة إلى 
املناطق التي يسكن فيها األمازيغ والتبو، احتلت مسألة 
النقص في اخلدمات األساسية وإمكانية الوصول إليها 

األولوية في املناطق البعيدة عن املركز. أما في املناطق 
الغنية باملوارد الطبيعية، كانت اخملاوف البيئية تقلق بال 

املواطنني أكثر من سواها، حيث طرحت مسألة حماية 
التراث الثقافي في املناطق ذات األهمية من هذه الناحية.

املساواة وعدم التمييز في أوساط اجملموعات املستضعفة
دعم املشاركون وبشدة احلاجة إلى حماية حقوق الليبيني جميعاً 

ال األكثرية من بينهم فحسب.
في ما يتعلق باألقليات، بدا األمر حاسماً  بأنه على الهيئة 

التأسيسية لصياغة الدستور أن تضمن عدم التمييز بحق 
األقليات، ال سيما على أساس الدين، أو اللغة، أو مؤهالت 

احلصول على اجلنسية.
وقد لفت األفراد املنتمون إلى األقليات إلى احلاجة الحترام 
احلقوق الثقافية، مثل اللغة. كما أوضحوا أن الصعوبات 

التي يواجهونها في احلصول على اجلنسية تؤثر سلباً 
على حقوقهم في حرية التعبير، واحلياة اخلاصة والعائلية، 

واملشاركة السياسية.
وأشارت األقليات السياسية إلى حرمانها الكامل من 

احلقوق واحلاجة إلى املصاحلة الوطنية. وترّدد املشاركون من 
األقليات في أغلب األحيان في املشاركة ورفضوا أن يظهروا 

في الفيلم خوفاً من االنتقام بحقهم. وباحلديث بعيداً 
عن الكاميرات، شاركونا مخاوفهم من أن يتم عزلهم عن 

العملية السياسية، مبا في ذلك من خالل قانون العزل 
السياسي، وكان ال يزال مجرّد اقتراح وقتئٍذ.  

شكّلت احلاجة إلى مزيد من احلماية حلقوق املرأة موضوعاً أساسياً 
تكرّر في اجلولة.

وقد لفتت النساء إلى احلاجة إلى أشكال حماية خاصة 
حول املسائل التي يتعرّضن لها، مثل حقوق األمومة، 

واألحكام املتعّلقة بالزواج والطالق، واملواطنة املتساوية.
كما ُسّلط الضوء أيضاً على التطرّف الديني والثقافي 
باعتباره التحّدي األهم الذي يواجه املرأة في ليبيا. وقد 

عّبرت لنا املشاركات عن أملهّن في أن يغّير الدستور هذا 
الواقع، نظراً إلى القوة املعنوية للتفويض من قبل الشعب.

وقد دعم معظم املشاركني وبشدة احلاجة إلى اتخاذ 
التدابير الالزمة ملنع التمييز ضد املرأة، وضمان املساواة 

بينها وبني الرجل لتتمكن من املشاركة بنشاط في احلياة 
االجتماعية والسياسية.

كما متّ التعبير عن ضرورة توفير قدر أكبر من احلماية لألشخاص 
ذوي اإلعاقات.

حتّدث األشخاص ذوو اإلعاقات عن احلرمان من الكرامة وهو 
ما يختبرونه من خالل سوء تطبيق امليزانية اخلاصة بالرعاية 

الصحية، والصعوبة في الوصول إلى التعليم، والتحفيز 
اجملتمعي عموماً.
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التوصيات األساسية:

ندرج في ما يلي التوصيات األساسية املستقاة من مشاوراتنا مع ما يزيد 
عن 3000 ليبي من مختلف أنحاء املناطق الليبية السبع والثالثني التي 

زرناها. 

أشكال احلكم

يجب أن يقوم دور كل سلطة على نظام من »الضوابط واملوازين« 
يسمح للسلطتني األخريني باحلرص على ممارسة الصالحيات مبا 

يتوافق مع الدستور.

نظراً إلى االختالف في اإلجابات عن األسئلة املتعلقة بشكل 
احلكم، ال بد من إجراء استشارات كاملة  حول هذا املوضوع بناء 
على الوظائف الفعلية. فال يكفي إجراء مسح مينح املشاركني 
اخليار بني »رئاسي« و»برملاني« و»مختلط« فقط فكما تبنينّ من 

خالل أبحاثنا، ال يكون املشاركون واثقني دوماً من الوظائف احملددة 
املسندة لكل شكل من أشكال احلكم.

يجب أن تتمتع السلطة القضائية باالستقاللية واحلياد، وال ميكن 
ل بسير عمل احملاكم. فيجب أن  ألي شخص أو جهاز دولة أن يتدخنّ

يتمنّ تعيني القضاة في عمليات تتسم بالشفافية.

يجب أن تخضع الصحة، والتعليم، واملوارد الطبيعية، 
والسياسة االقتصادية، والضرائب إلدارة مركزية، على أن متنح 

بعض الصالحيات اإلدارية للحكومات احمللية. 

ينبغي عقد انتخابات عامة )مفتوحة للرجال والنساء في سننّ 
االقتراع(، مباشرةً وحرة، على أن متنح جميع األصوات فيها وزناً 

متساوياً وجتري بسرية.

يجب أن ينصنّ الدستور على أن تكون موارد ليبيا الطبيعية 
ملكاً للشعب كلنّه في كافة املناطق، وأن توزنّع الواردات واملنافع 

بطريقة عادلة مبا يتناسب مع عدد السكان في جميع أنحاء 
البالد. 

يجب أن ينصنّ الدستور على آليات تضمن تشارك املوارد ووسائل 
التنمية في مختلف أنحاء ليبيا، من دون إغفال اجملتمعات 

الصغيرة أو النائية. 

مصادر القانون

ال بد من أن ينصنّ الدستور على أكثر من مصدر واحد للقانون 
كما يجب أن تلتزم املصادر كلها مببادئ حقوق اإلنسان.

يجب صياغة أحكام توفنّر احلماية للقانون العرفي في املناطق 
التي ينطبق فيها،  ال سيما في ما يتعلق باألحوال الشخصية 

وفضنّ اخلالفات.

يجب أن يقتصر دور سائر الهيئات األخرى مبا في ذلك الهيئات 
الدينية مثل دار اإلفتاء على دور استشاري فحسب باستثناء 

الهيئات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. 

السلطات

يجب أن يهدف األمن القومي إلى احلماية من التهديدات 
الداخلية واخلارجية لسالمة األراضي الليبية وسيادتها، وحماية 

شعبها، وحقوقهم وحرياتهم وممتلكاتها، وحفظ السالم، 
واالستقرار واالزدهار وغيرها من املصالح الوطنية األخرى. 

ن الدستور أحكاماً واضحة حول إنشاء األجهزة  يجب أن يتضمنّ
األمنية، وبنيتها وسير عملها لتحديد تعريفات واضحة ملا يلحق 

بهذه األجهزة. 

يجب أن يكون للجيش دور مستقل ويتولى حماية الشعب 
ال احلكومة. كما يجب وضع أحكام تخضع القوات املسلنّحة 

للمساءلة، وتضمن الشفافية. وقد يستلزم األمر إنشاء محاكم 
خاصة إلدارة الشؤون العسكرية، واحلرص على اتباع الرقابة 

املدنية.  

ال بد من احترام األمن الوطني مبا يتوافق مع القانون، مبا في ذلك 
القانون الدولي. 
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ميثاق احلقوق

يجب أن ينص الدستور على الكرامة جلميع البشر، وحقهم في 
أن تلقى كرامتهم االحترام واحلماية. كما يجب أن ينص الدستور 

بشكٍل خاص على حماية كرامة اجملموعات املستضعفة 
واحترامها مثل األشخاص ذوي اإلعاقات، والذين يعانون أمراضاً 

مزمنة، والكهلة، واألقليات، والنساء.

يتمتع كل فرد باحلق في حرية التعبير الذي يشتمل على –
 حرية الصحافة وغيرها من وسائل اإلعالم؛

حرية التماس مختلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها 
ونقلها؛

حرية اإلبداع الفني؛
احلرية من الرقابة؛

 وحرية اعتناق اآلراء والتعبير عنها من دون تدخل.

يجب أن ينصنّ الدستور على منع التعذيب واملعاملة أو املعاقبة 
املسيئة، الالإنسانية أو املهينة منعاً مطلقاً.

يجب إخضاع اجلهات الفاعلة غير املنتمية للدولة للمساءلة 
ا ارتكبته من أعمال تعذيب، وغيرها من ضروب املعاملة أو  عمنّ

العقوبة القاسية، أو الالإنسانية أو املهينة.

ر االستعباد  ال ميكن إخضاع أي شخص لالستعباد؛ يجب أن يحظنّ
واإلجتار بالرقيق بكافة أشكاله؛ مبا في ذلك اإلجتار بالبشر، أو 

العمل القسري أو اإلكراهي، وعمالة األطفال. 

يجب أن يشتمل التعريف باالستعباد احلرمان من احلرية، 
والسيطرة، واالستغالل.

ر الدستور التمييز املباشر وغير املباشر بحق أي  يجب أن يحظنّ
كان لسبب واحد أو أكثر، مبا في ذلك العرق، والنوع االجتماعي، 

واحلمل، والوضع العائلي، واألصل اإلثني أو االجتماعي، واللون، 
والسن، واإلعاقة، واملرض املزمن، والدين، والضمير، والثقافة، 

واللغة والوالدة، مثالً من خالل: 
االعتراف باألديان األخرى، في حال حدنّدت ديانة رسمية 

للدولة؛
حتديد املركز الرسمي للغة األمازيغ والتبو، باإلضافة إلى 

العربية؛
ومنح اجلنسية الليبية على أساس الوالدة ألم ليبية أو أب 

ليبي، الوالدة داخل ليبيا،  أو االقامة في ليبيا مدةً ال تقل عن 
عشر سنوات إقامة عادية.

يجب أن تتخذ القرارات املتعلقة بالقضايا ذات الصلة بحقوق 
األقليات كجزء من عملية صياغة الدستور، على أساس 

التوافق )أي مبوافقة املمثلني عن األقليات من بني أعضاء الهيئة 
التأسيسية لصياغة الدستور(.
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ول صل ال�أ ال�ف
عـ�ف ر�ـلـ�ق وطـ�فمـعـلـومـا�ت عـامـ�ق 

يقوم مشروع دستوري على مفهوِم أّن الدستور ميثّل فرصًة هامًة لتوفير 
احلماية القانونية جلميع مواطني ليبيا. ولتحقيق هذه الغاية، من 

الضروري أال يتيح مضمون الدستور حتقيق تطّلعاِت مجرّد مجموعٍة 
صغيرٍة من املواطنني، أو جيٍل محّدد، أو أفراد يعتنقون املعتقدات نفسها 
أو لهم التأثير نفسه فقط. وأيضاً، لكي توّفر أشكال احلماية املنصوص 
عليها في الدستور حقوقاً دائمًة وموثوقاً فيها، ال امتيازاٍت فحسب، ال 

بد من صياغة دستور دامج وشامل، غير قابل للتغّير مع استالم حكومة 
جديدة زمام البالد، ومن الضروري أالّ يتولّى عملية صياغته أكادمييون أو 

سياسيون ال يتواصلون مع املواطنني على نحٍو مباش.  
ال ميكن إعداد دستور دائٍم، مبنّي على حكم القانون إال من خالل 

مواطنني واعني يشاركون في عملية صياغة الدستور بنشاط، ويبدون 
استعداداً للدفاع عنه. من هنا، تتمثّل الغاية األساسية من مشروع 

دستوري في ضمان أن يكون لليبيني صوت في عملية صياغة الدستور 
واملساهمة في إشاعة حّس مبلكية هذا الدستور في أوساط املواطنني. 

ولتحقيق ذلك، سعت منظمة »محامون من أجل العدالة في ليبيا« 
إلى تنفيذ نشاطاٍت تفيد في نشر املعلومات حول عملية صياغة 

الدستور وتعريف املواطنني عليها، وتعزيز أهمية إعداد دستور شامل 
ومتثيلي. وبحرصنا على إضفاء الطابع الشخصي على العملية من خالل 

النشاطات امليدانية على األرض، تأملنا في أن ننسج رابطاً بني الشعب 
الليبي ودستور بالده.

ولعّل النشاط األبرز واألكثر طموحاً بني نشاطاتنا متثّل في جولة 
رحلة وطن الدستورية التي جابت مناطق ليبيا الثالث. وقد وّفرت رحلة 
وطن منتدىً للحوار وفرصًة أتاحت ملنظمة »محامون من أجل العدالة 

في ليبيا« تكوين فهم شامل حول القضايا الرئيسية التي يودّ املواطنون 
الليبيون أن يعاجلها الدستور اجلديد. وقد سمحت لنا هذه اجلولة أيضاً 

بجمع البيانات وإدراجها ضمن توصياتنا التي سنقدمها إلى الهيئة 
التأسيسية لصياغة الدستور. من هنا، لرمبا من اجملدي التفكير في كيفية 

تنفيذ هذا النشاط والتوّسع في الوسائل التي اعتمدت جلمع املعلومات:

مرشدو دستوري - 
للقيام مبختلف نشاطات اجلولة، عملت منظمة »محامون من أجل 

العدالة في ليبيا« على استقطاب فريق من أربعة ناشطني اجتماعيني 
ومحامني. وقد متت عملية االختيار باالستناد إلى شبكة معارفنا التي 
تتألف من ما يزيد عن ستني محامياً وناشًط ليبياً لتحديد املرشحني 

احملتملني. وكان من املهم بالنسبة إلى املنظمة أن تختار فريقَ عمٍل يتمتع 
باملوهبة ويهتّم إلى أبعد احلدود بضمان أن تكون صياغة الدستور اجلديد 
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للبالد عبارة عن عملية متثيلية. كما حرصنا على أن يكون أفراد فريق 

العمل قريبني من الناس وقادرين على التعاطي مع أكبر شريحة ممكنة 
من اجملتمع الليبي. وبالتالي، أخذنا بعني االعتبار خالل عملية التوظيف 

تركيبة الفريق بحيث تكون مراعية للنوع االجتماعي ومختلف اإلثنيات 
واملناطق، وقد أثبت تنّوع اجملموعة ضمان وصول الفريق إلى القدر األكبر 

من األشخاص، مبا في ذلك النساء واألقليات اإلثنية.  
وكان من الضرورّي أيضاً أن يشكّل مرشدو دستوري مصدراً موثوقاً 

للمعلومات الدستورية، بحيث يكون بإمكانهم اإلجابة عن األسئلة التي 
يطرحها املشاركون خالل رحلة وطن. وقد قّدم لنا مركز بنغهام لسيادة 

القانون الدعم الالزم في إعداد دليل شامل لتدريب مرشدي دستوري على 
شؤون القانون الدستوري. وقد توّسع هذا الدليل في القانون الدستوري 

والقضايا املتعّلقة بحقوق اإلنسان وأورد أمثلًة ملموسًة عن حسنات 
ومساوئ مختلف النماذج املطبقة في دول أخرى. وقد استخدم هذا 

الدليل في وقٍت الحٍق كأساس ملؤمتٍر تدريبّي عقد في تونس برئاسة إلهام 
السعودي )مدير منظمة »محامون من أجل العدالة في ليبيا«( مبشاركة 
كّل من لوتز أوتّه )مستشار قانوني في منظمة »ريدرس« وأستاذ محاضر 

في القانون في كلية الدراسات الشرقية واألفريقية(، وسوزان ويليامز 
)مدير »مركز الدميقراطية الدستورية« وأستاذة محاضرة في جامعة 
إنديانا( وناينا باتل )مدير التعليم والتدريب في مركز بنغهام لسيادة 

القانون ومحامية في »بالكستون تشامبرز«(.
وحرصاً على جناح املشروع، كان من املهم جداً أن تبقى جهودُنا في 

مجال التوعية والتواصل إعالميًة، ولكن من دون الضغط ألجندة معينة. 
بل كنا على العكس مهتّمني أكثر في تعزيز إمكانيات مرشدينا الستدرار 

آراء املشاركني في املشروع. وقد عقدت ورشة عمل تدريبية أخرى في 

طرابلس، بهدف تلقني املرشدين األساليب احملايدة التي ميكن اتباعها 
إلشراك املواطنني. وقد تناولت ورشة العمل مختلف الوسائل املتبعة 

لتنظيم احملادثات من دون التأثير على وجهات النظر، كما تطرّقت أيضاً 
إلى مختلف جوانب النقاشات مثل لغة اجلسد، كتعليم املرشدين مثالً 

أنه من املالئم أحياناً أن يجلسوا القرفصاء أو على األرض لتوفير مساحة 
جسدية يكونون فيها »أدنى« من املشاركني، فيتجنبون الظهور مبظهر 
الواعظ من فوق. عوضاً عن ذلك، كان ال بّد من إشاعة بيئة مبنية على 

التواضع يؤدّي فيها املرشدون دور املتعّلمني، ال املدرّسني. 

جمع املعلومات -
اعتمدت منظمة »محامون من أجل العدالة في ليبيا« بهدف استطالع 
آراء العامة وجمع املعلومات الالزمة لنتائج هذا التقرير منهجيًة نوعيًة 

ُصّممت من أجل استنباط اآلراء احلقيقية للمشاركني في املشروع.

املسوح
تقوم هذه الوسيلة على إجراء مسح شامٍل الستطالع عّيناٍت من اآلراء 

حول ما تراه منظمة »محامون من أجل العدالة في ليبيا« اعتبارات مقبلة 
وهامة ال بد من أن حتيط بها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وقد 

تضّمنت املسوح أسئلًة تناولت القدر املطلوب إلدماج حماية حقوق 
اإلنسان في الدستور، واملركزية، وحقوق األقليات اإلثنية والثقافية، واملواقع 

املتغّيرة للنساء في اجملتمع الليبي، والشكل احملتمل للحكومة. 
باإلجمال، استغرق إمتام كّل مسح حوالى 30 دقيقة. وقد أجري 

املسح إلكترونياً لتمكني منظمة »محامون من أجل العدالة في ليبيا« 
من حتليل النتائج على أساس الوقت الفعلي. ونظراً إلى الطبيعة 
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التفصيلية لألسئلة، فقد أتاحت املسوح فرصًة ملرشدي دستوري للقيام 

مبحادثات متعّمقة مع املشاركني حول آرائهم في ما يتعلق بالدستور 
وجناح عملية صياغة الدستور حتى اليوم. وقد متكّن مرشدو دستوري 

من إمتام ما يزيد عن 300 مسح مفّصل مع أفراد من الشعب الليبي في 
مختلف أنحاء البالد، وقد شكّل هذا الرقم حجم العّينة املالئم إحصائياً 

للبالد. كما استخدمت هذه املسوح أيضاً للحصول على املعلومات 
املرجتعة حول اخليارات املفّضلة في ما يتعلق باملناطق، والنوع االجتماعي، 
واجملتمع احمللي كأدلّة تدعم نتائجنا. كما قمنا أيضاً مبسوٍح إضافية بعد 

االنتهاء من رحلة وطن، ولكن جمعت البيانات من مصادر غير رسمية 
وبالتالي لم يتّم تضمينها في هذا التقرير.

املقابالت
أجرى مرشدو دستوري أيضاً مقابالٍت مع ما يزيد عن 500 شخص خالل 

جولة رحلة وطن. وقد تسنّى للمشاركني من خالل هذه املقابالت التعبير 
ملنظمة »محامون من أجل العدالة في ليبيا« عن مخاوفهم في ما 

يتعلق بالوضع احلالي لليبيا وعّما لديهم من أفكار حول حقوق اإلنسان 
والقضايا الدستورية. وقد متّ تسجيل عددٍ كبير من هذه املقابالت من قبل 

فريق العمل على األفالم الوثائقية ومتّت العودة إليها في سياق صياغة 
هذا التقرير لتقدمي أدلّة داعمة للمعلومات املدرجة في هذا السياق، كما 

استخدمت أيضاً في سياق إنتاج املواد اإلعالمية والفيديوات القصيرة 
التي نشرناها من خالل رحلة وطن. 

النشاطات
أما الوسيلة الثالثة التي سعينا من خاللها إلى تعزيز فهمنا لوجهات 

نظر عامة الناس فقد قامت على إعداد النشاطات الدستورية. وقد 
كانت تلك النشاطات الترفيهية مبثابة استراتيجية مفيدة وحيادية 
إلشراك الناس ساهمت في اعتمادنا ملقاربة ضبط االنفعاالت حول 

القضايا التي عادةً ما تثير ردود فعل متسرّعة أو متهّورة لدى األشخاص 
نظراً للحساسية السياسية للموضوع. بهذه الطريقة، ساهمت هذه 

النشاطات في حتفيز النقاش بني اجملموعات، وشّجعت على التقكير 
املنطقي املوضوعي، وساعدت في الكشف عن املعتقدات ووجهات 

النظر احلقيقية. وقد سعينا بالتالي إلى تفكيك عدة قضايا دستورية 
إلى عناصرها األساسية وحّولناها إلى نشاطاٍت تفاعلية. 

وقد تبنّي أن تلك النشاطات قد شكّلت جانباً من جوانب رحلة وطن 
القى شعبيًة كبيرةً، نظراً إلى التركيبة البسيطة ولكن التثقيفية لهذه 

النشاطات، وقدرتها املفاجئة على استدرار اآلراء. وكانت عالمة النجاح 
احلقيقي الذي أحرزته هذه النشاطات هي سماعنا أّن املشاركني كانوا 

يعيدون تلك التمارين مع أصدقائهم وأقربائهم، بعد مرور أسابيع وشهور 
على اجلولة. 

كما كانت تلك النشاطات مفيدةً أيضاً نظراً إلى إمكانية مقابلة 
نتائجها مع اإلجابات عن أسئلة املسح. وقد كانت مفيدةً عندما نتجت 

عنها إجابات تدّل على توافق، وأيضاً في احلاالت التي سّجل فيها اختالف 
بني ما عّبر عنه الناس كآراء شخصية عندما وُّجهت إليهم األسئلة 
مباشرةً، مقابل ما كشفوا عنه خالل املشاركة املبنية على التعاون 

والتشارك والتي وّفرتها األلعاب الترفيهية. فتمكنّا بفضل هذا األمر 
من استنتاج األفكار امللهمة حول اخليارات املفّضلة للناس في ما يتعلق 

بالقضايا الرئيسية التي ميكن أن تكون محّط لبس أو ارتباك والتي 
سنتطرّق إليها في مرحلة الحقة من هذا التقرير.
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أمثلة عن النشاطات الترفيهية الدستورية:

لعبة الترتيب بحسب األولوية –
قمنا بتصميم نشاطات ترفيهية عديدة طلبنا خاللها من 

املشاركني ترتيب مصادر مختلفة للقانون أو مؤسسات قانونية 
بحسب مقدار السلطة الذي يجب أن مينح لها برأيهم. فعلى 

سبيل املثال، نثرنا على األرض بطاقات كتب عليها »دولي«، 
»عرفي«، »دستوري«، »الشريعة« وطلبنا من املشاركني إعادة 

ترتيبها بهدف تبيان آراء املشاركني حول أهمية مصادر القانون 
هذه وعالقة كّل منها باآلخر. وقد أدّى هذا النشاط إلى فتح باب 

احلوار بني املشاركني، بحضور مرشدي دستوري الذين تولوا تنشيط 
النقاش أو اإلجابة عن األسئلة. كما أدلوا أيضاً بتعليقاتهم 

حول ما ستبدو عليه الترتيبات اخملتلفة في املمارسة والتطبيق، 
وتناقشوا في ما إذا كان األمر مفضالً بالنسبة إلى املشاركني 

وربطوا الترتيبات باألنظمة املتبعة في دوٍل أخرى. 
اإلعالن عن املواقف –

طلب من املشاركني في هذه النشاطات اتخاذ موقف معني 
باملوافقة أو املعارضة حول بيانات محددة لها عالقة بحقوق 

اإلنسان؛ كما تسنّى للمشاركني أيضاً حتديد موقعهم في أي نقطة 
يختارونها على طول النطاق الفاصل بني املوافقة واملعارضة. فقام 

أحد مرشدي دستوي بتنفيذ ذلك األمر حرفياً، إذ وقف من جهة 

حامالً الفتًة كتب عليها »موافق« ووقف زميله في اجلهة املقابلة 
حامالً الفتة »غير موافق«. وقد وقف املشاركون في اجلهة األولى أو 

الثانية أو عند أي نقطة فاصلة ما بني اجلهتني. ومن األمثلة على 
البيانات التي كان على املشاركني أن يتخذوا موقفاً منها: »احلرية 

حق مطلق«. وقد استخدم هذا النشاط كأساس لفتح باب النقاش 
حول تقييد احلقوق واملسؤوليات التي تترتب على حقوق معينة، مثل 

احلق في حرية التعبير. فهذا األمر كفيل في حتريك عجلة احلديث 
بني املشاركني ومرشدي دستوري حول ما إذا كان من األجدى أن 

تكون القضايا كقضية التعذيب مثالً مطلقًة في جميع الظروف. 
توزيع الوظائف –

أعّد هذا النشاط من أجل تيسير املشاركة املتمحورة حول قضية 
الفدرالية واملركزية املثيرة للجدل. في هذا النشاط، يضع مرشد 

دستوري على األرض ثالث بطاقات كتب عليها »وطني«، »إقليمي«، 
و»محلي«. ومن ثم يعطى املشاركون أكثر من 30 وظيفة للدولة 
فيضعونها حتت اخلانة التي يتخذ فيها كّل قرار، بصورة مثالية. 

ومن خالل مناقشة أي الوظائف من املستحسن أن تتّم على 
أّي مستوى، متكّنا من أن نفهم بشكٍل أفضل حاالت االستياء 

الشديدة التي تتأثر بها اجملتمعات احمللية اخملتلفة. كما زوّدنا هذا 
النشاط مبعلومات موثوق بها أكثر حول تفسيرات املواطنني 
اخملتلفة ملا يقوم عليه مفهوم الفدرالية أو املركزية بنظرهم.
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تعتمد كافة الدول تقريباً دساتير لها )وهي ميكن أن تكون أو ال تكون 
عبارة عن وثيقة واحدة خطية يطلق عليها اسم »الدستور«(. يحّدد 

دستور الدولة احلقوق التي تؤثر على كل فرد ضمن هذه الدولة وسائر 
القوانني واملبادئ األساسية التي ترعى عملية توزيع السلطة وإدارة 

العدالة.
ويُعتبر منح احلقوق لألفراد وسيلًة أساسية ميكن مبوجبها أن حتظى 

مفاهيم الكرامة اإلنسانية، واملساواة، واحلرية مبا يلزم من احلماية 
والتشجيع. وقد حاولت دول عدة أن تضمن حماية هذه املفاهيم من 

خالل تضمني الدستور احلقوق املدنية والسياسية، واحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية املتوافق عليها. 

من املبادئ األساسية التي يعكسها الدستور عادةً مبدأ الفصل بني 
السلطات أي بني: 1- سلطة إعداد القوانني )أو السلطة التشريعية(؛ 2- 

أصحاب القرار وسلطة إدارة الشؤون اليومية )أو السلطة التنفيذية(؛ 
و 3- نظام احملاكم والقضاة )أو السلطة القضائية(.

يشكّل االلتزام بحكم القانون أحد املبادئ األساسية األخرى 
املنصوص عليها في الدستور، وهو يتضّمن أن تكون منافع القوانني 

متاحًة لكّل شخص، وكّل هيئة عامة، وكّل مؤسسة خاصة وااللتزام 
بهذه املنافع التي يجب أن تنشر على العامة، وتسري في املستقبل 

وتطبق عموماً في احملاكم.

�ي �خ ار�ي ا�ق ال�ت . الس�ي �أ

خضعت ليبيا حلكم القذافي طيلة 42 عاماً، حتى العام 2011. بعد 
الثورة، بدأت ليبيا بإحداث تغييرات مؤسساتية كانت بأمس احلاجة إليها 

وال تزال مستمرّةً بها حتى اليوم. وميثّل الدستور أحد األركان األساسية 
التي ال بد من اعتبارها كفرصة مميزة لإلعالن عن تطّلعات ليبيا في حتقيق 

مجتمع آمن، وعادل، ودامج.
ومع أننا نعترف بدستور ليبيا لعام 1951، ونقرّ أنه سيشكّل مصدراً 

مفيداً للدستور اجلديد، نحن نعتقد أّن هذا الدستور بحاجة إلى الكثير 
من التحديث. فقد مت إعداد دستور العام 1951 بعد صدور اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان في سنة 1948. وعلى الرغم من أنه يتضّمن إشارةً إلى 
حماية حقوق اإلنسان واملبادئ املنصوص عليها في اإلعالن، إالّ أّن وثائق 

دولية كثيرة قد صدرت منذ ذلك احلني، مثل العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية في العام 1966، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق 

االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية في العام 1976. ومع تطّور املعايير 
الدولية وحتديثها، تكبر احلاجة إلى دستور ليبي جديد يعكس هذه املعايير 

ويتجاوزها. فنرى الدستور اجلديد مبثابة فرصة سانحة إلنشاء إطار عمل 
جديد يعكس تطلعات ليبيا احلالية ويطمح لعهد جديد. نحن من 

هذا املنطلق ال نشير إلى دستور العام 1951، رغم أننا نعترف بقيمته 
وأهميته بالنسبة إلى تاريخ البالد.

ه؟ هدا�خ ور و�أ ا�ت الدس�ت ا�ي
. ما ه�ي �خ �ب

الدستور عبارة عن مجموعة من القواعد أو املبادئ األساسية التي 
حتّدد كيف حُتكم الدولة. يتخذ الدستور عادةً شكل وثيقة خطية 

حتّدد صالحيات السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية وغيرها 
من املؤسسات الوطنية الهامة. ويرعى الدستور أيضاً العالقة بني 

السلطات والشعب. وغالباً ما يفترض ذلك أن ينّص الدستور على احلقوق 
األساسية.

يتميز الدستور عادةً بأنه:
يعكس تاريخ الدولة وقيمها األساسية ويحّدد تطّلعاتها نحو 

املستقبل.
يحّدد هندسًة تفصيليًة لعمل املؤسسات والعمليات السياسية 

ولكيفية اختيار املسؤولني من قبل املواطنني.
يحّدد توازن القوى بني مركز الدولة واملناطق.

يوّفر إطار عمل قانوني إلقامة التوازن بني مصادر القوة املتنافسة. 
ومن مجاالت السلطة ميكن التوقف عند أربع أساسية هي 

السلطة السياسية، والسلطة الدينية، والسلطة االقتصادية، 
والسلطة العسكرية.

ينص على متتع األفراد جميعاً بحقوق اإلنسان األساسية التي 
حتميهم من الدولة ومن اآلخرين.

يلزم الدولة بواجبات حماية احلقوق األساسية لألفراد.

يلزم الدستور اجملتمع بشكل من أشكال عملية صنع القرار املنّظمة، 
مبوافقٍة من الشعب، وينص على حماية األفراد جميعاً من سوء استخدام 

السلطة.

رى؟ �خ و�خ ال�أ ا�خ ر مصادر ال�ق ور ��خ سا�أ رخ الدس�ت م�يّ ىي �ي ج. ما الدخ

تعتبر القواعد التي ينّص عليها الدستور أسمى من القوانني العادية، 
مبعنى أنه إذا قرّرت الهيئة التشريعية سّن قانون يتنافى مع الدستور، تقرّ 
احملاكم بأن هذا القانون ال مفعول له. على نحٍو بديل، في حال لم يكن من 

صالحيات احملكمة أن حتكم بأّن القانون غير ساري املفعول، يتعني عليها 
أن تعلن أّن القانون ال يتوافق مع الدستور، وترجعه إلى الهيئة التشريعية 

التي تقوم بتعديله أو إلغائه. ويساهم ذلك في حفظ السيادة البرملانية 
مع االلتزام باملساءلة. في أّي حال، يتعنّي على املشرّعني أنفسهم مزاولة 

مهامهم ضمن احلدود التي يفرضها الدستور. 
يحّدد الدستور أيضاً الدور املسموح به ملصادر القوانني األخرى، 

كالقانون الدولي، أو الدين أو األعراف. عندما توقع الدولة على اتفاقية 
دولية، يعتبر القانون الدولي على أنه يشكّل جزءاً تلقائياً من القانون 

احمللي )الدول ذات األنظمة األحادية( أو يصدر قانون محلي ينّص على هذا 

�ي ا�ف صل ال�ش ـدمـ�قال�ف مـ�ق
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اإلدماج )األنظمة الثنائية(. في ما يتعلق بالعالقة بني الدين والتشاريع، 

تبحث الهيئة التشريعية في الطريقة املثلى لضمان أّن التشاريع تعكس 
توقعات املواطنني. وبالتالي، ميكن للدستور أن ينّص على توافق جميع 

القوانني مع بعض املبادئ الدينية، أو ميكن أال يندرج الدين كمصدر للقانون.
تتضّمن معظم الدساتير إجراًء خاصاً يقضي بتعديل الدستور 

نفسه، بحيث يعكس الظروف املتغّيرة أو يتّم إدخال حتسيناٍت عليه. وألن 
الدساتير شكل ساٍم من أشكال القوانني، يكون عادةً من األصعب تعديل 

الدستور من تعديل أو حتديث أي قانون عادي. على سبيل املثال، ينّص 
دستور كينيا على تعديالت على قضايا الدستور الرئيسية في احلاالت 

التي تقبل األكثرية البسيطة باألحكام في استفتاء )حيث يشغل 
الناخبون على األقل %20 من الدولة من منتصف األقاليم(. باإلضافة 

إلى ذلك، ميكن إجراء التعديالت مبوجب مبادرة شعبية مع مليون توقيع 
من الناخبني املسجلني، حيث تتم املوافقة على املبادرة من قبل أكثرية 

جمعيات األقاليم، وتتم املوافقة عليها في البرملان وتقبل في االستفتاء 
)في حال كانت متعلقًة بقضية دستورية أساسية(.

ور؟ ل�خ الدس�ت �أ �ت د. مّم �ي

تختلف الدساتير في ما بينها وال بد من صياغتها على نحٍو يناسب 
احتياجات الدولة وقيمها. ولكن تعتبر بعض اخلصائص مشتركًة بني 

الدساتير من حول العالم، وهي تتضّمن ما يلي:
املقّدمة أو الديباجة - تشرح اخللفية التاريخية املرافقة لصياغة 
الدستور، وحتّدد القيم واألهداف األساسية التي يسعى الدستور 

لتعزيزها وحتقيقها.
خصائص الدولة - غالباً ما تتضمن الدساتير فصالً أوالً يحّدد 

املواصفات األساسية للدولة، مثل الديانة، وشروط األهلية 
للحصول على اجلنسية، واللغات الوطنية. 

أشكال احلكم – ينّص الدستور على شكل احلكم وتوازن 
السلطات والفصل بينها، مبا في ذلك الهيئة التشريعية، والهيئة 

التنفيذية، والهيئة القضائية، والسلطة املركزية واإلقليمية، 
وسائر مؤسسات الدولة.

ميثاق احلقوق – عبارة عن أحكام تنّص على املركز اخلاص لبعض 
حقوق اإلنسان األساسية بحيث يتوّجب على جميع احلكومات 

احترامها.

وسيتّم التطرّق إلى كّل من هذه اجملاالت في هذا التقرير.

ور؟ هق الدس�ت هم�ي مك�خ �أ �خ �ت �ي هـ. �أ

يعتبر الدستور مهماً ألنه يضمن لألفراد التمتع ببعض احلقوق ويحّدد 
بنيًة خاصًة لسير أعمال احلكومة وإدارة العدالة.

لرمبا يشكّل ميثاق احلقوق إحدى الوسائل األساسية التي يوّفر 
الدستور من خاللها احلماية للمواطنني في حياتهم اليومية، ويضمن 
لهم بعض احلريات الضرورية ليعيشوا حياةً كرميًة. تطبق هذه احلقوق 

عادةً على جميع األفراد على أراضي الدولة )ولو أن بعض هذه احلقوق، مثل 
احلق في التصويت قد يقتصر على املواطنني أو املقيمني للمدى الطويل(. 

يحتوي ميثاق احلقوق على أحكام تنص على حماية احلقوق املدنية 
والسياسية، واحلقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، وضرورة إنفاذها.
تتضّمن احلقوق املدنية والسياسية عادةً احلق في احلياة، والتحرّر من 
اإلستعباد واحلرية من التعذيب، واحلق في محاكمة عادلة، وحرية الدين 

وحرية التعبير من بني جملة حقوق أخرى. وال بد من أن يأخذ أعضاء جلنة 
صياغة الدستور الليبي اجلديد في احلسبان ما إذا كان ال بد من تضمني 

هذه احلقوق في الدستور اجلديد، وال بد من أن ينظروا في إمكانية الرجوع 
إلى القانون الدولي كمصدر أو دليل لهذه احلقوق.

وتعتبر احلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية، وهي قد تتضّمن 
احلق في املسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، ذات أهمية كبرى 

بالنسبة إلى األفراد في حياتهم اليومية، إذا قّدر لهم أن يعيشوا حياةً 
كرميًةً وميارسوا حقوقهم األساسية. يحتاج أعضاء الهيئة التأسيسية 
للتفكير في كيفية تنفيذ هذه احلقوق، مثالً من خالل أحكام تنّص على 

ضرورة تنفيذها بشكٍل تدريجي، عبر سلسلة من التدابير التشريعية، 
واملالية، والتربوية، واالقتصادية.

كما يحتاج أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور للتفكير 
في كيفية تنفيذ هذه احلقوق. فال بد من النظر في توفير اآلليات الالزمة 
للتقييم القضائي للقرارات املؤسساتية في ما يتعلق بالتزامات حقوق 

اإلنسان الواردة في الدستور، وآليات قضائية للحكم في ما إذا كان 
التشريع نفسه متنافياً مع الدستور واألحكام املنصوص عليها فيه. 

وعليه، يوصى بإنشاء جلنة خاصة بحقوق اإلنسان أو هيئة مستقلة أخرى 
من أجل مراجعة القوانني في ما يتعلق بتوافقها مع حقوق اإلنسان.

ر ر�ي
�ق ا ال�ت و. هدخ

يعالج هذا التقرير اجلوانب املذكورة أعاله لدستور ليبيا اجلديد من خالل 
التوّسع في االحتماالت القانونية لكل حكم، وإدراج أمثلة ذات صلة 

من دساتير أعّدت حديثاً، واخلوض في تفاصيل وجهات النظر واآلراء التي 
صادفناها على األرض في سياق جولة رحلة وطن الدستورية واألبحاث 
التي قدناها. كما ينّص التقرير أيضاً على التوصيات التي ستقدم إلى 

الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على أساس نتائج تلك النشاطات.

.1

.2

.3
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ال�ش صل ال�ش ال�ف

ـص  ـصا�أ ، �ف ـ�ق ـا�ب ـ�ب ـو�فالـد�ي ـا�ف الـدولـ�ق ومـصـادر الـ�ق
هق ا�ب �ب . الد�ي �أ

تبدأ معظم الدساتير املكتوبة مبقدمة موجزة، تشرح اخللفية التاريخية 
املرافقة لصياغة الدستور، وحتّدد القيم واألهداف األساسية التي يسعى 
الدستور لتعزيزها وحتقيقها. ال تتضّمن الديباجة أي قواعد ملزمة إال أّن 
التطّلعات التي تعّبر عنها من شأنها أن تساعد في تفسير أجزاء أخرى 

من الدستور.
يشكّل دستور جنوب أفريقيا مثاالً عن دستورٍ أُِعّد حديثاً، وهو 

يتضّمن ديباجًة تشرح أسباب صياغة الدستور، وتغرس القيم التي 
ال ترسم مالمح الدستور فحسب، بل خصائص الدولة التي يطمح 

الدستور إلى حتقيقها أيضاً. وقد أشارت ديباجة دستور جنوب أفريقيا إلى 
معاجلة انقسامات املاضي، وإرساء مجتمع مبنّي على املساواة، يوّفر فيه 

القانون احلماية جلميع املواطنني على قدم املساواة. 

ص الدولهق صا�أ . �خ �ب

غالباً ما تتضمن الدساتير فصالً أوالً يحّدد املواصفات األساسية للدولة، 
مثل موقع العاصمة، وشكل علم البالد، وشروط األهلية للحصول على 

اجلنسية واألحكام املتعلقة بديانة الدولة ولغتها الرسمية.

1.   ديانة الدولة
غالباً ما تشير الدول في دساتيرها إلى الطابع الديني الذي تتخذه البالد. في 

الوقت احلاضر، ينّص اإلعالن الدستوري املؤقت الصادر عن اجمللس الوطني 
االنتقالي بتاريخ  3 أغسطس  2011 )اإلعالن الدستوري( أن ليبيا دينها 

اإلسالم. وتتوافر لدى أعضاء جلنة صياغة الدستور اجلديد لليبيا إمكانيات 
عديدة ومختلفة ملقاربة هذه املسألة في الدستور اجلديد. تنّص دساتير بعض 

الدول مثل فرنسا، وتركيا، وكوسوفو على العلمانية كمبدأ صريح، في وقٍت 
تلتزم فيه دول أخرى الصمت حول العالقة بني الدين والدولة ولكن تنص على 
قيم تأسيسية أخرى، كما هي احلال في زميبابواي. في املقابل، يؤكّد الدستور 

في كل من أفغانستان، واألردن، واليمن، أن اإلسالم هو الديانة الرسمية 
للدولة. وفي حال قرّر أعضاء جلنة صياغة الدستور حتديد اإلسالم ديناً للدولة، 
يفترض بهم تضمني الدستور أحكاماً توّفر احلماية لألشخاص غير املسلمني.

كذلك األمر، ال بد من أن يأخذ املمثلون املكّلفون بصياغة الدستور 
بعني االعتبار واقع أّن حتديد خصائص الدولة وهويتها أمر مختلف عن 

العناصر العملية املتعّلقة بصنع القوانني. ومفاد ذلك أنه مبقدور الدولة 
أن حتّدد نفسها كدولة إسالمية، ولكن من دون اعتبار الشريعة أداةً 

تشريعيًة. وهذه هي حال الدستور التونسي لعام 2014.

2.   اللغة الرسمية
أصبح من الشائع في الدساتير اجلديدة االعتراف بأكثر من لغة رسمية 
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واحدة. وهو أمر شهدناه في دساتير عدة، مثل دستور جنوب أفريقيا 
والعراق. ولطاملا كانت املناداة بحقوق اللغة من أقوى املناشدات التي 

نسمع بها، ذلك ألّن مجموعات األقليات ترى في اللغة جزءاً أساسياً ال 
يتجزّأ من هويتها اإلثنية والثقافية.

تعترف دولة جنوب أفريقيا رسمياً بإحدى عشرة لغة رسمية للدولة، 
وتشير حتديداً إلى املركز املتناقص تاريخياً للغات األصلية، وتنادي بإجراءات 

إيجابية للرفع من مرتبتها. 
يعترف الدستور العراقي باللغتني العربية والكردية كلغتني 

رسميتني في البالد. باإلضافة إلى ذلك، ينّص الدستور العراقي على 
أن تصدر املنشورات اإلعالمية التابعة للدولة والوثائق الرسمية في 

اللغتني الرسميتني، وعلى التعليم في املدارس باللغتني والتحّدث بأي من 
اللغتني في مجلس النواب. ويضمن في الوقت نفسه حق العراقيني في 

تعليم أطفالهم بلغات أخرى مثل التركمانية، والسريانية، واألرمنية في 
املؤسسات التعليمية العامة.

في إطار احملادثات التي أجراها مرشدو دستوري مع مواطنني من التبو، 
أقرّ 30-40 % منهم أنهم يكتبون بلغة التبوية )مستخدمني اخلط الالتيني(، 

ويبذلون جهدهم للمحافظة على املفردات والقواعد اخلاصة باللغة من 
خالل نشر كتب حول احملافظة على لغتهم. وقد حتدّث املشاركون عن 

رغبتهم في أن يتّم االعتراف بلغتهم رسمياً في الدستور، حتى يتمكنوا 
من استخدامها على املستوى احمللي في مناطق التبو. وهم يسعون بشكٍل 

خاص إلى تشريع استخدامهم للغتهم ألهداف رسمية، كالتعليم في 
مناطقهم، وتعزيز جهودهم للمحافظة على هويتهم الثقافية. 

وكانت مجموعات األمازيغ التي حتاور معها املرشدون خالل اجلولة 
قاطعًة هي األخرى في مطالبتها بأن تلقى لغتها اعترافاً رسمياً. وقد 

سّلط املشاركون الذين حتّدثنا إليهم الضوء على اعتبار لغتهم األم جزءاً 
أساسياً من هويتهم وتراثهم.

3.   شروط األهلية للحصول على اجلنسية
لطاملا شكّلت قضية اجلنسية أداةً ملمارسة التمييز في ليبيا منذ نظام 

القذافي وخالله. فقد استخدمت مسألة احلرمان من اجلنسية لتقييد 
الوصول إلى احلقوق األساسية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتمثيل 
السياسي. وهي قضية تعاني منها جماعات األقليات بشدة في ليبيا، ال 

سيما التبو والطوارق.
باإلضافة إلى ذلك، تعاني النساء املتزوّجات من مواطنني غير ليبيني 
من تعذّر منح اجلنسية الليبية ألوالدهّن. وقد كان ألعضاء فريق دستوري 

حوار صريح مع أّم لطفل مريض في مستشفى طبرق عّبرت عن معاناتها 
في تأمني الرعاية ألوالدها، وأن لهذا األمر تبعاته املالية على أسرتها. 

وقد أكدت أن السبب هو أن أطفالها ال يعتبرون ليبيني، بسبب جنسية 
والدهم، ولذلك كان عليها في بعض احلاالت أن تدفع املال لعالجهم. 

تطرّق املرشدون إلى هذه القضية في اجلولة التي قاموا بها 
واستطلعوا اآلراء حول األحكام احملتملة التي قد تعزّز بشكٍل أفضل
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و�خ ا�خ ج. مصادر ال�ق

باإلضافة إلى اعتبار األحكام املنصوص عليها في الدستور عموماً على 
أنها أسمى من أي قوانني محلية متنازعة، ال بد من أن يحّدد الدستور 
أيضاً املساحة املمكنة التي ال بد من توفيرها ملصادر القانون األخرى. 
وميكن أن تتضّمن هذه األحكام االعتراف باملصادر القانونية الدولية، 

والدينية، والعرفية. 
في بعض الدول )األنظمة األحادية(، يعتبر القانون الدولي على 

أنه يشكّل جزءاً تلقائياً من القانون احمللي مبجرّد مصادقة الدولة على 
االتفاقيات أو املعايير الدولية ذات الصلة، في حني أنه في دول أخرى 

)األنظمة الثنائية(، يكون القانون الدولي منفصالً عن القانون احملّلي 
ويجب أن جتعله الهيئة التشريعية جزءاً من القانون احملّلي على نحٍو 

صريح قبل أن تنظر فيه احملاكم.
ومن املمكن أن تطرأ قضايا مشابهة في ما يخّص العالقة بني 

الدين والقوانني التي تقرّها الهيئة التشريعية. فعلى سبيل املثال، قد 
ينّص الدستور على أّن القوانني التي أقرّتها الهيئة التشريعية يجب أن 
تكون متوافقًة مع بعض املبادئ الدينية وتتضّمن آليًة ملراجعة القوانني 

على أساس تلك املبادئ. من جهٍة أخرى، قد ال يحّدد الدستور الدين 
كمصدر للقانون، فيترك للهيئة التشريعية اتخاذ القرار بشأن الطريقة 

املثلى إلبراز املعتقدات الدينية واألخالقية للناخبني )مع احترام احلقوق 
األساسية الواردة في الدستور(. وأيضاً، ال بد من التوصل إلى أرضية 

مشتركة من خالل منح احملاكم إمكانية النظر في بعض املبادئ الدينية 
كوسيلة مساعدة في التفسير عندما تكون بعض القوانني غير واضحة 
أو في حال عدم وجود قوانني تنطبق مباشرةً على القضية التي يجب أن 

تبّت فيها احملكمة.
تتعّلق القرارات حول ما إذا كان يجب حتديد اإلسالم ديانًة رسميًة 

للدولة بهوية الدولة وخصائصها، كما متت مناقشته أعاله. كما يحتاج 
أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أن يتخذوا قراراً منفصالً في 

ما يتعلق باألحكام العملية لصنع القوانني والدور الذي تؤديه الشريعة 
في هذا السياق. تنص املادة األولى من اإلعالن الدستوري أن الشريعة

عملية احلصول على اجلنسية واحلقوق املتعّلقة بها. وقد نّظم املرشدون 
جلسات نقاش حول الطرق اخملتلفة لتنظيم شؤون اجلنسية، مبا في ذلك 

النموذج األميركي الذي حتتم مبوجبه والدة الطفل ضمن احلدود األميركية 
متتعه بحقوق اجلنسية. تتيح دساتير دول أخرى منح اجلنسية في حال كان 

أحد الوالدين يحمل جنسية البلد، كما في كينيا. وقد اعتبرت أكثرية 
املواطنني الذين قابلهم املرشدون أنه يجب منح اجلنسية للطفل في حال 

كان أحد والديه ليبياً. وهذا هو اإلجراء املنصوص عليه في دستور ليبيا 
لعام 1951، والذي مينح اجلنسية للطفل في حال كان أحد والديه ليبيا، إذا 
ولد في ليبيا، أو إذا أقام في ليبيا مدةً ال تقل عن عشر سنوات إقامة عادية.

التوصيات:
ا يرتئي املكلنّفون بصياغة الدستور حتديده في ما  بغضنّ النظر عمنّ

ن الدستور في  يتعلق بخصائص الدولة الليبية، ال بد من أن يتضمنّ
ديباجته أحكاماً تضمن عدم تعرنّض األقليات للتمييز على أساس 

الدين، أو اللغة، أو األهلية للحصول على اجلنسية. ومن املمكن 
حتقيق ذلك من خالل:

ن الدستور  حتديد االعتراف باألديان األخرى، في حال تضمنّ
إشارةً إلى الديانة الرسمية للدولة؛

حتديد املرتبة الرسمية للغة األمازيغ والتبو، باإلضافة إلى 
العربية. فال بد من أن تتمتع املناطق التي تنطق  أكثرية 

سكنّانها بلغة األمازيغ أو التبو بحرية استخدام هاتني 
اللغتني، في جميع أشكال التفاعل وفي املنشورات الرسمية، 

باإلضافة إلى العربية ال سيما في ما يتعلق بالتعليم؛ 
وتأكيد احلصول على اجلنسية على أساس والدة الطفل 

لوالد ليبي أو أم ليبية، الوالدة ضمن حدود األراضي الليبية، 
أو العيش في ليبيا بشكٍل دائم ألكثرمن 10 سنوات.

يجب أن تتخذ القرارات بشأن هذه القضايا كجزء من عملية 
إعداد الدستور على أساس اإلجماع وليس على أساس األغلبية 

)أي مبوافقة األعضاء املكلفني بصياغة الدستور والذين ميثنّلون 
مجموعات األقليات في ليبيا(.

.1

.2

أ.

ب.

ج.



15
ا�ت - 15 وص�ي ر وال�ت ر�ي

�ق ور�ي ال�ت د��ت ا �ي �ب �ي ل�ي ل العدال�ق �ف �ب محامو�ف م�ف �أ

اإلسالمية هي »املصدر الرئيس للتشريع« في ليبيا وتضمن لغير 
املسلمني حرية ممارسة شعائرهم الدينية والتمتع باحترام قانون 

أحوالهم الشخصية.
ال بد من أن ينظر الدستور اجلديد بدقة في العالقة بني اإلسالم 

والعملية التشريعية، وما إذا كان هناك من قيم أخرى ميكن أخذها في 
احلسبان عند صنع القوانني، وكيف ميكن مراقبة مدى توافق القوانني 

مع اإلسالم وغيره من القيم الدستورية. تطرّقت الدول اإلسالمية التي 
تعترف باإلسالم مصدراً للقانون لهذه املسائل بوسائل مختلفة. ومن

هذه الوسائل جعل اإلسالم مصدراً أساساً للتشريع )العراق(، وإمكانية 
إلغاء التشاريع باعتبارها متنافية مع الدستور في حال لم تنسجم مع 
الدين اإلسالمي )أفغانستان(، أو االعتراف باجتهادات محاكم الشريعة 

على مسائل معينة فقط )األردن(. ويشكّل دستور تركيا مثاالً عن 
الدساتير التي ال تنّص على ديانة رسمية للدولة، وتضمن احلق في حرية 
الضمير واألديان. ومنذ فترٍة وجيزٍة عملت تونس التي تعرّف عن نفسها 

كدولة إسالمية، على صياغة دستور لم يأِت على ذكر الشريعة، بل نّص 
على ضمان حرية املعتقد والضمير.

كما ميكن أن يعترف بالقانون العرفي مصدراً للقانون أيضاً، حلماية 
املمارسات العرفية أو التقليدية لبعض مجموعات األشخاص. ومن 
األمثلة على الدساتير التي تنّص على القانون العرفي دستور جنوب 
السودان، الذي يعترف بـ»األعراف والتقاليد التي ميارسها الشعب.« 

كما يسمح الدستور في كّل من كينيا وجنوب أفريقيا بتطبيق احملاكم 
للقانون العرفي على األشخاص واحلاالت التي ينطبق فيها )ولو لم يكن 

القانون العرفي متوافقاً مع الدستور(.
في املسح الذي أجريناه، عبر املشاركون بنسبة %91 منهم عن 

دعمهم اإليجابي حلماية مبدأ تفوق حقوق اإلنسان على سائر مصادر 
القانون األخرى. وقد حظي القانون العرفي ببعض الدعم، وفقاً لإلجابات 

عن املسح، فقد أجابت نسبة %27 من املشاركني باإليجاب عن السؤال 
املتعلق مبا إذا كان يجب أن يسمح لألقليات بإنشاء محاكمهم اخلاصة أو 

إعداد قانونهم العرفي اخلاص.
غير أنه مت تسجيل بعض الفوارق عند معاجلة هذه القضايا كجزء 

من نشاطاتنا الدستورية، ورمبا السبب أّن مصادر القانون تشكّل أحياناً 
مسألًة مثيرةً للجدل ليس من السهل التناقش فيها بشكٍل صريح في 

ليبيا، إذ غالباً ما يتركّز الكالم املقبول حول منوذج مبني على الشريعة، 
وقلة هي األصوات التي تنظر في بدائل عن هذا النموذج. فقد شكّل 

هذا املوضوع مجاالً يقوم على التعارض احلقيقي بني إجابات املشاركني 

كجزء من املقابالت، أي عندما كانوا يشعرون بأنهم يتحدثون »رسمياً« 
مقارنًة باألوقات التي كانوا يتحّدثون فيها بصورة غير رسمية كجزء من 

نشاطاتنا. ولتيسير النقاش املفتوح، ابتكرنا نشاطاً قمنا خالله بالطلب 
من املشاركني حتديد تراتبية مصادر القانون اخملتلفة من حيث أهميتها: 

الدستور، والقانون الدولي، والقانون العرفي، والشريعة.
وكانت النقاشات حول هذه املسألة من أكثر القضايا التي تتضّمن 

اختالفات دقيقة، ما يعكس أهمية القضية من جهة والرغبة في 
أوساط الناس في أن يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم بشأنها. فقد ورد 
إلى مسامعنا من األشخاص أن الشريعة يجب أن تكون برأيهم املصدر 
»املؤسس« للتشريع، وقد شرح أحد املشاركني من الكفرة أّن »الشريعة 
مش غير مركزية في الدولة، هي مركزية في األمة بأكملها«. بالطريقة 
ذاتها، سمعنا من الناس أنه يجب أن تترافق الشريعة مع مصادر قانون 
أخرى، فقد أعلن شخص من خمسة تقريباً أنها يجب أن تكون مصدراً 

من بني مصادر أخرى عديدة، وأنها يجب أن تعرّف كأساس أو مصدر 
أساسي لتمكني الهيئة القضائية أو التشريعية من صياغة القوانني، 
مع األخذ في االعتبار جميع املصادر املتاحة. وقد شرح أحد املشاركني 

بقوله: »إعالن املصدر أنه مصدر أساسي، مبثابة اإلعالن أنه املصدر الوحيد 
ألنه سيتفوق دوماً على كافة املصادر األخرى.« وقد أكّد بعض املشاركني، 
مبا في ذلك في البيضاء، وطرابلس، وجالو، وكاباو، أنه من األجدى أن يأتي 
القانون الدولي في مرتبة أسمى من الشريعة، وأعلن أحد املشاركني في 

طرابلس بقوله: »نحن أفراد من اجملتمع الدولي وعلينا جميعاً أن نلتزم 
بالقوانني نفسها.«

في هذه اخليارات كافة، وبعد مناقشة وسائل استخدام الشريعة 
وتفسيرها في دساتير عدة، تكرر طلب خاصية محددة هي اإلدماج 
في الدستور. وقد عّبر املشاركون عن أهمية حتديد نطاق مصطلح 

»الشريعة« والتعريف به وشرح قوته التفسيرية من حيث األوجه التالية 
لتطبيق الشريعة:

مع تسليط الضوء على غنى الشريعة، ووجود في ليبيا أشخاص 
ينتمون إلى مذهبي املالكي واإلباضي، يجب أن يوّضح الدستور 

أي منهما يتفوق على اآلخر. فضمن مدرسة الفقه، سئل أي 
صحيح يجب أن يستخدم وأي حديث ضمن أي صحيح؟ فقد 

يحتاج الدستور إلى اتخاذ القرار بشأن هذه القضايا ومن مينح احلق 
مبوجب الدستور للتحكيم بينهما عند وقوع خالف.

مسألة من الذي يتولّى البت في احتمال تعارض القانون احمللي أو 
الدولي مع الشريعة.
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ما الذي يحدث في حال وقوع خالف بني الشريعة ومصادر القانون 
األخرى؟ 

في حال قرّرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أن تعود إلى الشريعة 
كمصدرٍ للقانون، ال بد من أن تسعى إلى تبديد اللبس احمليط باملصطلح. 

وقد كان هذا األمر مقلقاً بالنسبة إلى عددٍ كبيٍر من املشاركني الذين 
حتّدثنا إليهم، والذين أعربوا عن خوفهم من أّن عدم تقدمي تعريف واضح 

للمصطلح مع األخذ بعني االعتبار القضايا املذكورة أعاله، قد يترك 
اجملال للهيئة التشريعية من أن تسيء استخدامه في املستقبل. وقد متّ 

تسليط الضوء على أّن مفهوم الشريعة، عندما يبقى غير واضح، ويترك 
استخدامه للهيئة التشريعية، ميكن أن يستخدم كما في السابق في 
حتليل التشاريع على نحٍو متنوٍع جداً كالسماح ببيع الكحول من جهة 

ومنع الفتيات من ارتياد املدرسة من جهة أخرى. واخلوف من أّن إدراج 
الشريعة من دون تعريف قد يؤدي إلى تسييس اإلسالم من أجل استدرار 

أرباح محددة أعيد على مسامع املرشدين في كّل محّلة قمنا بزيارتها، وقد 
ترافق مرات عدة بأمثلة عن إيران وأفغانستان حيث استخدمت الشريعة 

لتقييد بعض احلريات وعن دبي حيث استخدمت للسماح ببعض األعمال 
التي اعتبرها بعض املشاركني غير مرغوب فيها من الناحية الثقافية.

أما املناقشات التي تناولت مسألة حقوق اإلنسان والقانون الدولي 
فكشفت أّن املشاركني قد فهموا حقوق اإلنسان على أنها تعني 

االتفاقيات الدولية. فضالً عن ذلك، غالباً ما وضعوا القانون الدولي في 
املرتبة األولى، في نشاط الترتيب الهرمي، ووضعوا الشريعة في املقام 
الثاني أو تتشارك القانون الدولي مرتبته األولى. وفي ذلك إشارة إلى أّن 

املشاركني يرون مصدري القانون على أنهما متساويان من حيث األهمية. 
خالل النشاط، تلقى القانون العرفي دعماً أكبر من إجابات املشاركني 

مقارنًة بإجاباتهم عن املسوح وفي إطار املقابالت. تناقش مرشدو دستوري 
في موضوع القانون العرفي من خالل اإلشارة إلى بعض القضايا التي يؤثر 

عليها القانون العرفي، مثل الزواج وحّل النزاعات. عندما عّبر عنها بهذه 

الطريقة، أكّد املشاركون دعمهم لهذه التدابير. فعلى سبيل املثال، حتّدث 
كبار السن في نالوت وصبراتة عن استخدامهم القانون العرفي غير مرة 

لتسوية اخلالفات. كذلك األمر، يعود السياسيون عادةً إلى القانون العرفي 
كوسيلة لتحقيق العدالة االنتقالية.

وما ميكن استخالصه من خالل مناقشاتنا ونشاطاتنا أنه ما من 
إجماع أو توافق مشترك حول هذه القضايا، ولو أنّه قد متّ بلوغ هذا 

التوافق حول القضايا الهامة. فقد بّينت اآلراء اخملتلفة التي سمعناها أنه 
ال بد من أن يأخذ أعضاء جلنة صياغة الدستور هذا السؤال في احلسبان 

ومعاجلته بدقة، ومتضية ما يكفي من الوقت بالتناقش مع الناس حول 
هذه املسألة بشكٍل صريح. 

التوصيات:
يجب أن يتوافر أكثر من مصدر واحد للقانون، ويجب أن حتترم 

املصادر كلها مبادئ حقوق اإلنسان.
يجب صياغة أحكام توفنّر احلماية للقانون العرفي في اجملاالت التي 

ينطبق فيها، ال سيما في ما يتعلق بأحكام األحوال الشخصية 
وحلنّ النزاعات.

م  يجب أن يشكنّل حتديد الشريعة كمصدر للقانون موضوعاً تنظنّ
حوله جهود التوعية العامة واملشاركة من أجل اتخاذ القرار 

بشأن اعتمادها كمصدر للقانون، بغض النظر عما إذا مت التعريف 
باإلسالم كديانة رسمية للدولة. وفي حال ُحدنّدت الشريعة 

مصدراً للقانون، ال بد من التعريف بالشريعة في الدستور بوضوح 
لتوضيح نطاقها وحتديدها ومن يتمتع بصالحية تفسيرها لغايات 

تشريعية، وأي استخدام تفسيري سيكون لها في ما يتعلق 
مبصادر القانون األخرى. كذلك، ال بد أيضاً من قيادة نشاطات 

للتوعية حول الطريقة التي مبوجبها سيسري مفعول القانون 
الدولي مبوجب الدستور اجلديد، نظراً إلى االختالف باآلراء حول 
هذه املسألة وأهميتها بالنسبة إلى التزامات حقوق اإلنسان.
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في أبحاثنا التي تناولت مختلف أشكال احلكم، ناقشنا التقسيمني 
األفقي والعمودي للسلطة. وكجزء من املسح الذي أجريناه، سألنا 

املشاركني عن العناصر املفّضلة بنظرهم من بني العناصر احملّددة لبنية 
احلكم. كما ابتكرنا نشاطاٍت من شأنها أن تكشف عن آراء املشاركني 
حول االختالفات بني املستويات النسبية للسلطة والضوابط واملوازين 
املرغوبة، بطريقة غير مباشرة. في ما يتعلق ببعض القضايا، وجدنا أّن 

املشاركني يجيبون بشكٍل مختلف عند الردّ على األسئلة الواردة في 
املسح، مقارنًة بإجابتهم كجزء من النشاطات. في تلك احلاالت، نسّلط 

الضوء على الفوارق اإلضافية في الرأي.
يطال التقسيم األفقي للحكم تقسيم الصالحيات بني الهيئة 

القضائية، والهيئة التشريعية، والتنفيذية. وقد أجرينا نشاطاً دستورياً 
قمنا خالله بالطلب من املشاركني أن يصنّفوا السلطات التنفيذية، 

والقضائية، والتشريعية، من خالل إعادة تنظيم البطاقات املبعثرة على 
األرض بترتيب األفضلية للقوة النسبية في ما بينها.

عند التفكير في التقسيم األفقي للحكم، ال بد للهيئة 
التأسيسية لصياغة الدستور من أن تضع في سّلم أولوياتها توضيح 

مبدأ فصل السلطات. إّن مبدأ فصل السلطات يفيد تولي كل من 
السلطات الثالث وظيفًة مختلفًة عن األخرى في ما يتعلق بإدارة احلكم 

في البالد، تفادياً لعدم تركز السلطة في هيئة واحدة. وفي حتديد دور 
الهيئات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ينّظم مبدأ الفصل بني 
السلطات العالقة بني هذه الهيئات الثالث. فتتمثل وظيفة السلطة 
التشريعية عادةً في صياغة القوانني، في حني أّن السلطة التنفيذية 

تتولى إدارة الدولة مبا يتوافق مع القانون. أما وظيفة السلطة القضائية 
فتقوم على تفسير هذه القوانني والتحكيم فيها. تنّص الدساتير على 

أن يسري مبدأ فصل السلطات من خالل فرض الفصل املؤسساتي 
بني السلطات من جهة أو الفصل بني السلطات على مستوى األفراد 
من جهة أخرى. ويفيد الفصل املؤسساتي أن تكون كل من السلطة 

التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية عبارة عن هيئات 
منفصلة. أما الفصل على مستوى األفراد فمعناه أن يعمل في هذه 
الهيئات املنفصلة أفراد مختلفون. بعد أن ينص الدستور على حتديد 

املؤسسات املنفصلة، قد يفصل في حاالت كبيرة نظام »الضوابط 

ع صل الرا�ب ال�ف
ـكـال الـحـكـم �ش �أ

واملوازين«، وهو مينح كالً من الهيئات الثالث الصالحيات للتحقق من أن 
الهيئة األخرى تقوم مبهامها مبا يتوافق مع القانون. 

أما التقسيم العمودي للحكم فيتعّلق بالعالقة ما بني بنية 
احلكومة الوطنية، واإلقليمية، واحمللية. في كافة الدول تقريباً، تكّمل 

السلطة التنفيذية املركزية بالسلطات احمللية، التي تنّفذ الوظائف التي 
تؤدّى على أفضل نحو في البلدات واملدن. ومتنح بعض الدول صالحيات 

شاملة إلى صنّاع القرار احملليني. وكجزء من نشاطاتنا ومناقشاتنا 
الدستورية، طلبنا من املشاركني التعليق على مستوى احلكم الذي يتمتع 

باملسؤولية حيال ما يزيد عن 30 قضية مبا في ذلك، التعليم، وضبط 
األمن، والرعاية الصحية، واملوارد الطبيعية، واخلدمات الثقافية، وإعداد 

القوانني، والضرائب، وتأشيرات الدخول، وإصدار اجلوازات. وقد أتاح لنا ذلك 
األمر اكتساب أفكار ملهمة حول وجهات النظر املتعلقة بالتقسيم 

العمودي وفي الوقت نفسه تفادي استخدام مفهوم »املركزية« بحّد ذاته، 
وهو عبارة عن مصطلح عاطفي وقضية شائكة. كما استخدمنا هذا 

الشكل كجزء من قسم املسح املتعلق بهذا املوضوع.

، هق ع�ي ر�ي سش ، وال�ت هق �ي
دخ �ي

�خ �خ ا�ت ال�ت �أ : اله�ي �ي �ق �خ م ال�أ س�ي
�ق . ال�ت هق�ب �ي ا�أ صخ وال�ق

1.   الهيئة التنفيذية
تتولى الهيئة التنفيذية مسؤولية صياغة السياسات، وتطبيق التشاريع 

التي تصنعها الهيئة التشريعية، واعتماد القواعد واألنظمة التي 
تتيح تطبيق التشاريع. كما تتولى الهيئة التنفيذية أيضاً مسؤولية 
اتخاذ القرارات املرتبطة باملهام اليومية إلدارة شؤون البالد، من قبيل 

إعداد املوازنة، واإلشراف على مؤسسات الدولة كجهاز الشرطة، 
واجليش، واخلدمة املدنية واملصرف املركزي. في أنظمة عدة، تكون الهيئة 

التنفيذية هي املسؤولة أيضاً عن اقتراح قوانني جديدة على الهيئة 
التشريعية. يتعني على أعضاء جلنة صياغة الدستور الليبي اجلديد اتخاذ 

القرار بشأن:
اعتماد نظام رئاسي، أو نظام برملاني، أو مزيج من النظامني معاً؛

الصالحيات التي ستمنح للهيئة التنفيذية، كيفما كانت 
تركيبتها.

د  �ي �ي
�ق �ق م�ف �ت ل در�ب �ي

صف �ف �ق دلال�ق عل� �ت ا�ب �ب ه ال�إ �ي هدف �ف
ًا  �ي

رلما�ف ًا �ب
را�ف �ش مد اإ ع�ت ام �ي �ف ًا �ف صف �ي �ق و�أ �ي

دف �ي
�ف �ف السل�ا�ت ال�ت

. و�ي ا��ي �ق ام ر�أ �ف ًا ع�ف �ف مًا عوصف �ي
ع�ف
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لهم  �ي
صف �ف �ف ع�ف �ت ارك�ي عر�ب %69.9 م�ف المسش �أ

. �ف �ي �ت لمّدهق م�ف ولا�ي

التشريعية، ويتمتع بصالحيات شاملة للتعيني في املراكز التنفيذية 
والدبلوماسية، وضمن اخلدمة املدنية.

ولكن، بعد القيام بنشاٍط دستوري، طلب فيه من املشاركني النظر 
في ترتيب األفضلية للسلطة النسبية في بنى احلكم، بدت النتائج 

مختلفًة. في ما يزيد عن %70 من اجملتمعات التي قمنا بزيارتها، كشف 
نشاط تصنيف السلطات عن أفضلية لوضع الهيئة التنفيذية في 

مقام أدنى من الهيئة التشريعية، بحيث تكون خاضعًة للمساءلة أمام 
الهيئة التشريعية وميكن للهيئة التشريعية إزالتها. فضالً عن ذلك، 

عند مناقشة مسألة ما إذا كان يفترض بالرئيس أن يتمتع بصالحيات 
حّل البرملان، كانت اإلجابة املهيمنة أّن األمر لن يكون مقبوالً وأنه من 
املهم أن تخضع صالحيات رئيس احلكومة إلشراف البرملان. وقد برزت 

هذه اإلجابة أيضاً، إلى حّد ما، بني األشخاص الذين اختاروا رئيساً 
منتخباً بشكٍل مباشر، وفيها داللة على تفضيل درجة من تقييد 

السلطات التنفيذية وأيضاً نظام يعتمد إشرافاً برملانياً عظيماً عوضاً 
عن نظام رئاسي قوي. ويفيد هذا االختالف أيضاً أنه يفترض بالهيئة 
التأسيسية لصياغة الدستور أن تفكّر في إجراء استشارات كاملة 

حول هذا املوضوع، حيث تناقش وظائف كل هيئة لتحديد التوازن 
احلقيقي املرغوب في القوى بدالً من طرح أسئلة مباشرة حول ما هو 

مفّضل.
في ما يتعلق مبسألة حتديد مدة الصالحية اخلاصة برئيس احلكومة، 

أعرب %69.9 من املشاركني عن تفضيلهم ملّدة من واليتني. وفي ذلك األمر 
إشارة إلى الرغبة في منع احتكار السلطة على املدى الطويل، وللفرص 

الدورية في جتديد أو سحب والية أصحاب السلطة. 

2.   الهيئة التشريعية
الهيئة التشريعية عبارة عن سلطة هي مبثابة جمعية تضّم املمثلني 

املنتخبني من قبل الشعب، وهي تتولى مسؤولية إقرار القوانني، 
والتداول بشأنها، وتعديلها ومراقبة أداء الهيئة التنفيذية. وال بد من 

أن يأخذ أعضاء جلنة صياغة الدستور اجلديد بعني االعتبار املسائل 
التالية:

كيفية تأليف الهيئة التشريعية؛
كيفية انتخاب املمثلني في الهيئة التشريعية؛

كيفية إخضاع الهيئة التشريعية الهيئة التنفيذية للمساءلة.

قد تتضّمن الهيئة التشريعية مجلساً أو أكثر. تتألف الهيئة التشريعية 
في ليبيا حالياً من مجلس واحد ينتخب أعضاؤه مباشرةً. تعتمد الهيئات 
التشريعية ذات اجمللس الواحد عادةً في الدول الصغرى مثل لبنان، وصربيا، 

أو كوسوفو. أما الهيئة التشريعية ذات اجمللسني فتتألف من مجلسني 
بطبيعة احلال، أحدهما يتألف من أفراد منتخبني مباشرةً )مجلس النواب( 

وثانيهما )مجلس الشيوخ أو األعيان( يتألف من أفراد يختارون بوسائل 
عدة. يتيح النظام املؤلف من مجلسني ضمان التدقيق في التشاريع 

احملتملة من قبل مجموعتني مختلفتني من األفراد اخلاضعني لضغوط 
سياسية مختلفة. على سبيل املثال، في اململكة املتحدة، مجلس 

النواب هو مجلس العموم املنتخب مباشرةً، بضغط سياسي نابع من 
هيئة الناخبني. أما اجمللس الثاني فهو مجلس اللوردات، وكانت التعيينات 

مبوجب النظام »البرملاني«، يكون رئيس الهيئة التنفيذية هو زعيم احلزب 
السياسي األكبر في الهيئة التشريعية. وبالتالي، ينتمي إلى كّل من 

الهيئتني التشريعية والتنفيذية، ويكون في أغلب األحيان قد وصل 
بتصويت داخلي ضمن احلزب ليتبنّى دوره كرئيس للهيئة التنفيذية، 

باإلضافة إلى االنتخابات العامة لدوره في الهيئة التشريعية. اعتمدت 
األنظمة البرملانية في كّل من اململكة املتحدة، وكندا، وأستراليا، 

واملغرب، واألردن، وليبيا )من العام 1951 حتى العام 1969(، وهي كّلها دول 
على رأسها ملك. تعتبر األنظمة البرملانية فعالًة نظراً إلى أّن الهيئة 

التنفيذية حتظى بدعم األكثرية في الهيئة التشريعية.
في املقابل، مبوجب النظام الرئاسي، يتم انتخاب الرئيس مباشرةً وال 

يكون من بني أعضاء الهيئة التشريعية. تعتمد األنظمة الرئاسية فصالً 
للسلطات بشكٍل صارم ولكن، من املمكن أن تنتج األنظمة الرئاسية في 

مأزق سياسي في حال لم يتفق الرئيس مع األحزاب الكبرى في الهيئة 
التشريعية. كذلك األمر، من املمكن أن ينتج املأزق أيضاً عندما تكون 

للرئيس صالحية ممارسة حق الفيتو على أعمال الهيئة التشريعية كجزء 
من »الضوابط« التنفيذية على صالحيات الهيئة التشريعية. وتشكّل 

دولة جنوب السودان والواليات املتحدة مثاالً عن الدول التي تتبع النظام 
الرئاسي.

مبوجب النظام اخملتلط، يتقاسم رئيس الوزراء السلطة مع الرئيس، 
ويؤديان أدوارهما احملّددة بوضوح في الدستور. أما السهولة التي ميكن 
لكل منهما أن ينفذ صالحياته على أساسها فترتبط بدرجة الدعم 
القائمة بني االثنني، والهيئة التشريعية أيضاً. من األمثلة على الدول 

التي تتبع النظام اخملتلط، نذكر فرنسا، ولبنان، وروسيا.
عندما سئل املشاركون في املسح عن رئيس احلكومة املفّضل، 

اختارت نسبة %53.4 »رئيساً منتخباً على نحو مستقل«، و%36.6 »رئيس 
وزراء ينتخبه جميع أعضاء البرملان«، في حني فّضل 9.9 % »رئيس وزراء 

من احلزب السياسي الذي يحظى بالقدر األكبر من التمثيل في البرملان.« 
بالتالي، اختارت نسبة %46.5 من املشاركني بصورة أو بأخرى رئيساً 

للوزراء منتخب من داخل البرملان. يدّل ذلك على أفضلية ضيقة لنظاٍم 
رئاسي مع رئيس منتخب انتخاباً مباشراً بشكٍل منفصل عن الهيئة 

أينّهم أفضل؟
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تتّم فيه تاريخياً مبوجب نظام وراثي، ولكن مت إلغاء هذا األمر لصالح 

التوصيات التي تقدمها األحزاب السياسية، مع جلنة تعيني من اجمللس 
تستعرض املرشحني. ينّص دستور ليبيا لعام 1951 على مجلس للنواب 
ينتخب انتخاباً مباشراً، مع تعيينات جمللس الشيوخ يقوم بها امللك. في 
املقابل، يتألف الكونغرس في الواليات املتحدة األميركية من مجلسني، 

الشيوخ والنّواب وكالهما ينتخب انتخاباً مباشراً.
شكّلت احلاجة إلى ضمان قدرة الهيئة التشريعية على توفير 
»الضوابط« على الهيئة التنفيذية موضوعاً تكرّر بشكٍل دوري في 

النشاطات الترفيهية التفاعلية. يتعّلق مفهوم »الضوابط واملوازين« 
بالفصل بني السلطات ألّن »الضوابط« أو »املوازين« املفروضة على 

صالحيات الهيئة التنفيذية تضمن من خالل قدرة الهيئة التشريعية 
على التأثير على أعمال الهيئة التنفيذية ومراقبتها من خالل التدقيق 

في األعمال التنفيذية املقترحة وتعديلها. ففي ما يزيد عن %70 من 
اجملتمعات احمللية، وضعت الهيئة التشريعية في مرتبة أعلى شأناً من 
الهيئة التنفيذية في هرمية احلكم. ومن األرجح أن ميثل هذا الترتيب 

انعكاساً للمطالبة بحماية مبدأ فصل السلطات كجزء من الدستور 
اجلديد. مهما يكن من أمر، بدت وجهات النظر حول هذا املوضوع 

مختلفًة عن اإلجابات عن األسئلة املشابهة في املسح. وعندما طلب 
منهم ترتيب الهيئات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية ضمن هرمية 

السلطات، انقسم املشاركون بالتساوي بني من اعتبروا أّن الهيئة 
التنفيذية تأتي في مستهّل الترتيب، ومن وضعوا الهيئة التشريعية 
في املرتبة األولى. ونعتبر أّن هذا االختالف في اإلجابات بني املناقشات 

واألسئلة الواردة في املسح يعكس واقع أّن النشاطات قد أتاحت 
للمشاركني املناقشة والتوّسع في تفاصيل مفهوم هرمية السلطات 

من حيث الصالحيات. وخالل املناقشات، عّبر املشاركون عن أفضليتهم 
لهيئة تشريعية تتمتع بسلطة قوية، وبإشراف أكبر على الهيئة 

التنفيذية. 
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د ع�ف 70%  �ي
رف �ي ما �ي �ف

 ، �ق معا�ت المحل�ي �ت م�ف المحب
�ق  ع�ي ر�ي سش �ق ال�ت �أ ع�ت اله�ي وصف

ًا م�ف  �ف �أ عل� �ش �ق �أ �ب �ي مر�ت �ف
�ق  �ي هرم�ي �ق �ف �ي

دف �ي
�ف �ف �ق ال�ت �أ اله�ي

�ف  ح �أ ر�ب الحكم. وم�ف ال�أ
عكا�ًا  �ب ا�ف �ي ر�ت ا ال�ت ل هدف م�ش �ي

د�أ  �ق م�ب حما�ي  �ب
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�رهق عل� المواط�ف المس�ي
3.   الهيئة القضائية

عمالً على حتقيق املبدأ الدستوري األساسي القائم على االلتزام بحكم 
القانون، ال بدّ من أن يخضع اجلميع للقوانني نفسها وأن يتمتع جميع األفراد 
باحلق في الوصول إلى العدالة في احملاكم. ويتطّلب هذا األمر هيئًة قضائيًة 

مستقلًة، وهي ميزة اتفق عليها جميع املشاركني باإلجماع، أما املبدأ 
الدستوري األساسي الثاني في ما يتعلق بالهيئة القضائية فهو الفصل 
بني السلطات التنفيذية، والتشريعية والقضائية. وعليه، يجدر بدستور 

ليبيا اجلديد أن يضمن حماية الهيئة القضائية، فينّص على ما يلي:
هرمية احملاكم، ما يسمح لكبار القضاة باالستماع إلى دعاوى 

االستئناف من احملاكم الدنيا حول مسائل القانون الهامة؛
التدابير الهادفة إلى ضمان التعيينات القضائية احملايدة سياسياً 

وأمن النظام القضائي.

حّدد املشاركون في املسوح دور الهيئة القضائية على أنها تتمتع 
بسلطة »الضوابط« وإخضاع الهيئتني التنفيذية والتشريعية 

للمساءلة. وقد ردّ %95.3 من املشاركني باإليجاب على السؤال املتعّلق 
مبا إذا كان يجب على الهيئة القضائية أن تتمتع بسلطة إلغاء التشاريع 

التي تتنافى مع الدستور أو تنتهك حقوق اإلنسان. جدير بالذكر أّن هذه 
الصالحيات متوفرة في ليبيا، مبوجب القانون رقم 6 لعام 1982 الذي 

مينح احملكمة العليا حق إلغاء القوانني التي ال تتوافق مع الدستور. وقد 
استخدمت احملكمة العليا صالحيتها هذه منذ فترة وجيزة للحكم بأن 

القانون رقم 37 لسنة 2012 الذي يجرّم متجيد الطاغية غير متوافق 
مع الدستور. في سياق هذه الصالحيات، دعم عدد كبير من املشاركني 

إنشاء محكمة دستورية يعود لها البّت في معنى الدستور وما إذا 
كانت أعمال الهيئة التنفيذية أو الهيئة التشريعية منسجمًة مع 

الدستور، أو ضمان أن تتمتع احملكمة العليا بصالحيات القيام بذلك. على 
سبيل املثال، ينّص دستور جنوب أفريقيا بصراحة على إنشاء محكمة 

دستورية، تكون مبثابة احملكمة العليا وتبت في الشؤون الدستورية، 
والشؤون التي تعتبرها احملكمة على أنها تطرح نقاط من القانون ذات 

أهمية عامة ال ميكن التناقش فيها، وتصدر احلكم النهائي إلقرار ما إذا 
كانت القضية تقع في نطاق صالحياتها. كما حتكم في النزاعات بني 
أجهزة الدولة )في الفرع الوطني أو اإلقليمي(، ومن صالحياتها احلكم 
بدستورية أو عدم دستورية أي تعديل للدستور واحلكم بإخالل البرملان 
أو رئيس اجلمهورية بالتزام دستوري. وتتيح األحكام في جنوب أفريقيا 

ألي شخص إذا كان في ذلك مصلحة العدالة عرض األمر مباشرة على 
احملكمة الدستورية. ومتنح قوة هذه األحكام وزناً وثقالً ملبدأ سيادة 

القانون. 
في سياق النشاطات والنقاشات الدستورية املتعلقة بأهمية 

املساءلة، أشار املشاركون بوضوح إلى دور الهيئة القضائية كسلطة 
مستقلة. وفي سياق النشاط الذي طلب فيه من املشاركني ترتيب 

البطاقات املوضوعة على األرض والتي متثل الهيئات القضائية، 
والتنفيذية، والتشريعية، وضع معظم املشاركني السلطة القضائية في

تعتمد دول عدة مثل جنوب أفريقيا، والواليات املتحدة األميركية، 
وأفغانستان عملية مراجعة دستورية بهدف ضمان إخضاع الهيئة 

التشريعية للمساءلة وتسيير أعمالها مبا ينسجم مع الدستور. وقد 
تتخذ هذه العملية شكل مراجعة قضائية تكون عبارةً عن نوع من 
إجراءات احملكمة التي يعمد فيها القاضي إلى التحّقق ممّا إذا كانت 

التشاريع متالئمًة مع الدستور، ويعود له القرار في شطب التشاريع 
التي تعتبر منافيًة للدستور. على نحٍو بديل، من املمكن أن مينح اجمللس 

الدستوري غير القضائي السلطة لضمان توافق القوانني مع املبادئ 
املنصوص عليها في الدستور، كما هي احلال في إيران واجلزائر. 

وقد أفاد املرشدون في تقاريرهم أّن النشاطات واملناقشات قد بّينت 
أّن الشفافية البرملانية والتعّسف في استخدام السلطة قد شكاّل أبرز 
اخملاوف املشتركة املسيطرة على املواطنني الليبيني املشاركني. وقد نظر 

املشاركون في املسح في مدة والية احلكومة، فرأت نسبة %84 منهم أنّه 
»يفترض باملسؤولني املوجلني بإدارة احلكم أن يبقوا في مناصبهم لفترة 
محددة« في حني أجابت نسبة %71.8 منهم أّن الوالية من أربع سنوات 
تعّد مالئمًة. كما اقترح املشاركون أيضاً التوصيات التالية التي برأيهم 

قد تقّلل أو حتّد من التعّسف في استعمال السلطة: 
يجب أن يسمح للعامة بحضور بعض اجللسات البرملانية؛

يجب السماح بالتغطية اإلعالمية للجلسات البرملانية؛
يجب أن تقّدم احلكومة التقارير حول تقّدم سير أعمالها، وتتاح 

سّجالت اجللسات البرملانية، ال سيما سجالت التصويت لكل 
عضو للعامة؛

السماح للهيئة التشريعية باالستفهام عن عمل الهيئة 
التنفيذية، وزيادة قدرة الهيئة التشريعية على إخضاعها 

للمساءلة؛
إنفاذ وتطبيق القانون على اجلميع بغّض النظر عن مواقعهم في 

احلكم.

هل يجب تشكيل احلكومات لواليات محددة؟
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وإرساًء لعملية إشرافية أكثر إحكاماً. وقد أخبرنا املشاركون أن من شأن 
هذه املراقبة أن تتم من خالل إما جلنة مستقلة تشكّل من أجل تعيني 

القضاة أو إزالتهم من مناصبهم، أو من خالل عقد انتخابات محلية 
للقضاة. وقد أشار املشاركون بشكٍل محّدد إلى أهمية ضمان استقاللية 

هذه اللجنة  عن الهيئتني التنفيذية أو التشريعية – وقد اقترح البعض 
منهم أن تكّلف هذه اللجنة املستقلة حتى بتحديد مستوى أجور 

الهيئة القضائية، ويصّدق البرملان على ذلك ال أكثر. وقد شّدد املشاركون 
مراراً على ضرورة اختيار القضاة على أساس املؤهالت وعدم االنحياز، من 
دون منح القضاة أي أفضلية على أساس االنتماءات القبلية، اإلقليمية، 
اإلثنية، الدينية، السياسية أو غيرها. من هنا، اقترح عدد من املشاركني 

إجراء عملية انتقالية تتمثل في استعراض القضاة املوجودين وفي 
املستقبل متكني اللجنة من اإلشراف على جلسات االستماع التأديبية 

وتنظيمها إذا لزم األمر. وقد تضمن هذه املعايير التزام ليبيا باملبادئ 
األساسية ملكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان املتعلقة باستقاللية 

القضاء.1 في أنظمة دميقراطية عدة، يشرف على عملية تعيني القضاة 
مجلس أعلى للقضاء وهو عادةً عبارة عن هيئة مستقلة تتألف من 

محامني وخبراء في القانون، ولو أنه يضّم في بعض الدول أعضاء من 
الهيئة التشريعية أو التنفيذية. ويتمتع بالسلطة الكاملة حول تعيني 

القضاة أما في ما يتعلق بالتعيينات في احملاكم العليا، مبا في ذلك 

هل يجدر باحملاكم الدستورية/العليا أن تكون قادرةً على إلغاء التشاريع في 
حال تبنينّ انها تنتهك حقوق اإلنسان أو غيرها من األحكام الدستورية؟

ا�ت - 21 وص�ي ر وال�ت ر�ي
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1     مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان ، املبادئ األساسية الستقاللية 
القضاء ، املصادق عليها بقرارات اجلمعية العامة 40/32 لعام 1985و 40/146 

لعام 1985

املرتبة األولى )أو متساوية في املرتبة األعلى بني التشريعية 
والتنفيذية( وبشكٍل منفصل عن الهيئتني األخريني. وفي ذلك دليل 
يدعم نتائج املسح التي تفيد أن املشاركني قد عبروا عن تفضيلهم 

لهيئة قضائية مستقلة تتمتع بصالحيات إلغاء التشاريع املتنافية مع 
الدستور.

باإلضافة إلى ذلك، في ما يتعلق بضمان االستقاللية القضائية، دعم 
املشاركون الذين حتدثنا إليهم في سياق النشاطات أو قابلناهم
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احملكمة العليا أو احملاكم الوطنية، قد تخضع التسميات ملراجعة الهيئة 
التنفيذية أو الهيئة التشريعية. وقد يبدو األمر ضرورياً ألن احملكمة العليا 
يجب أن تتخذ بعض القرارات التي قد تكون عظيمة األهمية للدولة، ما 

يفيد بأهمية الشرعية االنتخابية إلى حّد ما. ورغم اإلعالن عن استقاللية 
الهيئة القضائية املنصوص عليها في اإلعالن الدستوري، تبقى بعض 
اخملاوف سائدةً في ما يتعلق بالهيئة القضائية، ومنها تدخل السلطة 

التنفيذية، وتدّخل امليليشيات، والعجز في إمكانيات البرنامج التدريبي 
للمعهد العالي للقضاء، وأخيراً حضور القضاة الذين متّ تعيينهم في عهد 

القذّافي ورمبا لم يخضعوا للتدريب التقليدي املطلوب، وهي كّلها هموم 
مقلقة وفي محلها وفقاً للمقابالت التي أجريناها مع القضاة واملدعني 

العامني.
ولكن، بهدف احملافظة على فصل السلطات كما ينبغي، لرمبا من 
األفضل أن حتصر صالحيات الهيئة التنفيذية أو التشريعية مبراجعة 

التعيينات القضائية، بهدف جتنّب التعيينات املسّيسة. وقد عّبر 

اهق عل�  صف ار ال�ق �ي �ت رورهق ا�ف اركو�ف مرارًا عل� صف ّدد المسش �ش
�ي  اهق �أ صف ح ال�ق ، م�ف دو�ف م�ف ارف ح�ي

هلا�ت وعدم الا�ف �اس الموأ �أ
 ، �ق �ي

�ف �ش ، ال�إ �ق م�ي ل�ي
�ق ، ال�إ �ق ل�ي �ب

ماءا�ت ال�ق �ت �اس الا�ف �ق عل� �أ ل�ي
صف �ف �أ

رها. �ي
و عف �ق �أ ا��ي ، الس�ي �ق �ي

�ف الد�ي

املشاركون خالل النقاشات عن مخاوفهم حيال تعيني الهيئة التنفيذية 
للقضاة، ما قد يؤثّر على استقالليتهم. في الواليات املتحدة األميركية، 

منحت الهيئة التنفيذية صالحية تعيني القضاة في احملكمة العليا، وقد 
نتج عن ذلك تسييُس عملية التعيني.

ومن املهم أيضاً أن يتمتع القضاة بثبات الوظيفة بعد توليهم 
مناصبهم بحيث يتمتعون بالشجاعة الكافية التخاذ القرارات 

املستقلة، وإن لم تكن قرارات شعبية سياسياً. ومن الطبيعي بالتالي 
حتديد سن محددة للتقاعد بالنسبة إلى القضاة، أو حتديد التعيينات 

ملدى احلياة مع احتمال عزل القضاة من مناصبهم فقط في حال 
توقفوا عن تنفيذ واجباتهم بشكٍل مناسب، بسبب املرض اخلطير، أو 

اإلدانة بجرائم خطيرة، أو ممارسة الفساد. ينص دستور الواليات املتحدة 
األميركية على الثبات بالوظيفة مدى احلياة، في حني حتدد اململكة 

املتحدة  التقاعد في سن السبعني.  وال بد من أن تتوافر قواعد مفتوحة، 
مفّصلة حتدد معايير السلوك املتوقعة من القضاة. وقد عّبر املشاركون 
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الذين حتّدثنا إليهم كجزء من املناقشات التي أجريناها حول السلطة 
القضائية عن دعمهم لفكرة إنشاء جلنة مستقلة تعمل على مراجعة 

أعمال القضاء وتتمتع بسلطة تأديب أعضاء السلك القضائي فقط في 
حال انتهكوا القانون. 

حتديث:
يدخل القانون رقم 14 لسنة 2013 بعض التعديالت على القوانني التي 

تتحكم بالسلطة القضائية. فتنّص املادة األولى على العضوية اجلديدة 
في املعهد العالي للقضاء. ولكن يضّم املعهد اليوم أعضاء من الهيئة 

التنفيذية باإلضافة إلى الهيئة القضائية، وهو أمر يتنافى مع الطلب 
الصريح باستقاللية القضاء الذي عّبر عنه املشاركون والقضاة خالل 

النقاشات.

التوصيات:
يجب حتديد دور السلطات الثالث حتديداً واضحاً للتعريف بها على 

أنها تتمتع بوظائف مستقلة في إدارة الدولة.
يجب أن يقوم دور كل سلطة على نظام من »الضوابط واملوازين« 

يسمح للسلطتني األخريني احلرص على ممارسة الصالحيات مبا 
يتوافق مع الدستور.

نظراً إلى االختالف في اإلجابات عن األسئلة املتعلقة بشكل احلكم، 
ال بد من إجراء استشارات كاملة  حول هذا املوضوع بناء على 

الوظائف الفعلية. فال يكفي إجراء مسح مينح املشاركني اخليار بني 
»رئاسي« و»برملاني« و»مختلط« فقط فكما تبنينّ من خالل أبحاثنا، 

ال يكون املشاركون واثقني دوماً من الوظائف احملددة املسندة لكل 
شكل من أشكال احلكم.

يجب حصر والية املوظفني احلكوميني بفترة قصوى من واليتني من 
أربع سنوات.

االنتخابات متثل الوسيلة الرئيسية املتوافرة أمام الشعب من أجل 
إخضاع احلكومة للمساءلة، وال بد من أن حتدنّد بوضوح لضمان حرية 
املواطنني في ممارسة حقوقهم السياسية. ويتطلنّب هذا األمر عقد 

انتخابات عامة )مفتوحة للرجال والنساء في سننّ االقتراع(، مباشرةً 
وحرة، على أن متنح جميع األصوات فيها وزناً متساوياً وجتري بسرية.

يجب أن تتمتع السلطة القضائية باالستقاللية واحلياد، وال ميكن ألي 
ل بسير عمل احملاكم. فيجب أن يتمنّ  شخص أو جهاز دولة أن يتدخنّ

تعيني القضاة في عمليات تتسم بالشفافية.
يفترض باحملكمة العليا أن تتمتع بصالحية إلغاء القوانني املتنافية 

مع الدستور، وإخضاع املؤسسات احلكومية األخرى للمساءلة.

هق  ، الم�ل�ي هق �ي
كال ال�كم الوط�خ سش : �أ م العمودىي س�ي

�ق هقج. ال�ت م�ي ل�ي
�ق وال�إ

ال بد للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من أن تتطرّق إلى مسألة 
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اجلهات املعّدة بشكٍل أفضل التخاذ القرارات التي تؤثّر على السكان 
احملليني. وال بد من إقامة توازن بني صنّاع القرار على املستوى املركزي 

وصنّاع القرار على املستوى احملّلي. ويجب أيضاً اإلمعان في التفكير في 
البنية التي ال بد من أن تعتمد للدولة من أجل تلبية مناشدات بعض 

املواطنني بقدر أكبر من اإلدارة اإلقليمية واحمللية.
وقد عّبر تسعة من أصل عشرة مشاركني عن أفضليتهم لبعض 

أشكال احلكم احملّلي. وقد يتخذ احلكم شكل دولة بسيطة وموّحدة 
تعترف بالسلطة املطلقة للمؤسسات الوطنية، مع منح جزء من 

السلطة إلى الكيانات الفرعية الوطنية بشأن بعض القضايا احملددة أو 
اخلاصة. ومن األشكال األخرى التي ميكن أن تتخذها الدولة، الفدرالية، 

وفيها يعترف الدستور بالكيانات الفرعية الوطنية على أنها تتمتع 
بصالحيات مستقلة، وصالحيات أخرى ميكن أن تتشاركها مع احلكومة 
الوطنية. ويشكّل االحتاد الكونفدرالي شكالً آخر أكثر عمقاً للتقسيم 

العمودي، وهو عبارة عن احتاد كيانات سياسية جتتمع مع بعضها البعض 
لتشكيل حكومة مشتركة ألهداف معينة. باإلضافة إلى ذلك، ال حتّدد 

بعض الدول، مثل إيطاليا واليابان،  بنية عمودية للدولة بل يكون لديها 
مؤسسات وطنية عليا ومتنح جزءاً من الصالحيات إلى كيانات فرعية 

وطنية ذات استقاللية يحميها الدستور.
أردنا أن نتطرّق إلى عمق التقسيم العمودي من دون أن نطرح مفهوم 

الفدرالية، ألنه يعتبر موضوعاً شائكاً ومثيراً للجدل، غالباً ما يترافق 
بلغة مشحونة بالعواطف، وقد يؤدي إلى تعتيم هذا االختالف البسيط 

الكامن وراء مشاعر املشاركني. وقد قّدمت إلى املشاركني في املسح 
30 وظيفة حكومية مختلفة ومهام متعلقة بالسياسات وسئلوا أي 
مستوى من احلكم يجب أن يتولّى مسؤولية كل منها، من حيث صنع 

القرار وإدارة امليزانية أيضاً. أّما املهام فشملت الضرائب، والسياسة 
االقتصادية، والسياسة التربوية، والرعاية الصحية، وتأشيرات الدخول 

وإصدار جوازات السفر، والسيطرة على املوارد الطبيعية. وقد تنّوع اخليار 
لكّل مهمة بني املسؤوليات الوطنية، واإلقليمية، واحمللية. أشارت نتائج 
املسح إلى أفضلية اعتماد حكم مركزي من دون متركز اخلدمات واإلدارة، 

ولكن من املهّم النظر في كّل جانب من جوانب التقسيم العمودي، نظراً 
إلى أّن اإلجابات لم تكن شاملًة.   

لم يلق خيار الالمركزية الضريبية واالقتصادية أي شعبية، فقد 
أعلنت نسبة %58.6 أّن الضريبة يجب أن يتخذ القرار بشأنها على 

املستوى الوطني، في حني أعلنت نسبة %72.3 أّن السياسات االقتصادية 
يجب أن تتقرّر على الصعيد الوطني. ومبا أّن الفدرالية غالباً ما ترتبط 

بالقدرة الضريبية وسلطة صنع القوانني، بّينت هذه النتائج أّن أكثرية 
املشاركني لم تفّضل التقسيم العمودي، عندما أخذ في سياق املهام 

الفعلية التي قد تنتج عن النظام الفدرالي. وقد شهدنا على هذه 
النتيجة في املناطق الشرقية أيضاً رغم أنها ارتبطت بالدعوة إلى اعتماد 

النظام الفدرالي. مهما يكن من أمر، عند التحدث مع املشاركني خالل 
النشاطات الدستورية، أعلن حوالى %30 من املشاركني أنّه يجب إنفاق 

نسبة من املدخول الضريبي على احلفاظ على اخلدمات احمللية. وفي 
التفاصيل، شرح بعض املشاركني أنّه من املمكن القبول بالضريبة احمللية 
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إن كان الهدف منها تقدمي اخلدمات في حني أشار آخرون إلى أّن الضريبة 
احمللية قد حترم املناطق التي ال حتفل بالكثير من الثروات. وعلى نحٍو بديل، 

اقترح بعض املشاركني اإلبقاء على الضرائب كمهمة وطنية مع فرض 
واجب إنفاق جزء منها على التنمية احمللية.

بّينت نتائج املسح اخلاصة بالتعليم أفضليًة قويًة للحكم 
الوطني )%89.4(. ولكن، عندما نظر إلى السياسة التعليمية في سياق 

املناقشات ضمن النشاطات، فّضل املشاركون أن تصدر السياسة 
التربوية عن املستوى الوطني، مع االحتفاظ بشيء من املرونة اإلقليمية 
واحمللية ليتكّيف املنهاج بحيث يحترم بعض احلقوق الثقافية واللغوية. 

وقد اتضح أّن تطبيق التزام احلكومة بحماية احلقوق الثقافية بهذه 
الطريقة قد يتضّمن ميزانيًة منفصلة حتّدد على املستوى الوطني. ومن 

شأن هذا األمر أن يضمن أّن حماية حقوق التعليم هذه لن تكون على 
حساب وظائف ضرورية أخرى. كما تبنّي أنه يتوّجب على احلكومات احمللية 

أن حتظى مبزيد من السلطة من أجل بناء املدارس وتدريب املدرّسني احمللّيني، 
وضمان تنفيذ حق الشخص في أن يتعلم بلغته األم في املناطق التي 

تسكنها األقليات التي تتميز بلغة أو ثقافة مختلفة. وكان للمشاركني 
رأي قاطع أنه في املناطق التي تنتمي أكثرية سكانها إلى أقليات من 
ثقافة ولغة مختلفة ال بد من حماية احلق في احملافظة على الثقافة 
واللغة بالتزام إيجابي على عاتق الدولة، فتضمن تنفيذ هذا احلق في 

موازنة احلكومة.  
على نحٍو مماثل، شكّلت الصحة قضيًة إضافيًة يجب معاجلتها على 

املستوى احمللي وفقاً لـ%76 من املشاركني في املسح. في سياق الرعاية 
الصحية، كشفت النقاشات أّن املشاركني يرون أّن على احلكومة الوطنية 

أن تعمل على إعداد سياسات صحية وميزانيات متنح احلكومة احمللية 
مسؤولية اإلجراءات اإلدارية اليومية. كما عّبر املشاركون عن تفضيلهم 

للمشاركة احمللية في القرارات الوطنية في وزارة الصحة بسبب توقعهم 
من املوازنة أن تنّص على تنمية املرافق في املناطق النائية. وقد تطرّق 
املواطنون مراراً إلى قضية أّن احلكومة املركزية ال تأخذ بعني االعتبار 

االحتياجات احمللية في ما يتعلق باالحتياجات احملّددة لقطاع الصحة. وقد 
أشار املشاركون من زوارة، وطبرق والكفرة إلى صعوبة تلقي بعض أشكال 

الرعاية الصحية مثل خدمات العناية باألم واحلوامل. باإلضافة إلى 
ذلك، أخبرت أم أحد املرضى في طبرق كيف أن ابنها كان ينتظر الطبيب 

الوحيد املؤهل للعودة من عطلته طيلة أسابيع. وأعلنت أن قطاع 
الصحة احلقيقي  يكون قادراً على إدارة املوظفني بشكٍل أفضل من خالل 
إعادة توزيع األطباء على أساس احلاجات الطارئة. وقد شّدد املشاركون من 

محالت صغيرة مثل البياضة، وتاكنس، وجالو، وشحات، ونالوت، ويفرن، 
وصبراتة، ورقدالني على املسافات الطويلة التي يجب عليهم القيام 

بها لبلوغ مستشفى مركزي. وقد استعاد مشارك من جبل نفوسة أن 
شقيقه قد اضطر إلى بتر ساقه بعد التهاب وجرّاء جرح بسيط ألنه 

بسبب الوقت الذي استلزمه لبلوغ طرابلس ليكشف عليه طبيب، »كان 
األوان قد فات«.

 كما طرحت غير مرة مسألة استقاللية احلكم احمللي في ما يتعلق 
بالقرارات اإلدارية. فعلى نحٍو أكثر عموماً، قد تساعد إدارة الوظائف 
اإلدارية على املستوى احمللي في التغّلب على العبء النازل على عاتق 

األشخاص املقيمني في املناطق البعيدة عندما كان يتعني عليهم السفر 
مسافات طويلة إلى العاصمة إلجناز األوراق أو احلصول على خدمة معينة 

نظراً إلى سوء تصميم البنية التحتية. ومن األمثلة الشائعة التي 
وصلتنا خصوصاً في شرق البالد هي احلاجة إلى السفر إلى طرابلس 

للرخص أو إصدار اجلوازات. مهما يكن من أمر، عبر بعض األشخاص عن 
مخاوفهم في ما يتعلق بقضية الفساد على املستوى احمللي، فذكروا 
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األموال التي خصصت للحكومة احمللية ملعاجلة إصابات احلرب. ويقترح 
ذلك األمر الرغبة في السيطرة احمللية ولكن بإشراف وطني مستقّل. 

ولعّل أحد اجلوانب األكثر إثارةً للجدل في مجال الالمركزية يتعّلق 
باملوارد الطبيعية واإليرادات ذات الصلة. منذ فترٍة وجيزٍة، أصبح هذا 
املوضوع رئيسياً بالنسبة إلى اجملموعات التي ناشدت بتحويل ليبيا 

إلى نظام فدرالي. خالل املسح، أجابت نسبة %89.2 من املشاركني أّن 
السيطرة الوطنية على املوارد الطبيعية أمر مفضل. أما في النقاشات 

اخلاصة بالنشاط، طلبنا من املشاركني حتديد ما يعتبرونه »موارد 
طبيعية«. فأفاد املشاركون أّن املوارد الطبيعية هي أكثر من مجرّد 

نفط، بل تشمل الغاز الطبيعي واملياه. من هنا، أشار املشاركون إلى 
اتكال املناطق اخملتلفة على بعضها البعض في ما يتعلق باملوارد وعبروا 

عن تفضيلهم لإلشراف الوطني. كما فّضل املشاركون أن توزع واردات 
املوارد الطبيعية بحيث تفيد كافة اجملتمعات احمللية. على سبيل املثال، 
حتدث املشاركون في جالو، وهي بلدة منتجة للنفط، عن املرافق والبنية 

التحتية الفقيرة، ولكنهم لم يعبروا عن رغبتهم في احلصول على كافة 
الواردات بل طالبوا بتوزيعها على نحٍو عادٍل بني كافة املناطق. فضالً عن 

ذلك، حتّدثت إحدى الطالبات في جالو عن احلاجة إلى ضمان استخدام 
املواد الطبيعية في تنمية البالد وأنه يفترض بالدولة أن تخّصص 

»صندوقاً للمستقبل« بحيث ال تترك األجيال القادمة ببالد متضرّرة. في 
تغسات، وهي بلدة ال تنتج النفط ولكنها معروفة بأنابيبها التي تنقل 

الغاز إلى اخلارج، شعر سكان تلك احمللة أنه ال بد من فرض الضرائب 
على شركات الغاز الستخدامها أراضيهم، وأّن على احلكومة احمللية أن 

تستخدم تلك اإليرادات من أجل حتسني البنية التحتية وبناء املدارس 
احمللية ومراكز الرعاية الصحية.كما عبروا عن خوفهم من أن كل ما نتج 

عن املوارد الطبيعية برأيهم هو الضرر، فتغسات من بني أقل املناطق 
تطوراً التي زارها مرشدو دستوري. وقد انعكست وجهة النظر هذه في 

ما يزيد عن %70 من اجملتمعات احمللية، مبا في ذلك البياضة، ويفرن، وغريان، 
وخمس، ونالوت حيث عّبرت اآلراء أنه ال بد من استخدام املوارد الطبيعية 
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من أجل الفائدة احمللية كما الوطنية. نسجاً على املنوال نفسه أشار 
املواطنون في سيناون أن أبناء تلك القرية ال يستفيدون من املوارد 

الطبيعية التي حتفل بها أرضهم، واعتبروا أنّه يجب على الدولة أن تلتزم 
بأن تضمن املوارد املتوافرة اجملتمعات احمللية أيضاً. كما طالبوا باحلق في 

التوزيع املتساوي حلصة من املوارد الطبيعية، ال سيما أّن املنطقة كانت 
من املناطق احملرومة واملهّمشة لفترة طويلة. 

في دوٍل عدة، ال تصنع أّي أحكام تتعّلق باستخدام املوارد الطبيعية: 
فتتمتع الهيئة التشريعية الوطنية بصالحية تنظيم استغالل املوارد 

كما تراه مناسباً. ولكن، في الدول الغنية مبصادر هامة من الثروات 
الطبيعية، يتضّمن الدستور أحكاماً محددةّ بهذا الشأن كما في 

السودان، والعراق، وإيران. 
ينّص الدستور العراقي على أّن »النفط والغاز هو ملك  كل الشعب 
العراقي في كل األقاليم واحملافظات«2، وينّص على توزيع الواردات بشكل 

منصف كشرط إلدارة النفط والغاز املستخرج من احلقوق بشكٍل 
مشترك بني احلكومة احمللية وحكومات األقاليم واحملافظات. ويتضّمن 
ذلك »حتديد حصة ملدة محددة لألقاليم املتضرنّرة والتي حرمت منها 

ن[ التنمية املتوازنة  بصورة مجحفة من قبل النظام السابق... ]مبا يؤمنّ
للمناطق اخملتلفة من البالد، وينظم ذلك بقانون.3 كما تقوم احلكومة 

االحتادية املكلفة بإدارة هذه املوارد برسم السياسات االستراتيجية 
الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز مبا يحقق أعلى منفعة للشعب 

العراقي«.4
قلة كانت الوظائف احلكومية التي من األفضل اتخاذ القرار بشأنها 
على املستوى احمللي، من بينها رخص األعمال التي دعمتها نسبة 66.6% 
من املشاركني، ال سيما أصحاب احلرف احملليني الذين عبروا عن مخاوفهم 

2     املادة 111
3     املادة 112
4     املادة 112
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التوصيات:
يجب أن حتدنّد أهداف احلكومة احمللية على النحو اآلتي:

توفير حكم دميقراطي وخاضع للمساءلة للمجتمعات 
احمللية؛

ضمان وصول اخلدمات إلى اجملتمعات احمللية على نحٍو 
مستدام؛

تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية؛
تعزيز بيئة صحية وآمنة؛

وتشجيع مشاركة اجملتمعات احمللية ومنظمات اجملتمع 
احمللي في شؤون احلكومة احمللية.

يجب أن ينصنّ الدستور على الصالحيات اخملتلفة التي يجب أن 
متنحها احلكومة الوطنية للمناطق.

يجب أن تخضع قطاعات الصحة، والتعليم، واملوارد الطبيعية، 
والسياسات االقتصادية، والضرائب للسيطرة املركزية مع منح 

بعض الصالحيات للحكومات احمللية.
يجب أن يحدنّد الدستور أننّ املوارد الطبيعية لليبيا ملك جلميع 
سكان ليبيا في كافة املناطق، وأننّ الواردات واملنافع املستقاة 
منها يجب أن توزنّع بصورة عادلة ومتناسبة مع السكان في 

مختلف أنحاء البالد. 
يجب أن ينص الدستور على آليات تضمن توزيع املوارد ووسائل 

التنمية على كافة أنحاء ليبيا من دون نسيان اجملتمعات احمللية 
الصغيرة أو النائية.

ا�ت وص�ي ر وال�ت ر�ي
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حول البيروقراطية الهائلة وفترة االنتظار التي يتكبدونها. ويتوافق هذا 
األمر مع نتائجنا من املناقشات حيث اعتبر املشاركون أن احلكومة احمللية 
تقوم بأكثر من وظيفة إدارية واحدة. ومن املهام األخرى التي حصلت على 

بعض الدعم لإلدارة احمللية هي املهمة املتعلقة باحملاكم وصناعة القوانني، 
ال سيما في حالة املناطق التي تسكن فيها األقليات كما في الكفرة، 

وغدامس. فقد أشار املشاركون في هذه املناطق إلى أنّه ميكن للمحكمة 
احمللية أن تتمتع بسلطة إنفاذ القانون العرفي مثالً في ما يخص الزواج 
أو الطالق. إضافًة إلى ذلك، أشار املشاركون من زوارة أن املرافق الثقافية 
مثل املراكز الشبابية واملكتبات ودور املسننّي يجب أن يقرّر بشأنها على 
املستوى احمللي. وقد أكدوا أيضاً على أنه من املمكن جتنب التهميش من 

خالل إقامة الوزارات في مختلف أنحاء البالد ما قد يقيم التواصل بني 
مختلف املناطق.

بشكٍل عام، بدا تقسيم وظائف احلكم وكأنه يركز أكثر على احلكم 
املركزي واحمللي وبدرجة أقل على املستوى اإلقليمي. وما يدعم هذا الواقع 
أّن املناطق الشرقية، املرتبطة عادةً بالدعوة إلى الفدرالية، لم تعد تطلب 

إدارة هذه اخلدمات على املستوى اإلقليمي أو احمللي. ومبا أّن املشاركني في 
املسح قد عّبروا عن أفضلية السيطرة الوطنية على كافة املهام تقريباً 
التي سألناهم عنها، فمعنى ذلك أنهم دعموا بنية احلكومة املوحدة أو 

املبّسطة، باملقارنة مع الفدرالية أو االحتاد الكونفدرالي. 
مهما يكن من أمر، وفي مختلف احملالّت الصغيرة التي قمنا بزيارتها، 
طالعتنا فكرة أن احلكومة الوطنية غالباً ما تخفق في تلبية احتياجات 
هذه اجملتمعات احمللية. فقد سّمى املشاركون في هذه املناطق أنفسهم 

»باملنسيني«، وأشاروا إلى حجم ليبيا مقارنة بعدد سكانها. وقد بدا هذا 
األمر واضحاً في النقاشات املتعلقة بالرعاية الصحية وبتقسيم الواردات 
من املوارد الطبيعية، كما ذكر أعاله. في سيناون، شرح أحد املشاركني أّن 

ال الثورتان )مبعنى 1969 أو 2011( وال الفترة ما بينهما قد مرّت ببلدته. من 
هنا، أعلن املشاركون أنه يفترض بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور 
أن توّفر آليات دستورية تفرض على احلكومة احمللية أن تسهم في تنمية 

كامل البالد، وال تنسى اجملتمعات احمللية الصغيرة.
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ا�ت ا�ب

�خ �ت د. الا�خ

إن أولى الوسائل التي تعتبر  فيها احلكومة خاضعًة ملساءلة الشعب 
تتم من خالل االنتخابات. ميكن للمواطنني أن يختاروا مباشرةً أعضاء 
الهيئة التشريعية، ورئيس اجلمهورية أيضاً، في حال اعتماد النظام 

الرئاسي، الذين ميثلون مصاحلهم على أفضل نحو واتخاذ القرار أيضاً 
باستبدالهم  في االنتخابات التالية إذا لم يكونوا على قدر توقعاتهم. 

ولكي تتمكن الدولة من أن تستفيد من االنتخابات كأداة للمساءلة، 
يجب أن تكون االنتخابات عامًة )مبعنى أن تكون مفتوحًة للرجال والنساء 

فوق سن التصويت(، مباشرةً، حرةً، ويجب أن يكون ألصوات الناخبني وزن 
متساٍو، وأخيراً، يجب أن تبقى األصوات سريًة.

يؤثر نظام التصويت املعتمد بشكٍل كبير على نتائج االنتخابات. 
بشكٍل عام، هناك نوعان من أنظمة التصويت. في النظام األكثري )أو 

النظام »التعددي«(، كما في اململكة املتحدة، يعتبر املرشحون احلائزون 
على أكثرية األصوات هم الفائزون مبقاعد الهيئة التشريعية. في نظام 

التمثيل النسبي تخّصص عضوية الهيئة التشريعية وفقاً لنسبة 
األصوات التي يحصل عليها املرّشح، كما هي احلال في تونس وجنوب 

أفريقيا. ثمة أنظمة تصويت أخرى ذات طبيعة مختلطة جتمع بني عناصر 
النظامني الرئيسيني. وقد اعتمدت ليبيا نظاماً مختلطاً في انتخابات 

املؤمتر الوطني العام حيث مت انتخاب 80 عضواً من خالل الدوائر االنتخابية 
ذات العضو الواحد من خالل القوائم احلزبية )النظام النسبي( و120 

عضواً كأعضاء مستقلني أضيفوا إلى الهيئة التشريعية مبا يعكس 
بشكٍل أفضل توزيع األصوات الشعبية. وقد متكنت بعض الدوائر من 

االختيار بني النوعني من املرشحني، في حني اقتصر اآلخرون على مرشح 
أو آخر.

ا�ت - 27 وص�ي ر وال�ت ر�ي
�ق ور�ي ال�ت د��ت ا �ي �ب �ي ل�ي ل العدال�ق �ف �ب محامو�ف م�ف �أ

مك�ف الدول�ق م�ف  �ت لك�ي �ت
ا�ت  ا�ب

حف �ت د م�ف الا�ف �ي
�ف س�ت �ف �ت �أ

�ب  حب ، �ي
داهق للمساءل�ق ك�أ

ا�ت عام�قً  ا�ب
حف �ت كو�ف الا�ف �ف �ت �أ

و��قً  �ت كو�ف م�ف �ف �ت � �أ مع�ف )�ب
و�ق ��ف  ساء �ف ال وال�ف للر�ب
 ، ، �رهقً رهقً ا�ش (، م�ب �ت صو�ي ال�ت
كو�ف ل�أصوا�ت   �ي

�ف �ب �أ حب و�ي
رًا،  �ي

�ف ساٍو، و�أ �ف م�ت �ف ورف �ي �ب
ا�ف ال�ف

� ال�أصوا�ت  �ق �ب �ف �ت �ب �أ حب �ي
. �قً �ر�ي



28

وقد آثرت بعض الدول تضمني أحكام لتشجيع األقليات أو اجملموعات 
املهّمشة على املشاركة في احلكم، رمبا من خالل الكوتا جملموعات معينة 

لوصول املرشحني أو تأمني مقاعد محجوزة في الهيئة التشريعية. فإّن 
دستور إيران يحفظ مقاعد لألقليات الدينية، ودستور كينيا يحتفظ 

بنصف املقاعد تقريباً في الهيئة التشريعية للمرشحات النساء مع 
كوتا محّددة للشباب، واملعّوقني، والعّمال.

وفي سياق املناقشات التي عقدناها كجزء من جولتنا، واجهنا 
القضايا األساسية التالية التي عّبر املشاركون عن مخاوفهم حيالها: 

األمن، والترهيب الذي يحول دون عقد انتخابات عادلة وحرّة.
هيمنة االمتناع عن التصويت. ناقش املشاركون القانون السائد 

في أستراليا والذي يجرّم االمتناع عن التصويت.
غياب شفافية متويل احلمالت االنتخابية.

فكرة أّن املمثلني املنتخبني ميضون معظم وقتهم في طرابلس وال 
يستطيعون  بالتالي متثيل مصالح دوائرهم االنتخابية.

احلاجة إلى اتباع مزيد من الشمولية في اإلجراءات من أجل زيادة 
املشاركة السياسية ومتثيل املرأة، واألقليات والشباب. ومت التناقش 

على نطاق واسع في فكرة تضمني الكوتا لهذه اجملموعات، وقد 
أفاد أحد النقاشات في غدامس عن اقتراح الكوتا على مستوى 

احلزب أيضاً.
عدم توفير املعلومات حول املرشحني – حتدث املشاركون عن 
رغبتهم في إتاحة املزيد من الفرص لهم للتعرّف أكثر على 
املرشحني. ومن املمكن حتقيق هذا األمر من خالل تخصيص 

فترات أطول للحمالت، واللقاءات في اجملتمع احمللي، واملناظرات 
التلفزيونية، واملوارد املتوفرة عبر اإلنترنت، بحسب ما اقترحه 

املشاركون في نقاشات مختلفة.
في حال اعتمدت ليبيا نظاماً رئاسياً، أعرب املشاركون عن ضرورة 

احلصول على أكثرية واضحة، رمبا عن طريق عدم االكتفاء بتنظيم 
جولة تصويت واحدة.

التوصيات:
في كلنّ انتخابات، ال بد من هيئة مستقلة تتولنّى ضمان ما يلي:

مهما كانت طريقة التصويت املتبعة، أن يكون النظام 
بسيطاً، مالئماً، قابالً للتحقق، آمناً خاضعاً للمساءلة، 

ويتنّسم بالشفافية؛
احتساب األصوات املدلى بها، وجدولتها واإلعالن عن 
النتائج بسرعة من قبل الرئيس في كلنّ مركز اقتراع؛

جمع النتائج من جميع مراكز االقتراع بصورة مفتوحة 
ومالئمة واإلعالن عنها بسرعة من قبل املسؤول عن سير 

العملية االنتخابية؛
إرساء بُنى وآليات مناسبة من أجل إلغاء أي ممارسات 
انتخابية مسيئة، مبا في ذلك احملافظة على أمن املواد 

االنتخابية.
يجب أن ينص الدستور على آليات لضمان الشمولية، والتمييز 

اإليجابي لألقليات واحملرومني، مثل األقليات اإلثنية، والنساء، 
واألشخاص ذوي اإلعاقات. كما ال بد من أحكام تضمن سالمة 

الناخبني.
يجب صياغة أحكام من أجل زيادة مساءلة املرشحني. ويجب أن 

ن ذلك في ما يتعلق بالتمويل الشفافية، والتفاعل مع  يتضمنّ
الدوائر االنتخابية مثل افتتاح مكتب للدائرة.

ا�ت وص�ي ر وال�ت ر�ي
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رى �خ سسا�ت الدولهق ال�أ هـ. موأ

1.   دار اإلفتاء
استكماالً حملادثاتنا في ما يتعلق بدور الشريعة كمصدر للقانون، أردنا 
معرفة آراء الليبيني في ما يتعلق بدور دار اإلفتاء. وقد تطرّقنا إلى هذا 

املوضوع في املسح، فسألنا املشاركني إذا كان هناك من مؤسسة غير 
احملكمة العليا يجب أن تتمتع بصالحية إلغاء القوانني، فأجابت نسبة 

%97 من املشاركني بالنفي، ولم مينح أي من املشاركني املتبقني هذه 
الصالحيات لدار اإلفتاء. في النشاطات، أُعطي املشاركون بطاقًة كُتب 

عليها »دار اإلفتاء« وطلب منهم وضعها في الترتيب بالنسبة إلى 
الهيئات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وقد أشار النقاش الذي تال 

النشاط إلى إجماع وسط املشاركني بأنه يجب على دار اإلفتاء أن يحظى 
بدور استشاري بحت في الدولة، على أال تكون فتاواه ملزمة وإنه يعود 

للسلطة التنفيذية والتشريعية اتخاذ القرار بشأن العمل بنصيحته أو 
االمتناع عن ذلك.

وقد أخبرنا %70 من املشاركني أن الهيئة التي ال تُنتَخب وبالتالي ال حتوز 
الوالية من الشعب ال يجب أن تتمتع بصالحيات إعداد التشاريع أو تعديلها 
أو إصدار أحكام أسمى منها. وعلى حدّ تعبير أحد املشاركني في طرابلس: 
»ال يحق للسلطة غير املنتخبة أن حتظى بالصالحيات نفسها التي حتظى 

بها الهيئة املنتخبة وال ميكن منحها حق الفيتو على التشريعات«.
ومن اخملاوف األخرى التي عّبر عنها املشاركون خطر اللجوء إلى 

مؤسسة ذات ثقل ديني لتشريع أو تبرير أعمال الهيئة التنفيذية ذات احلوافز 
السياسية. وقد شرح أحد املشاركني من جادو: »هذه هيئة تعينها الهيئة 

التنفيذية وبالتالي، وإن كانت مستقلة من الناحية النظرية، من املمكن 
للهيئة التنفيذية أن تعني أعضاء في دار اإلفتاء يخدمون مصاحلها حتت 

غطاء الشرعية الدينية.« وأشار مشارك آخر في جادو أيضاً مثاالً عن املفتي 
في عهد القذافي عندما حث املشاركني في االحتجاجات على احترام ولي 

األمر وإلزام البيوت. »تلك«، حسب تعبير املشترك، »لم تكن ديانتنا بل ديانتنا 
التي تستخدم من قبل سياسي يهتم في القضاء على حرية التعبير«. 

وقد أكّد أحد املشاركني من البيضاء على نقطة أن الدستور موجود 
»حلمايتنا من أسوأ وليس أفضل األفراد في مجتمعنا«، لذلك عند اتخاذ 

القرار بشأن املؤسسات ذات الصالحيات األخالقية أو الدينية من املهم 
صياغة الدستور مع األخذ بعني االعتبار »أسوأ ما ميكن أن يحدث.«

في هذا السياق، تخوف املشاركون من أنه إذا منح دار اإلفتاء سلطة 
ملزمة سيتدخل في توازن السلطة بني الهيئات التشريعية والتنفيذية 
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والقضائية من خالل احتمال القيام مبا يلي:

تشكيل مؤسسته اخلاصة التي قد تتفوق على الهيئة التشريعية 
أو التنفيذية أو القضائية.

تعطيل قدرة الهيئة القضائية على العمل باستقاللية ومبا 
يتوافق مع املبادئ الدولية حلقوق اإلنسان.

متكني املفتي من التدخل مبسؤوليات السلطة التنفيذية من خالل 
إصدار الفتاوى التي تتعارض أو تتفوق على العمل التشريعي 

للسلطة التنفيذية.

وقد سأل أحد املشاركني في البيضاء: »هل سنتبع النظام املتبع في 
إيران؟ بحيث يجسد املفتي السلطة األكبر في البالد؟«. وأعرب مشارك 
آخر من طرابلس عن تخّوفه من هذا االجتاه وأشار إلى احلصانة املمنوحة 

للمفتي.
وأعربت املشاركات من جهتهنّ عن خوفهن من الفتاوى األخيرة 

الصادرة عن دار اإلفتاء ال سيما في ما يتعلق بالسفر والزواج، ونتيجة لذلك 
ال بد من أن يقتصر دور دار اإلفتاء على تقدمي االستشارات.  فمن شأن ذلك 

أن يضمن عدم اعتماد الهيئة التشريعية ألي فتاوى تنتهك حقوق املرأة.
كما عبر بعض املشاركني عن رغبتهم في أن يوافق دار اإلفتاء على 

القوانني قبل اعتمادها، فأعلن أحد املشاركني من طرابلس أن على 
القوانني أن مترّ بدار اإلفتاء. وقد مت التأكيد على ضرورة هذه اخلطوة »نظراً 

إلى أّن القوانني ال تكون متوافقًة أحياناً مع بالدنا أو ديانتنا.« وفي مناقشة 
هذا التوازن بني سلطات احلكم ودار اإلفتاء، سّجل اختالف في وجهات 

النظر. فانقسمت آراء املشاركني بني مؤيد بأن لدار اإلفتاء أن يصدر القرار 
النهائي ولكن أكّدت األكثرية على أنه يجب أن يعود القرار للهيئات 

املنتخبة. في نسبة %70 من النقاش، كان اإلجماع بأنّه في حال وقوع 
خالف، يجب أن حتكم الهيئة القضائية، وقد أكد أحد املشاركني من 

جالو: »من يحكم في حال حدوث مشكلة؟ من يقرر في دستورية أمر ما؟ 
لدينا دستور. القضاء، ثم القضاء.«

في نهاية املطاف، مت التأكيد على أّن املقصد من كل ذلك ليس 
تقييد حقوق دار اإلفتاء كهيئة عامة كونه سيحظى دائماً بالقدرة على 

املطالبة مبراجعة قضائية في حال اُعُتِبر أحد القوانني أو السياسات 
مخالفاً للدستور. وقد توافق ذلك مع النظرة املتفق عليها في اجلولة بأّن 

الكلمة النهائية يجب أن تكون للمحكمة العليا والدستور، كما عّبر عن 
ذلك أحد املشاركني من جادو: »ال شيء خارج الدستور، ال شيء«.

التوصيات:
يجب أن يحدد الدستور فصل الهيئات الدينية عن السياسة.

يجب أن يقتصر دور الهيئات الدينية، مبا في ذلك دار اإلفتاء، 
على أداء مهام استشارية.

ال يُفترض بالفتاوى الدينية أن تكون ملزمًة قانوناً.
كما هي احلال مع سائر الهيئات العامة األخرى، ال بد من أن 

تخضع دار اإلفتاء للمراجعة القضائية.

2.   األمن
يبقى األمن هّماً يقلق عدداً كبيراً من األشخاص الذين حتدثنا معهم 

كجزء من املسح الذي أجريناه. وقد أجابت نسبة %41.7 من املشاركني 
في املسح بـ»على اإلطالق« أو »ليس كثيراً« عن السؤال: »هل تشعر 

بأمان في هذه اللحظة؟«5
تنص دساتير عدة على إنشاء مؤسسات خاصة لتنظيم قوات 

الدولة، ال سيما الشرطة، والقوات املسّلحة وقوى األمن. 
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5     نعتبر أن الوضع األمني قد ساء إلى حّد كبير منذ قمنا باجلولة ، فقد 
تعرضت ليبيا مثالً منذ فترة وجيزة لتهديدات أمنية أّدت إلى تعطيل واسع
النتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور . ومنذ فترة قريبة، حدثت 

مواجهات مسلحة في طرابلس وبنغازي على خلفية عملية الكرامة.
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على مرّ سير نشاطاتنا، شهدنا بعض احلماسة من قبل املشاركني 
حيال مبدأ تعزيز اجليش الليبي من أجل حماية سيادة الدولة، وحدودها. 
رغم ذلك، رأينا بعض التخّوف من احتمال قيام جيش ُمسّيس، واحلاجة 

إلى الشفافية واملساءلة. غالباً ما تتضّمن األنظمة الدميقراطية أحكاماً 
دستوريًة تنّص على حتديد القوات املسّلحة وتنظيمها. ويعدّ هذا األمر على 

قدر من األهمية بشكٍل خاص في ما يتعّلق بالدول املتأثّرة باحلرب األهلية. 
في جنوب السودان، متّ إعداد مبادئ توجيهية جليش حترير الشعب بهدف 

تنظيمه، وإخضاعه للسيطرة املدنية وإنشاء قواعد مدونة السلوك.
كما تطرّق املشاركون أيضاً إلى فكرة أنّه ال يجب رؤية اجليش في 

الشوارع إال في حاالت الطوارئ بهدف حماية الشعب. في املقر الرئيسي 
للواء عسكري في طرابلس طرحنا السؤال: »إذا كنا في سلم، هل نرى 

اجليش منتشراًً في الشوارع؟ بصفتنا مواطنني هل ميكننا رؤيتهم؟« 
فأجابوا بالنفي: »كال يكونون كل في ثكنته.« كما شّدد املشاركون أيضاً 

على أنّه يجب توضيح »حالة الطوارئ« في الدستور. مثالً، عّبر املشاركون 
في رقدالني عن ضرورة عدم مشاركة اجليش أو تدّخله في السياسة، 
بل االلتزام بهدفه املتمثّل في حماية الشعب الليبي. وقد أعرب أحد 

املشاركني في الكفرة عن هذا اخلوف بقوله: »ما هي ضمانتي كمواطن 
ليبي أن اجليش بعد 5 أو 10 سنوات لن يقوم بانقالب؟«.

وال بد أيضاً من حتديد صالحيات اجليش في مجال الطوارئ بشكٍل 
صارم مبا أنها تسمح بتقييد احلقوق األساسية طوال فترة الطوارئ. 

وبالتالي، يجب أن مُتارَس هذه الصالحيات في حالة الطوارئ احلقيقية، 
وفقط عندما يكون األمر ضرورياً. وقد عّبر املشاركون من مختلف 

اجملتمعات احمللية، مبا فيها الكفرة، وطرابلس، وبنغازي، عن هّمهم من أن 
تثبت قوانني الطوارئ أنها ثغرة تعيق الدستور، فهي ال تؤثر على ضمانات 

حقوق اإلنسان فحسب بل على العمليات الدميقراطية أيضاً. وقد أشار 
أحد املشاركني في غدامس أن قوانني الطوارئ غالباً ما تستخدم لتعليق 
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االنتخابات وإحالل األنظمة القمعية. وقد ثبت ذلك عبر التاريخ، مبا في 
ذلك في اجلزائر من عام 1992 إلى عام 2011، وفي مصر من عام 1967 إلى 
عام 2012 )باستثناء فترة استراحة من 18 شهراً في العام 1980( حيث مت 

تقييد احلريات األساسية إلى حّد كبير.
عادةً، تفرض الدساتير قيوداً على التدخل السياسي بعمل قوات 
الشرطة. ومن الشائع إنشاء جلنة مستقلة جلهاز الشرطة إما تتخذ 
القرارات مباشرةً بشأن تعيني الضباط وانضباطهم، أو تقدم النصح 

للهيئة التنفيذية التخاذ هذه القرارات. في كينيا مثالً، يتمتع الرئيس 
بسلطة تعيني ضابط الشرطة األرفع مستوى وهو املفتش العام. ينص 

الدستور على إنشاء جلنة تقدم االستشارات للرئيس بشأن التعيني 
وتطلب إخضاع هذا التعيني لتدقيق البرملان.

شعر املشاركون الذين قابلناهم أّن جهاز الشرطة يجب أن يكون 
جهاز األمن الوحيد الذي ميكن مصادفته في احلياة اليومية. كما أشاروا 
إلى أّن دور الشرطة يتمثل في »إنفاذ القانون ضمن حدود البالد، ويجب 
أن يكون خاضعاً لسيطرة الهيئة التنفيذية.« بالفعل، فضلت نسبة 

%83.4 من املشاركني في املسح  أنه يجب إخضاع الشرطة إلى السيطرة 

على املستوى الوطني. ولكن، في سياق اإلجابة عن جزء من نشاطاتنا 
الدستورية، عّبر املشاركون عن دعمهم لبعض أجهزة الشرطة احمللية، مبا 

في ذلك رؤساء الشرطة احمللية، لالستجابة بشكٍل أفضل إلى القضايا 
املركزة محلياً. طرح املشاركون أيضاً مخاوف حول الفساد، رافضني فكرة 

رؤساء الشرطة املنتخبني محلياً )كما هي احلال في الواليات املتحدة( 
بسبب احتمال ممارسات الفساد.

من املمكن أن يؤدي اإلصالح املؤسساتي وإدخال عنصر العدالة 
االنتقالية دوراً فاعالً في إعادة تنظيم أجهزة األمن الليبية وإصالحها. 

ومن الشائع في الدول اخلارجة من فترات النزاع أو القمع اللجوء إلى 
اإلصالح املؤسساتي بهدف تيسير سيادة حكم القانون. بالفعل، 

متثل أحد مخاوف املشاركني في احتمال إضفاء الطابع الشرعي على 
امليليشيات احلالية ال سيما في ما يتعلق بتأثير ذلك األمر على ضحايا 

االنتهاكات التي ارتكبتها تلك امليليشيات. وقد أكد أحد املشاركني من 
اجلميل أنه في غياب التدقيق، »مبقدور الشخص الذي عذبني باألمس 

عندما كان فرداً من امليليشيا غير املشروعة أن يحمل شارةً على كتفه 
ويجلس في مركز الشرطة حيث أمتنى أن أرفع تقريراً عن تلك اجلرمية«. 
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فمن شأن اإلصالح املؤسساتي ألجهزة أمن الدولة أن يساعد في إعادة 

بناء االحترام حلقوق اإلنسان، وحفظ حكم القانون واملساءلة. ومن األمثلة 
على ذلك إصالح جهاز الشرطة من قبل بعثة األمم املتحدة في البوسنة 

والهرسك التي تضمنت عملية تدقيق صارمة لضباط الشرطة.

التوصيات:
يجب أن يهدف األمن القومي للحماية من التهديدات الداخلية 
واخلارجية لسالمة األراضي الليبية وسيادتها، وحماية شعبها، 

وحقوقهم وحرياتهم وممتلكاتها، وحفظ السالم، واالستقرار 
واالزدهار وغيرها من املصالح الوطنية األخرى.  

يجب تعزيز األمن القومي وحفظه مبا يتوافق مع املبادئ التالية:
يجب أن يخضع األمن القومي لسلطة الدستور والبرملان؛

يجب مالحقة األمن القومي مبا يتوافق مع القانون 
واالحترام الكامل حلكم القانون، والدميقراطية، وحقوق 

اإلنسان، واحلريات األساسية؛
في أداء هذه الوظائف وممارسة هذه الصالحيات، يجب على 
أجهزة األمن القومية احترام التنوع الثقافي للمجتمعات 

ضمن ليبيا؛
ال بد من أن يعكس استقطاب موظفي أجهزة األمن 

القومي تنونّع الشعب الليبي في نسب متساوية؛
ل نظيف في ما يتعلق  وضرورة امتالك املوظفني لسجنّ

بارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان السابقة.
اعتماد أحكام واضحة إلنشاء وحتديد بنية ومسلكيات أجهزة 
األمن التي تنصنّ على تعاريف واضحة ملا تفرضه هذه األجهزة.

يجب أن يكون دور اجليش مستقالً ويجب عليه حماية الناس ال 
احلكومة. وال بد من صياغة أحكام إلخضاع القوات املسلنّحة 

ن ذلك إنشاء محاكم  للمساءلة وضمان الشفافية. وقد يتضمنّ
مختصة للبت في الشؤون العسكرية، وتأمني اإلشراف املدني.
م قوات الشرطة الوطنية بحيث تعمل في دوائر  يجب أن تنظنّ

احلكم الوطنية واإلقليمية واحمللية.
إنشاء جهاز أمني فعال وهو أمر ضروري لضمان عيش املواطنني 
بحرية بعيداً عن تهديدات العنف. ولكن، ال بد من السعي إلى 
حتقيق األمن القومي مبا يتوافق مع القانون، مبا في ذلك القانون 

الدولي.
يجب إنشاء هيئة خاصة لتنظيم أعمال اجليش والشرطة 

وهيئة أخرى لتأكيد التوافق مع القوانني وضمان عدم خضوع 
املواطنني النتهاكات حقوق اإلنسان. فعلى سبيل املثال، إنشاء 
ن كل منهما آليات لرفع  جلنة للشرطة ومجلس للدفاع يتضمنّ

الشكاوى.
حتديد  أحكام خاصة بحاالت الطوارئ بوضوح لتستخدم فقط 

في حاال ت الطوارئ احلقيقية كما في حاالت تهديد الدولة باحلرب، 
والهجوم، والعصيان العام، والفوضى، والكوارث الطبيعية، 

وغيرها من حاالت الطوارئ العامة، واإلعالن ضروري إلعادة إحالل 
السالم والنظام. يجب اإلعالن عن حالة الطوارئ لفترة قصوى 

من ستة أشهر في كل مرة مع جتديدها في حال استمرار حالة 
الطوارئ، على أال تقينّد احلقوق إال في حال كان انتقاص احلقوق 

ضرورياً. ميكن ألي محكمة مختصة أن تتخذ القرار بشأن صالحية 
اإلعالن عن حاالت الطوارئ، ومتديدها، والتشاريع الناجمة عنها.
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تنّص معظم الدول الدميقراطية احلديثة كتابًة على حقوق اإلنسان 
األساسية التي متنحها لكل فرد. وميثّل ذلك اعترافاً بواقِع أنه ال ميكن 

دوماً التعويل على احلكومة املنتخبة بأكثرية األصوات في حماية احلقوق 
األساسية للمواطنني جميعاً، وأنه من الضروري بالتالي تضمني هذه 
احلقوق في قانون ذي مركز خاص بحيث يتوّجب على جميع احلكومات 

احترامها.
غالباً ما تندرج الواجبات وااللتزامات الناجتة عن حقوق اإلنسان ضمن 

فئتني: السلبية واإليجابية. تنتج الواجبات السلبية عن احلقوق مثل 
احلق في حرية الدين التي تتطّلب من الدولة االمتناع عن التدخل في 

حياة األفراد، وهي بالتالي واجبات ال تتطلب من الدولة القيام بعمل كبير 
أو ال تتطلب منها القيام بأي عمل على اإلطالق. أما الواجبات اإليجابية 
فتنتج عن حقوق تتطلب من الدولة القيام بعمل ما، غالباً ما يستدعي 

الوقت واملوارد. ومن األمثلة على الواجبات اإليجابية توفير التعليم في 
مختلف أنحاء ليبيا مبا أّن تنفيذ هذا احلق يستدعي من الدولة اتخاذ 

خطوات إيجابية كتشييد املدارس واستقطاب املوظفني.
تتطّلب احلقوق املدنية والسياسية، مثل احلق في حرية التعبير 

واحلق في احملاكمة العادلة من الدولة االمتناع عن التدخل في حياة 
األفراد بطرق معينة. على سبيل املثال، ميلي احلق في احلياة على الدولة 

االمتناع عن القتل التعّسفي من دون إجراء قانوني أو ظروف استثنائية. 
ولكن، يفرض عدد كبير من هذه احلقوق أيضاً واجبات إيجابية على 

الدولة. فيمكن للحق في احلياة أن يفرض واجب منع وقمع األعمال التي 
تنتهك هذا احلق، والتحقيق في املزاعم التي تقول بأّن هذا احلق قد تعرّض 

لالنتهاك، والتعويض للضحايا على هذا األساس. وقد وردت هذه احلقوق 
مبعظمها في اإلعالن الدستوري. 

قد يتضّمن الدستور أيضاً احلقوق االقتصادية، واالجتماعية 
والثقافية، وقد ذكرت في الدساتير التي متّ إعدادها حديثاً. وهي قد 

تتضّمن احلقَّ في املسكن والتعليم والرعاية الصحية والغذاء واملياه 
والعمل، للتمتع باحلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية أهمية 

عظيمة بالنسبة إلى األفراد في حياتهم اليومية، إذا قُدِّر لهم أن 
يعيشوا حياةً كرميًة، كما هي مهمة كونها تيّسر لهم ممارسة حقوقهم 

األساسية.
حتتاج الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ألن تبحث في ما إذا 
كان يجب تضمني هذه احلقوق في الدستور اجلديد، وال بد من أن تنظر 

في كيفية تضمني التزامات ليبيا القانونية الدولية في ما يتعلق بهذه 
احلقوق وما إذا كان من الالزم السماح للمحاكم الليبية أو تشجيعها 

على اللجوء إلى القانون الدولي عند تفسير هذه احلقوق.
من املمكن االعتراف ببعض احلقوق، كاحلماية من التعذيب أو التحرّر 

من االستعباد باعتبارها حقوقاً مطلقة ال ميكن أن تقّيد بأي ظروف، 
في وقٍت تُقيَّد فيه حقوٌق أخرى، كحرية التعبير في أحوال معينة. على 

امس صل الحف ـو�قال�ف ـا�ق الـحـ�ق ـ�ش مـ�ي
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هل تشعر أننّ حماية حقوق اإلنسان يجب أن تكون أسمى من أشكال 
القانون األخرى؟ 

ع على العنف ضد  سبيل املثال، ال ميكن حماية احلق في الكالم املشجِّ
األقليات أو اإلخالل بالنظام العام.

في حال قُيِّدت بعُض احلقوق، ال بّد من أن يعمل أعضاء الهيئة 
التأسيسية لصياغة الدستور على النظر في كيفية تطبيق هذه القيود. 

حتدِّد بعض الدساتير قائمًة محددةً من الظروف التي ميكن من خاللها 
تقييد احلقوق. فلو أخذنا على سبيل املثال حرية التعبير، قد ينّص ميثاق 

احلقوق على عدم حماية الكالم املشّجع على التمييز العنصري. من جهٍة 
أخرى، تنّص مواثيق احلقوق األخرى بكل بساطة على أّن احلق ميكن أن 

يقيَّد طاملا أن التقييد ينسجم مع اجملتمع الدميقراطي وال يذهب أبعد مما 
يلزم. يبقى من مسؤولية احملاكم اتخاذ القرارات في احلاالت اخلاصة في ما 

إذا كان تدخل الدولة في تطبيق احلق قد جتاوز احلدود. فيكون على عاتق 
احملكمة إذاً إقامة التوازن بني حماية احلقوق الفردية والنطاق الشرعي 

للعمل احلكومي.
باإلضافة إلى ذلك، ثمة حقوق أخرى يُسَمح للدولة االنتقاَص منها 

في بعض الظروف الطارئة، كحاالت الطوارئ مثالً. قد تتضّمن هذه 
احلقوق احلق في حرية التجّمع، وهي تسّمى باحلقوق القابلة لالنتقاص. 

في املقابل، قد ترد حقوق أخرى في الدستور باعتبارها حقوقاً ال ميكن 
للدولة بأي حال من األحوال االبتعاد عنها. ومن األمثلة على ذلك احلماية 

من التعذيب. تسّمى هذه احلقوق باحلقوق غير القابلة لالنتقاص.
يجدر إذاً بأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور األخذ في 

االعتبار أي احلقوق قابلة لالنتقاص وأي منها غير قابلة لالنتقاص، واحلاالت 
التي يسمح فيها باالنتقاص.
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اهق والح�ق  �ي الح�ي �ف الح�ق �ف �ي مرار �ب ا��ت  �ب
اركو�ف ط المسش ر�ب

�ق  صاد�ي �ت و�ق الا�ق �ف الح�ق م�ي �أ لال �ت ، م�ف �ف كرام�ق سش �ب �ي الع�ي �ف
. �ق ماع�ي �ت والا�ب

ا�ق �ي ال��ي . ال��ق �خ �ب

يفهم احلق في احلياة عادةً بأنه ميلي على الدول واجب االمتناع عن القتل 
التعّسفي لألفراد ضمن واليتها. باإلضافة إلى ذلك، قد يَفِرض احلق في 
احلياة واجباٍت إيجابية تتمثل في التحقيق بحاالت الوفاة وواجب اتخاذ 

التدابير الالزمة حلماية الوفاة غير املشروعة.  
في الدستور الهندي، فّسرت احملكمة العليا احلقَّ في احلياة بأنه 

العيش حياة كرمية وباحلق في القيام بالوظائف والنشاطات التي 
تعّبر بأقّل قدر ممكن عن اإلنسان، وتتضّمن الغذاء، والصحة، واملسكن 

والتعليم.6 من هنا، يؤدي احلق في احلياة بطبيعة احلال إلى نشوء حقوق 
اقتصادية، واجتماعية، وثقافية منفصلة. خالل اجلولة، ربط املشاركون 

باستمرار بني احلق في احلياة واحلق في العيش بكرامة، من خالل تأمني 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية. ويتزامن ذلك مع األحكام التي تنّص 

على احلقوق االقتصادية واالجتماعية، في الدستور الهندي، الذي يؤكّد أّن 
األهداف االقتصادية واالجتماعية تدّل على سياسات الدولة، وال بّد من أن 

يُنَظرَ إليها بالتالي في التشريعات والعمل التشريعي.7
في جنوب أفريقيا، وفي عددٍ من من الدول األخرى، لم ميتّد احلق في 
احلياة إلى األجنّة أو االستمرار في تقدمي الغذاء ملريض يتعذّر شفاؤه. ال 

يتطّلب احلق في احلياة إلغاء عقوبة اإلعدام ولو أن استخدامها يجب أن 
يكون محصوراً باجلرائم اخلطيرة، ويتبع اإلجراءات التي حتترم الضمانات 

اإلجرائية للمحاكمة العادلة. مهما يكن من أمر، تنمو احلاجة وسط 
الدول إللغاء عقوبة اإلعدام أو تطبيق فترة لنفاذ املفعول بهدف اإللغاء، 
وال بد من أن تنظر الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في هذا االجتاه 

العاملي عند النظر في احلق في احلياة.
كما تخّوف املشاركون في أكثرية احلاالت من مسألة األمن والسالمة 

فقد أجابت نسبة %41.7 من املشاركني في املسح بالنفي عن السؤال: 
»هل تشعر بأمان في هذه اللحظة؟« فضالً عن ذلك، شرح بعض 

املشاركني أنهم يشعرون باألمان في مناطقهم فقط وقد ذكر واحد من 
أصل عشرة مشاركني السالمة كردّ على السؤال املفتوح: »ما هو أهم 

ما سيحميه الدستور؟« وفي سياق احملادثات غير الرسمية كجزء من 
النقاشات أو املقابالت مع املرشدين، عّبر املشاركون عن مخاوفهم حيال 
هيمنة امليليشيات املسّلحة غير املنتمية إلى الدولة، واخلطر الذي يهدد 

أمن حياتهم نتيجة ذلك. 

التوصيات:
احلق في احلياة حق غير قابل لالنتقاص.

ال بد من أن ينص الدستور على أحكام احلق في احلياة كما ترد في 
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والبروتوكول 

 Francis Coralie Mullin v. The Administrator, Union Territory of Delhi     6
)1981( 2  SCR 516

7     دستور الهند لعام 1949 )متّت مراجعته في العام 2012( القسم 4 املادة 37.

8     ميثاق األمم املتحدة، عام 1945، الديباجة.
9     دستور جنوب أفريقيا 1996 )متت مراجعته سنة 2012( املادة 10

10     املصدر نفسه، املادة 35 )2( )ج(
11     دستور كينيا لعام 2010 املادة 28

االختياري الذي ينص على متتع كلنّ إنسان باحلق في احلياة، بحماية 
فية. من القانون، وعدم حرمانه من هذا احلق بصورة تعسنّ

يجب أن ينصنّ الدستور على آليات التحقيق واملراجعة لكلنّ 
احلوادث التي تسلب املواطنني حياتهم.

يجب أن تخضع انتهاكات احلق في احلياة التي ترتكبها اجلهات 
الفاعلة غير املنتمية للدولة )كمجموعات امليليشيات وغيرها 

من القوات اخلاصة( للتدقيق نفسه كما لو كانت األعمال قد متت 
على يد الدولة.

�ي الكرامهق ج. ال��ق �خ

ينّص ميثاق األمم املتحدة في ديباجته8 على أّن: »شعوب األمم املتحدة« 
يؤمنون »باحلقوق األساسية لإلنسان« التي تتضمن »كرامة اإلنسان 

وقيمته«. واإلشارة إلى حماية احلق في الكرامة مشمولة في معاهدات 
دولية أخرى، مثل العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، كما 

هي قيمة يُشار إليها في دساتير عدة كجزء ال يتجزأ من سائر حقوق 
اإلنسان األخرى. مثالً، غالباً ما تُعدّ احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

أساسيًة حلماية كرامة اإلنسان وتعزيزها. فيتضمن التمهيد اخلاص 
باإلعالن الدستوري إشارةً إلى الهدف من الثورة بالنسبة إلى الليبيني، أال 

وهو »العيش بكرامة على أرض الوطن.«
نص دستور جنوب أفريقيا بشكٍل صريح على احلق في الكرامة 

كحق غير قابل لالنتقاص بحّد ذاته، فقد ورد فيه أّن »لكل شخص كرامة 
متأصلة وله احلق في احترامها وحمايتها«9. كما ينص الدستور اجلنوب 

أفريقي بوضوح أيضاً على أن تكون ظروف الشخص في حال احتجازه 
متوافقًة مع الكرامة اإلنسانية.10

كذلك األمر، ينص دستور كينيا على حق املواطنني في احترام 
كرامتهم املتأّصلة وحمايتها11، كما يحمي حق األشخاص ذوي اإلعاقات 

وكبار السن في العيش بكرامة واحترام.
يعكس دستور جنوب أفريقيا، ودستور كينيا أيضاً املواقف التي 

عبر عنها املشاركون خالل اجلولة. فعند إمتامهم جلملة »دستوري 
يضمنلي...«، باستخدام البطاقات الالصقة على لوح امللصقات، سّلط 

املشاركون الضوء مرّات عديدة على أهمية الكرامة، واحلرية، وكأنها 
»عدسة« ميكن من خاللها رؤية احلقوق األخرى. فقد أخبرتنا إحدى 

الطالبات املعّوقات أّن تعزيز احلماية حلقوقها أمرٌ سيساعدها حتماً في 
عيش حياة كرمية. وعّبرت على سبيل املثال، عن إحساسها عندما يكون 
مبقدورها استخدام الكرسّي املتحرّك مقارنًة باألوقات التي تضطر فيها 

ألن يحملها أشخاص آخرون. 
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لًا ع�ف  ساء م�ش ا ال�ف ر�ت ل�ف ع�ب
عّر�ف ل�  �ت عوره�ف لما �ت �ش

اكل  �ق م�ف مسش ل�ي ه�فّ العا�أ ا�ت ��ي
ح  �ق م�ف ل� صعو�ب رًا اإ

�ف �ف
وج  و للرف اله�فّ �أ �ق ل�أط�ف س�ي

�ف الحب
. �ي �ب

�ف �ب ال�أ

كما حتّدث املشاركون أيضاً عن مسائل أخرى شعروا بأنها تؤثر على 
كرامتهم. في البياضة، تسنّى للمشاركني، في سياق احلديث عن الرعاية 

الصحية واملساكن، أن يشرحوا أّن  افتقارهم إلى الرعاية الصحية 
املالئمة واملياه اجلارية في منازلهم أمر يؤثر على قدرتهم على العيش 
بكرامة. في زوارة وكاباو، ربط أفراد األمازيغ بني قدرتهم في استخدام 

لغتهم وحماية كرامتهم كمجتمع. كما أكّد املشاركون املنتمون 
إلى جماعات األمازيغ أيضاً أّن حظر نظام القذافي للغتهم واستخدام 

أسمائهم جرمية بحق الكرامة اإلنسانية. 

التوصيات:
يجب أن يعتبر احلق في الكرامة حقاً غير قابل لالنتقاص.

يجب أن ينص الدستور على الكرامة جلميع البشر، وحقهم في 
أن تلقى كرامتهم االحترام واحلماية.

يجب أن ينص الدستور بشكٍل خاص على حماية كرامة 
اجملموعات املستضعفة واحترامها مثل األشخاص ذوي اإلعاقات، 

والذين يعانون أمراضاً مزمنة، والشيوخ، واألقليات، والنساء.

اصهق ا�ق ال�خ �ي ال��ي د. ال��ق �خ

تنّص املادة 12 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ما يلي: »ال يجوز 
تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته اخلاصة أو في شؤون أسرته أو 
مسكنه أو مراسالته، وال حلمالت متس شرفه وسمعته. ولكل شخص 

احلق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك احلمالت«. 
كذلك، يحظر العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تعريض 

أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته 
أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته12، ويؤكّد أّن األسرة هي الوحدة 

اجلماعية الطبيعية واألساسية في اجملتمع.13

ينّص دستور كينيا على احلق في اخلصوصية، الذي يتضّمن عدم 
إخضاع املواطن للتفتيش، أو تفتيش منزله؛ أو االستيالء على ممتلكاته؛ 
أو طلب احلصول أو الكشف عن املعلومات املتعلقة بأسرته أو شؤونه 

اخلاصة من دون ضرورة؛ أو انتهاك خصوصية اتصاالته.14 كذلك، يسمح 
دستور كوسوفو عمليات التفتيش للتحقيقات في اجلرائم، بإذن من 

احملكمة فقط إال في حال دعت الضرورة مباشرةً إلى ذلك، وفي هذه احلال 
يجب احلصول على إذن بأثر رجعّي.15

ويؤكد اإلعالن الدستوري على ذلك في املادة 12 منه: »حلياة 
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12     العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 1966، املادة 17.
13     املصدر نفسه، املادة 23.

14     دستور كينيا 2010 املادة 31.
15     دستور كوسوفو 2008 املادة 36 )2(
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اد الدول�ق  �ق �ت �ق ا�ف حر�ي رد �ب ع كل �ف م�ت �ت  �ي
�ف رور�ي �أ م�ف الصف

و�ف م�ف  ًا م�ف دو�ف الحف صف �ي �ق للدول�ق �أ م�ي �ت ر الم�ف �ي
ها�ت عف والحب

مع  �ت وما�ت المحب �ق م�ف م�ق �ا��ي هق �أ رف ه م�ي هدف ، �ف �ق الملا��ق
. راط�ي م�ق الد�ي

التجسس  للدولة  يجوز  وال  القانون،  يحميها  ُحرمة  اخلاصة  املُواطنني 
أّن احلق في احلياة  إالّ  عليها إال بإذن قضائي وفقاً ألحكام القانون«. 
واملمارسة.  التطبيق  من حيث  الكافية  باحلماية  يحظى  ال  اخلاصة 

له حياتهّن  تتعرّض  ملا  عن شعورهن  النساء مثالً  لنا  فقد عبرت 
ألطفالهّن  اجلنسية  منح  صعوبة  إلى  نظراً  مشاكل  من  العائلية 

بلٍد  عن  فإّن استبعاد شخص، كالزوج مثالً  األجنبي.  للزوج  أو 
التدّخل.  أشكال  من  يعّد شكالً  املقرّبون  عائلته  أفراد  فيها  يقطن 
مبا  واسع  »العائلة« بشكٍل  تفسير مصطلح  لقد جرى  الواقع،  في 

الزوجة.16 كما  أو  الزوج  إقامة  السابق ليشتمل على محل  يكفي في 
األقليات، كما عبرّ  في حالة  أيضاً  الشخصية  احلياة  احلق في  يعّطل 

وبسبب  اجلنسية،  على  احلصول  إلى صعوبة  نظراً  املشاركون،  لنا 
مثاالً  تاورغاء  أهالي  ويشكّل  داخلياً.  مشرّدين  كأشخاص  مواقعهم 

اليوم ممنوعني من  زالوا حتى  بارزاً عن األفراد املشرّدين داخلياً، وهم ميا 
الناشطون  أعرب  بنغازي،  وفي  أراضيهم.17 في طرابلس  إلى  العودة 

إلى حساباتهم على  احلكومة  تخّوفهم من وصول  الشباب عن 
موافقتهم. دون  من  اإللكترونية  املواقع 

التوصية:
يجب أال يتعرنّض احلق في حماية احلياة اخلاصة ألي انتهاكات؛ مبا 

في ذلك حق الشخص في أن حتترم حياته الشخصية والعائلية، 
وحرمة منزله، وخصوصية مراسالته، وغيرها من أشكال 

التواصل.

ر والمعلوما�ت �ي ع�ب هق ال�ت هـ. �ر�ي

يشرح العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أّن حرية التعبير 
تتضّمن حرية الشخص في طلب مختلف ضروب املعلومات، واألفكار، 

وتلقيها ونقلها إلى آخرين بأي وسيلة يختارها.18
يجب أن يشمل احلق في حرية التعبير إنشاء مساحات محمية ميكن 
فيها تبادل األفكار والتعبير عنها في العلن. ويقع على عاتق الدول اتخاذ 

القرار بشأن كيفية تنظيم طبيعة األفكار التي يتم التعبير عنها، مبا 
يقيم التوازن بني أهمية حرية التعبير وأي تأثيرات محتملة على النظام 

العام أو السالمة العامة. وتخضع هذه احلرية لشروط وقيود، مبا فيها 
مصالح األمن القومي، والسالمة العامة، وحفظ النظام، ومنع اجلرمية.

16   دعوى الدرناوي ضد ليبيا )2007( رقم AHRLR 35 )مجلس حقوق اإلنسان 
)2007

http://www.libyanjustice.org/news/news/post/84-lawyers-for-jus-     17
tice-in-libya-welcomes-tawerghan-decision-to-return-home

18     العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 1966، املادة 19 )2(

يشمل نطاق هذا احلق مفاهيم مختلفة أو قيوداً تنّص عليها دساتير 
مختلفة. في الهند، تفّسر احملكمة العليا هذا احلق  بأنه يشمل احلق في 
الوصول إلى املعلومات اإلدارية. في جنوب أفريقيا، ال تتناول حرية التعبير، 

وبشكٍل صريح، الترويج للحرب، التحريض على القيام بعنف وشيك، 
احلض على الكراهية القائمة على العنصر، أو العرق، أو النوع االجتماعي، 

أو الدين والتي تشكّل حتريضاً على إحلاق الضرر.19
نّظمنا بعض النشاطات مع املشاركني متثل الهدف منها 

في استكشاف هذا التوازن بني حق األفراد في التعبير عن آرائهم 
ومعتقداتهم مقابل واجبهم في التصرّف مبسؤولية واحترام حقوق 

املواطنني اآلخرين. وقد سألنا املشاركني أن يذكروا ما إذا كانوا يوافقون 
على مبدأ أّن »احلرية غير محدودة« أو يخالفونه والدفاع عن موقفهم، 
وتبريره. مع احتدام النقاش، وإدراك املشاركني للتأثيرات التي ميكن أن 

تنجم عن انتهاك حرية التعبير، مت إلقاء الضوء على بعض املسائل 
التي بّينت احلاجة ألن يكون هذا احلق مشروطاً، مبا في ذلك في ما يتعلق 
بانتهاك احلياة اخلاصة، والتحريض على العنف، واإلساءة إلى السمعة، 

ونشر املعلومات املغلوطة. 
في إطار جولة رحلة وطن، ذكر املشاركون احلاجة إلى حماية احلق 
في حرية التعبير مراراً كمسألة ذات أهمية حرجة بالنسبة إليهم، ال 

سيما خالل املقابالت واحملادثات غير الرسمية التي أجريناها معهم. ولكن، 
عند مراجعة البيانات والشهادات التي جمعناها، الحظنا بعض الفوارق 
الدميوغرافية واإلقليمية في ما يتعلق باجلانب من حرية التعبير الذي متّ 

تسليط الضوء عليه.
في كاباو مثالً، التقى الفريق مبجموعة من السّيدات في املدرسة 

احمللية للدراسات القرآنية، وقد دافعن عن حق املرأة في التعبير عن رأيها 
بحرية. فقد شعرت هؤالء املشاركات أّن وجهات نظر النساء وآراءهّن ال 

تؤخذ بعني االعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن القضايا الهامة. وقد متّ 
التعبير عن هذا الرأي في مجتمعات محلية أخرى، مبا في ذلك طبرق، 

والبيضاء، ويفرن، وطرابلس. وتؤكد البيانات املستخلصة من املسح على 
تلك النتيجة، ال سيما في إطار اإلجابة عن اجلملة »دستوري يضمنلي...« 
حيث ذكرت املشاركات حتديداً احلق في حرية التعبير واملشاركة في احلياة 

السياسية.
في طرابلس وبنغازي، ورغم انتشار وسائل اإلعالم على اختالفها بعد 

الثورة، أشار املشاركون إلى عجز احلكومة عن ضمان سالمة األشخاص 
الذين يعبرون عن آرائهم، وذلك بالرغم من األحكام املنصوص عليها 

في املادة 14 من اإلعالن الدستوري. واستعاد املشاركون حوادث اغتيال 
الصحافيني واالعتداء على وسائل اإلعالم على يد جهات ال تنتمي للدولة. 

وشّددوا على أنه من الضروري أن يتمتع كل فرد بحرية انتقاد الدولة 
واجلهات غير املنتمية للدولة أيضاً من دون اخلوف من املالحقة، فهذه ميزة 

أساسية من مقومات اجملتمع الدميقراطي.

19     دستور جنوب أفريقيا لعام 1996 )متت مراجعته في العام 2012( 16 )2(
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كما طرح املشاركون أيضاً مسألة تقييد اجملموعات املسلحة غير 

املشروعة حلقهم في حرية التعبير. وقد ردّ %41.7 من املشاركني بالنفي 
عن السؤال: »هل تشعر بأمان في هذه اللحظة؟«، كما طرح عدد كبير 

من املشاركني في املسح مسائل األمن واحلرية معاً عندما سئلوا عن أكبر 
التحديات التي تواجهها ليبيا وعّما يريدون من الدستور أن ينص عليه 

حلمايتهم. وفي ذلك ما يدّل على أّن املشاركني يعتبرون أّن الوضع األمني 
ال يطال سالمتهم املباشرة فقط، بل حريتهم العامة أيضاً. فإّن انتشار 

السالح قد انتقص من قدرة الليبيني على التعبير عن رأي مخالف، 
كما تكرر على مسامعنا. وقد أشير إلى ذلك األمر خصوصاً في مناطق 

مهّمشة سياسياً مثل اجلميل، وسرت، وسبها، وهي من املناطق التي 
اعتبرت مناهضًة لثورة 17 فبراير. وقد أكّد املواطنون في تلك البلدات 

ملرشدي دستوري أّن آراءهم تبقى غير مسموعة بسبب ارتباط مناطقهم 
بالنظام السابق. نتيجًة لذلك، وعلى حّد ما كشف عنه املشاركون، هم 
يخشون التعبير عن آرائهم خوفاً من االنتقام. وبالتالي، يفترض بأعضاء 

الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور توسيع نطاق حرية التعبير 
بحيث يشمل احلماية من التدخل ال من قبل الدولة فحسب، بل من قبل 

العناصر غير املنتمني للدولة أيضاً. 
في سياق االجتماعات مع أفراد من األقليات اإلثنية والثقافية في 

ليبيا، أصغى الفريق إلى مطالبة تلك األقليات بأن يشتمل احلق في حرية 
التعبير على حماية الهوية الثقافية. فقد أشارت اإلجابات عن املسح في 

غدامس مثالً إلى احلاجة ألن ينص الدستور على حماية اللغة واحلضارة 
والثقافة األمازيغية، كجزء من حتقيق املساواة جلميع الليبيني. وتشكّل 

اللغة بشكٍل خاص جزءاً من التراث الثقافي الذي تسعى األقليات حلمايته. 
ويسّلط الفيلم الوثائقي لدستوري على هذا املبدأ، وفيه يشير أحد 

املشاركني من زوارة أّن حماية اللغة األمازيغية لرمبا تبدو في الظاهر وكأنها 
»ترف ثقافي وجزء من التاريخ... ولكن األهم بالنسبة إلينا أنها هوية«. وقد 

متّ التأكيد مراراً وتكراراً على أّن حماية حقوق اللغة أمرٌ أساسي بالنسبة 
إلى األقليات ليكون مبقدورهم التعبير عن أنفسهم بشكٍل كامٍل وبكّل 
حرية. وقد متّ التعبير عن وجهة النظر هذه أيضاً من خالل املقابالت التي 

أجراها املرشدون مع مجموعتني من التبو في الكفرة، وقد أشار أفراد 
اجملموعتني إلى أّن االعتراف بحقوق اللغة عنصرٌ أساسي حلماية الهوية 

الثقافية. وقد أُشير إلى ذلك كإحدى النقاط اخلاصة بحرية التعبير، وعلى 
حّد قول سّيدة من  التبو في الكفرة: »إن لم يكن بوسعنا أّن نعّبر عن 

أنفسنا بلغاتنا احمللية، كيف يكون مبقدورنا أن نعّبر عن أنفسنا بحق؟« وقد 
أعلن رجل من شحات، من أصل عربي عن رأي مشابه حني أكّد أّن احلق في 

حرية التعبير يكمن في صلب احلقوق األخرى، ال سيما حقوق اجملموعات 
املهّمشة. فقال: »كّل هذه األمور تصّب في احلق في حرية التعبير«.

احلق في الوصول إلى املعلومات
ميكن أن تشكّل اآلليات التي تتيح للمواطنني التماس املعلومات من 

الهيئات العامة وتلقيها أداةً هامًة جداً إلخضاع مؤسسات الدولة 
للمساءلة، من خالل ضمان قيام الدولة مبهامها على نحٍو صريٍح 

وشفاف. ومبقدورها أيضاً متكني األفراد العاديني والهيئات املعنية، مثل 
وسائل اإلعالم والصحافة واملنظمات غير احلكومية، من التدقيق في 

عمل مؤسسات الدولة. وقد عمدت دول كثيرة من حول العالم إلى 
إقرار تشريعات حتمي احلق في حرية املعلومات، حتى أّن بعض الدول مثل 
السويد، والبرازيل، وجنوب أفريقيا قد أرست هذا احلق كضمانة يكفلها 

الدستور. وتبقى مسؤولية توفير املعلومات محصورةً باحلاالت التي تكون 
فيها املعلومات حساسًة من جهة األمن، تهّدد سمعة اآلخرين، أو النظام 

العام، أو الصحة العامة، أو األخالق. تطبق القيود فقط في هذه احلاالت 
لهذه األسباب، وتطبق فقط في احلاالت التي تكون فيها القيود واضحًة 

ودقيقًة بالشكل الكافي، ويتبني أنها ضروريًة فعالً.
وكانت املطالبات باعتماد مزيد من الشفافية في مؤسسات الدولة 

من بني األكثر شيوعاً في جولة رحلة وطن، وقدم املشاركون دعمهم 
الواضح آللية تضمن الشفافية واملساءلة اللتني يطالب بهما املواطنون.  

وقد أصغينا إلى مشاركني متحّمسني، ال سيما في بنغازي، وجادو، 
وطرابلس، يطالبون مبزيد من الشفافية في ما يتعلق باإلنفاق العام، 

والرواتب احلكومية، والقرارات املتعلقة بامليزانية. فإّن تضمني اآلليات مثل 
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املطالبة بحرية املعلومات من املؤسسات احلكومية والهيئات العامة في 
الدستور، خطوة أساسية لضمان الشفافية واملساءلة. 

التوصيات:
يتمتع كل فرد باحلق في حرية التعبير الذي يشتمل على:

حرية الصحافة وغيرها من وسائل اإلعالم؛
حرية التماس مختلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها 

ونقلها؛
حرية اإلبداع الفني؛

احلرية من الرقابة؛
وحرية اعتناق اآلراء والتعبير عنها من دون تدخل.

إننّ القيود املفروضة على هذا احلق يجب أن ينصنّ عليها القانون، 
ويكون الهدف منها مشروعاً، وتكون ضروريًة لضمان حتقيق هذا 
الهدف. ومن األهداف املشروعة حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم، 

األمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو األخالق. ويجب 
أن تكون هذه األهداف »متناسبًة« مبعنى أن تطبق على نحٍو هادف 

ومتثل اإلجراء املتوافر األكثر فعالية ولكن األقل تقييداً حلرية التعبير.
ال ميكن أن ميتدنّ هذا احلق ليتناول البروباغندا للحرب، إشعال 

فتيل العنف الفوري، أو الدعوة إلى الكراهية املبنية على أساس 
العرق، أو اإلثنية، أو النوع االجتماعي، أو الدين، والتي تشكنّل 

حوافز للتمييز، والعدائية، والعنف. ويجب التعبير عن هذه القيود 
بشكٍل صريح. كما يجب أن ينصنّ الدستور على أحكام حتمي 

الهوية الثقافية كجزء من حرية التعبير. وقد ميلي هذا األمر على 
الدولة واجباً إيجابياً يحتنّم عليها حماية تراثها الثقافي.

يجب أن ميتدنّ احلق في حرية التعبير ليشمل حماية احلق في 
التعبير عن رأي سياسي غير سائد أو واسع االنتشار.

إننّ احلاجة حلماية حرية التعبير من التهديدات بالعنف بحق 
املواطنني الذين يعبنّرون عن آرائهم والتي قد تبادر إليها اجلهات 

غير املنتمية للدولة مسألة ال بد من أن تأخذها الهيئة 
التأسيسية لصياغة الدستور في احلسبان.

يجب حماية استقاللية اإلعالم من خالل منع الرقابة وضمان 
خصوصية مصادر جهات تقدمي األخبار. يجب إرساء إطار عمل 

تنظيمي لإلعالم ال يفرض الرقابة على املعلومات، بل يضمن 
التعدنّدية واملساواة في تدفق املعلومات التي تصل إلى العامة. 

يتمتع كل فرد باحلق في الوصول إلى أي معلومات أو سجالنّت 
بحوزة الدولة والهيئات العامة، مبا في ذلك السجالت اإللكترونية 

التي متتلكها الدولة في أينّ مستوى من احلكم، أو ميتلكها 
ذ التشاريع الوطنية  أي جهاز أو وكالة عامة؛ ويجب أن تنفنّ

بحيث يسري مفعول هذا احلق، وأن تنص على إجراءات معقولة 
للتخفيف من العبء اإلداري واملالي على الدولة. وال يقينّد هذا احلق 

إال لألسباب املدرجة في 2 و3 أعاله.
يجب اللجوء إلى املراجعة القضائية املتوافرة عندما يقينّد احلق 
في حرية التعبير أو يرفض الطلب في احلصول على املعلومات. 

حتديث: 
تأتي التطّورات القانونية األخيرة لُتضاف إلى الصعوبات التي تواجه 
كّل من يعّبر عن رأيه بحرية في ليبيا. فقد أقرّ القانون رقم 5 لسنة 

2014 ليجرّم كّل عمل ميّس بثورة 17 فبراير، وأي إهانات موجهة للهيئة 
التنفيذية، أو القضائية أو التشريعية أو أي من أعضائها. وفي ذلك تقييد 
للحق في حرية التعبير عن اآلراء، ومن شأنه أن يضعف مساءلة احلكومة 

من خالل إصدار تشريعات تقمع االنتقادات.
باإلضافة إلى ذلك، يبقى التهديد الذي يطال وسائل اإلعالم قضيًة 
حرجًة في ليبيا. ففي أغسطس من العام 2013، اغتيل املذيع عزالدين 
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قوصاد في سيارته على يد ثالثة مسّلحني. كما اغتيل صالح عياد 
حفيانة أثناء توثيقه لالحتجاجات املناهضة للميليشيات في طرابلس 

في نوفمبر 2013. وفي ديسمبر 2013، اغتيل أيضاً رضوان الغرياني، 
صاحب ومدير إذاعة Tripoli FM على يد مجهولني ألسباب غير مكشوفة.
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عّبر املشاركون خالل اجلولة عن تخّوفهم من مسائل مختلفة تتعلق 
بحرية التجّمع وتكوين اجلمعيات. وتعتبر هذه احلريات أساسيًة ملمارسة 

احلق في حرية التعبير. ولكنها مقّيدة هي األخرى نظراً إلى ارتباطها 
بحرية التعبير، وبشكٍل أساسي في ما يتعّلق بالصعوبات التي يختبرها 

األشخاص عند التعبير عن رأي مخالف بحسب ما أكّد املشاركون – 
وذلك سواء نتيجة العوائق القانونية، أو اجملموعات املسّلحة، أو القوى 

احلكومية أو العوائق الثقافية )ال سيما في حالة النساء(.
ينّظم القانون رقم 65 لسنة 2012 الذي أقرّه املؤمتر الوطني العام 

احلق في التظاهر السلمي في ليبيا. يعترف القانون أّن التظاهر السلمي 
حق من حقوق اإلنسان األساسية مبوجب اإلعالن الدستوري، ويوّضح أّن 
احلق في التجّمع السلمي واحلاجة إلى حفظ األمن والنظام أمران غير 

متعارضني. ولكن، ال تتوافق بعض جوانب هذا القانون مع املعايير الدولية 
حلقوق اإلنسان حول هذه املسألة، ونتيجًة لذلك فهو يقّيد من قدرة 

املواطنني على التعبير عن أنفسهم. على نحٍو خاص، يفرض القانون 
قيوداً على هذه احلرية من خالل األحكام التي: 

متنع أي تعطيل مؤقت للمرافق العامة، والطرقات حيث ال يعترف 
بالتجّمعات كطريقة مشروعة الستخدام األمكنة العامة؛

ل اللجنة املنّظمة للتظاهرة مسؤولية احلفاظ على النظام،  حُتمَّ
وهو أمر يتعارض مع تقرير املّقرر اخلاص لألمم املتحدة20 والذي 

أعلن فيه أنه ال ميكن حتميل املنظمني أو املشاركني في التظاهرة 
مسؤولية األعمال التي يقوم بها اآلخرون أو احملافظة على النظام 

العام خالل  التظاهرات؛
جُتَبر اللجنة املنظمة للتظاهرة على توجيه إخطار قبل موعد 

التظاهرة بثماٍن وأربعني ساعة؛ 
حتّدد قيودٌ للتظاهر من خالل إشارات غير واضحة إلى أسباب 

أمنية؛ 
تسمح بفّض التظاهرة بالكامل في حال حدوث أي مخالفة؛

تطّبق العقوبات اجلنائية على التجمعات التي تنتهك القانون. 

في طبرق، صادف مرشدو دستوري مواطنني ميارسون حقهم في حرية 
التجّمع بكل نشاط، وعّبر املشاركون هنا عن مخاوفهم حيال حقوقهم 

االجتماعية واالقتصادية. بعد الثورة، أصبح من الشائع بانتظام رؤية 
التظاهرات تنّظم في مختلف أنحاء البالد. ولكن، أشار املشاركون إلى أّن 
ممارسة هذا احلق تترافق مع خطٍر داهم وأنهم يشعرون بأنهم محرومون 

من حقهم نتيجة لذلك.
وعندما تواصل أعضاء الفريق مع النساء من مختلف أرجاء اللبالد 
حول قضية حرية التجّمع، مت استنتاج مجموعة من العوامل اخملتلفة. 
فقد أجابت نسبة %54 من النساء بردّ »ليس كثيراً« أو »على اإلطالق« 
عن السؤال »هل تشعر بأمان في هذه اللحظة؟« مقارنًة بنسبة 38% 

من الرجال. ولرمبا يكون لهذا االختالف في وجهات النظر حيال السالمة 
الشخصية تأثير على استعداد النساء للتظاهر. وقد أشير بشكٍل خاص 

إلى خطر تعرّض النساء للتحرّش أو العنف اجلنسي. فقد أعلنت بعض 
املشاركات أنه ممنوع عليهّن التظاهر بسبب القيود اجملتمعية، مثل القيود 

املفروضة على حرية التنقل، ومنها مثالً ما ورد في الفتوى رقم 1587 
التي أصدرها دار اإلفتاء حلظر السفر على النساء بدون محرم. فالقيود 
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اجملتمعية من هذا النوع من شأنها أن تقّيد احلق في التجّمع تقييداً 

مباشراً، ويكون لها أثر على مشاركة املرأة في احلياة السياسية عموماً. 
ومتسي حرية التجّمع صعبًة أكثر فأكثر في ظّل انتشار اجملموعات 

املسّلحة في أرجاء البالد. ففي الوقت احلاضر، تتمكن األقليات التي 
تعتمد العنف عنواناً لها، من تقييد حق األكثرية في التجّمع والتظاهر 

السلميني. وقد أشير إلى هذا األمر بشكٍل خاص في املدن املهّمشة 
عن احلياة السياسية، كما في بني وليد، وسبها، وسرت، حيث ال يشعر 

املشاركون بأمان ملمارسة حقهم في التجّمع السلمي. وقد أجاب 
املشاركون من سبها مثالً بالنفي عن السؤال »هل تشعر بأمان في هذه 

اللحظة؟« بنسبة أكبر مقارنًة باملناطق األخرى فقد توقفت النسبة عند 
%66.6 في سبها مقابل %41.7 على مستوى الوطن ككّل.

فضالً عن ذلك، حتّدث املشاركون عن الترهيب واإلسراف في االلتجاء 
إلى القوة من جانب امليليشيات وقوى األمن عندما كانوا يتظاهرون 

سلمياً ضد تدمير املقامات الصوفية في أغسطس من العام 2012. وقد 
شملت تلك األعمال بحسب ما قال لنا املشاركون في طرابلس مزاعم 
عن قيادة جرّافة باجتاه املتظاهرين، وسوء معاملة احملتجزين من بينهم. 

على مستوى األمة، أجابت نسبة %17.8 فقط من املشاركني في املسح 
بـ »كثيراً« عن السؤال: »هل تشعر بأمان في هذه اللحظة؟« في سرت، 
عّبر املشاركون في النشاطات عن شعورهم بعدم األمان بسبب ارتباط 
منطقتهم بالنظام السابق، وما يعرّضهم خلطر أكبر لالعتداء على يد 

اجملموعات املسلحة. 
أما املواطنون في اجلميل فسّلطوا الضوء على أنه من املفترض أن 

متارس حرية التجّمع ضمن حدود. وقد ذكروا مثاالً عن تنظيم تظاهرة أدّت 
إلى إغالق مصفاة لتكرير النفط في الزاوية. وقد أدّى ذلك إلى تعطيل 

A/HRC/20/27 20     التقرير رقم

عمليات إنتاج البترول غربّي ليبيا. وقد اقترحوا أن تكون احلقوق متوازنًة، 
مشيرين إلى أّن احلق يقوم على ممارسة حرية التجّمع وميلي على املواطنني 

في الوقت نفسه واجب ممارسة هذا احلق مبسؤولية.

األحزاب السياسية، النقابات العمالية واملنظمات غير احلكومية
تعتبر األحزاب السياسية، والنقابات العمالية، واملنظمات غير احلكومية 

مهمًة جداً من أجل حماية املصالح احملّددة. ومن الشائع أن ينّص الدستور 
عادةً على احلق في حرية تكوين اجلمعيات بشكل أحزاب سياسية، 

ونقابات عمالية، ومنظمات مدنية. فالقدرة على تكوين األحزاب 
السياسية تعّد مبثابة خطوٍة أساسية لبناء نظام دميقراطي دائم وخاضع 

للمساءلة. كما تعّد النقابات العمالية مهمًة هي األخرى ألنها تتيح 
لألفراد الوقوف معاً بيد واحدة والسعي لتعزيز املطالبة بااللتزام ببعض 

احلقوق املعينة وحمايتها. أما املنظمات غير احلكومية فهي مهمة بدورها  
في تعزيز بعض املسائل التي تهّم أفراد اجملتمع املدني، مثل قضايا حقوق 
اإلنسان. ويبقى من املمكن حماية وجود هذه اجملموعات وبقائها من خالل 

تعزيز احلق في حرية تكوين اجلمعيات وحمايته.
عّبر املشاركون، في سياق النشاطات الدستورية، عن وجهات نظر 
مختلفة في ما يتعلق بوجود األحزاب السياسية. فعلى سبيل املثال، 
برأي املشاركني في طبرق، يجب حظر إنشاء األحزاب السياسية ألنها 
تخدم مصاحلها الشخصية وليس مصلحة ليبيا. من جهة أخرى، في 

طرابلس مثالً، أشار بعض املشاركني إلى أّن السماح بتكوين األحزاب 
السياسية أمر مهم جداً لتشجيع احلوار السياسي الضروري للمساعدة 
في إرساء القيم الدميقراطية. لن تسمح املعايير الدولية حلقوق اإلنسان، 
واإلعالن الدستوري، بحظر إنشاء األحزاب السياسية أو االنتساب إليها. 

وأيضاً، ما من دساتير تتضّمن حظراً من هذا النوع، على حّد علم منظمة 
»محامون من أجل العدالة في ليبيا.«
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كما أشار املشاركون أيضاً إلى احلاجة إلى إضفاء الطابع املهني 

على بعض القطاعات وعلى أهمية تأمني بعض أشكال احلماية للعّمال 
وأشاروا على نحٍو صريح إلى احلاجة إلى تأسيس نقابات عمالية. ينّص 

دستور جنوب أفريقيا على أشكال حماية محّددة لعالقات العمل 
في املادة 23. وهي تسمح لكل عامل باحلق في تكوين نقابة عمالية 

واالنضمام إليها، واملشاركة في أنشطة وبرامج أي نقابة عمالية، 
واإلضراب. كما يكون من حق كل صاحب عمل تكوين منظمة ألصحاب 

العمل واالنضمام إليها واملشاركة في أنشطتها. كما لكل نقابة 
عمالية ومنظمة ألصحاب العمل احلق في إجراء مفاوضات جماعية، 

وحتديد طريقة إدارتها، وتنظيم نفسها وتكوين احتاد عام. 
عالوةً على ذلك، أشار أعضاء من منظمات اجملتمع املدني ممّن التقينا 

بهم في مجتمعات محلية عدة، مبا في ذلك في البيضاء، والكفرة، 
وبنغازي، إلى غياب أّي أشكال حماية فعالة أو ضمانات للمنظمات غير 
احلكومية في إطار العمل القانوني احلالي وتعرّض أفراد اجملتمع املدني، ال 

سيما املعنيني منهم بقضايا حقوق اإلنسان، لتشريعات تعّسفية تصدر 
بحقهم ويقصد بها عرقلة جهودهم. انطالقاً من هنا، طالبت منظمات 

اجملتمع املدني التي التقيناها باحلماية الصريحة للحق في حرية تكوين 
اجلمعيات ملنظمات اجملتمع املدني في الدستور اجلديد. 

التوصيات:
ع، والتظاهر، واإلضراب وتقدمي  لكل شخص احلق في التجمنّ

العرائض على نحٍو سلمي ومن دون حمل سالح.
ع السلمي إال من  ال ميكن أن تفرض القيود على احلق في التجمنّ

خالل خطوات إجرائية واضحة، تتوافق مع معايير حقوق اإلنسان.
ل مسؤولية حفظ النظام خالل  يجب على الدولة أن تتحمنّ

التظاهرات العامة، مبا في ذلك تأمني معاونني إلعالم املشاركني 
وتوجيههم وتأمني ترتيبات بديلة للخدمات العامة وسير عملها 

حيث ميكن أن تتسبب التظاهرات بتعطيلها.

ع تتطلنّب مراجعًة قضائيًة، مع  إننّ القرارات املتعلنّقة مبنع التجمنّ
إشارة إلى املعايير التي تدلنّ على أننّ هذا العمل ضروري ومتناسب، 

وخيار  أخير حيث تكون هناك تهديدات خطيرة  بأعمال غير 
مشروعة أو جرائم.

يجب أن تسمح السلطات باستخدام القوة باحلدنّ األدنى الالزم، 
في حال كان من الضروري القيام بذلك، وضمان احملاسبة في حال 

اإلسراف في استخدام القوة.
ال ميكن تطبيق العقوبات اجلنائية، أو االستراتيجيات التكتيكية 

للتفرقة إال بحق األفراد الذين يشاركون في األعمال اإلجرامية في 
ع. سياق التجمنّ

لكلنّ شخص احلق في تكوين اجلمعيات بغضنّ النظر عن انتماءاته 
السياسية، أو االجتماعية، أو الدينية، أو اإلثنية، أو اللغوية، أو 

القبلية. 
ضمان التنفيذ اإليجابي حلرية التجمع من خالل التأكيد على 

حماية املتظاهرين وإحالل بيئة آمنة للتظاهرات واالحتجاجات.
حماية حرية تكوين اجلمعيات من خالل ضمان احلق في تكوين 

األحزاب السياسية واالنضمام إليها، والنقابات العمالية، 
ومنظمات اجملتمع املدني واملشاركة في نشاطات هذه الهيئات، 

وتنظيم احلمالت أو إجراء املفاوضات اجلماعية. 

حتديث:
تبقى مسألة ترهيب املتظاهرين مبثابة قضية حرجة. في شهر نوفمبر 
من العام 2013، جوبهت االحتجاجات السلمية في منطقة غرغور في 

العاصمة طرابلس باالعتراض العنيف من قبل جهات مسّلحة ال تنتمي 
للدولة. فقتل ما يزيد عن 40 شخصاً وأصيب حوالى 500. وقد أفاد شهود 

عيان أّن رجال امليليشيات أطلقوا النار على املتظاهرين العزّل والذين 
كانوا يلّوحون الرايات البيضاء تعبيراً عن حسن نواياهم. ومنذ فترة قريبة 

جداً، قام مسّلحون بفّض تظاهرة في بنغازي تنادي بوضع حّد للعناصر 
املسّلحة وجهاز شرطة وجيش أكثر قوةً.
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إّن حماية احلرية الدينية ضمانة هامة حلقوق األقليات، ال سيما إذا حّدد 
الدستور في ديباجته ديانة الدولة واعترف بالشريعة اإلسالمية كمصدرٍ 

للقانون.
تنّوعت آراء املشاركني بشأن دور الدين وحماية احلرية الدينية. في 

وقٍت أشار فيه بعض املشاركني إلى تفّوق الدين في كافة جوانب احلياة، 
اعتبر اآلخرون أّن الدين عبارة عن مسألة شخصية ال ينّص عليها القانون 

بالضرورة. وفي هذا األمر ما يقترح احلاجة ألن تندرج هذه املسألة ضمن 
النقاشات العامة للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وقد شكّلت حرية الدين موضوعاً هاماً للنقاش في املناطق التي 
متّ فيها تدمير املقامات الدينية، وهي ظاهرة مستمرّة منذ العام 2011. 

وقد أعرب طالّب جامعة األسمرية في زلينت عن تخّوفهم من استهداف 
املواقع الثقافية اخلاصة باألقليات الدينية، مثل الصوفيني.  واستعاد هؤالء 

املشاركون عملية تدمير ضريح الشيخ عبد السالم األسمر الفيتوري 
في زلينت، وهو يشكّل أحد املقامات الصوفية الهامة وجزءاً من مجّمع 

اجلامعة األسمرية اإلسالمية. وال تزال هذه االعتداءات تنتهك حقوق 
األقليات الدينية، ويعتبر املشاركون أّن احلكومة لم تبذل أي جهد حلماية 

مواقعهم الدينية. وعندما ُطرح عليهم السؤال: »هل يجب أن تنتمي 
السلطة الدينية حلزب سياسي أم مذهب؟« أجابوا بالنفي، وأعلنوا أّن من 

اجملموعات السياسية من تستغّل الدين لتتقدم مبصاحلها الشخصية في 
حني يقوم بعضها اآلخر بالتحريض على الكراهية والعنف. 

وكانت للنساء مخاوف خاصة أيضاً تتعّلق باحلرية الدينية. وقد 
أشارت البيانات التي جمعناها كجزٍء من املسح إلى أّن النساء يعتبرن 
التطرّف الديني والثقافي تقييداً أساسياً حلريتهنّ: وقد سّلطت نسبة 

%22.9 من النساء الضوء على هذه النقطة باعتبارها مصدر اخلوف األول 
من بني حوالى 17 خياراً لإلجابة عن السؤال: »ما هو برأيك التحدي األهم 
في مواجهة املرأة في ليبيا؟«. فعلى سبيل املثال، أكّدت النساء في كاباو 
والبيضاء أنّه ال يجدر بأحد استغالل الدين واستخدامه كمبرّر لالنتقاص 

من حرية الفرد، وذكرن مثالً منعهّن من قيادة السيارة ألنه بحسب ما قيل 
لهّن هو أمر يتنافى مع الشريعة. وقد اعتبرت هذه الدعوة ملنع املرأة من 

القيادة على أنها جتّسد الطريقة التي ميكن فيها الستغالل الدين من قبل 
اجملموعات السياسية والتشريعية أن يؤثر سلباً على احلريات. وقد عارضت 

نسبة تزيد عن %60 من املشاركات وبشدة هذه القيود وأردن دستوراً يعترف 
بحقوق اإلنسان األساسية من دون تقييدها. كما حتدثت النساء عن 

قصص بناٍت تعرّضن للخطف أو القتل ألنهنّ بحسب التصّور يتصرّفن في 
ما يتعارض مع التقاليد السائدة. وقد تكرّر هذا األمر على مسامعنا أيضاً 
في طبرق وزوارة، حيث شعرت العامالت في الطب والتمريض باخلطر، وبأّن 

حرياتهنّ مقّيدة، عند العمل في ساعات متأخرة من الليل. 
وقد حتّدثنا أيضاً إلى مجموعٍة صغيرة من الليبيني املسيحيني، 

واليهود والالأدريني )الذين ال يؤمنون وال ينكرون( الذين يشعرون بعدم 
القدرة على التعبير عن معتقداتهم أو ممارسة طقوسهم خوفاً من 

االنتقام. ولم يرغب أي من هؤالء املشاركني في أن يتحدث في فيلم أو 
يشارك في مسوح رسمية، بسبب اخلوف.

التوصيات: 
لكل شخص احلق في التمتع بحرية الضمير، والدين، والفكر، 

واملعتقد والرأي؛ ومن املهم أن يشتمل هذا احلق على حرية »عدم 
اعتناق أي ديانة.«

ال يحق ألي شخص باستخدام الدين للتحريض على الكالم 
املبعث على الكراهية.

ال ميكن إخضاع أي شخص للتمييز على أساس الضمير، أو الدين، 
أو الفكر، أو املعتقد، أو الرأي.

يجب حماية كافة دور العبادة واملواقع الدينية ألي ديانة كانت 
تابعة.

�ي الم�اكمهق العادلهق ح. ال��ق �خ

يحّدد العهُد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية احلقَّ في احملاكمة 
العادلة على أنه يشمل احلق في املثول أمام قاٍض أو أي سلطة قضائية 

ضمن وقٍت معقول.
إن »احلد األدنى األساسي« لهذا احلق عبارة عن مجموعة من 

الضمانات اإلجرائية في احملاكمات املدنية، واحملاكمات اجلنائية. في 
اإلجراءات اجلنائية، يتطّلب احلق في احملاكمة العادلة احلق في معرفة 

التهمة، واحلصول على الفرصة إلعداد الدفاع، والوصول إلى محام، وإلى 
استجواب الشهود. ومن اجلوانب اإلضافية لهذا احلق الضمانات اإلجرائية 

للمحاكمات املدنية واجلنائية. كما يجب أن ينّص الدستور على عملية 
مراجعة اإلجراءات اإلدارية من خالل محكمة أو محكمة خاصة مستقلة 

أو غير منحازة. 
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ها  حّد�ش ع�ف �ي �ت �ق ال�ت س�ي �ي �ق الر�أ �ي را�أ �ب ا�ت ال�إ ما�ف م�ف الصف
مام  ماع �أ �ي الا��ت ا�ت الح�ق �ف سش ا�ق �ي الم�ف اركو�ف �ف المسش

صار مدهق  �ت ل� محاٍم، وا�ف ، والوصول اإ هق حارف ر م�ف �ي
محكم�ق عف

ول  رورهق م�ش ، وصف ل �ّد ممك�ف �ق �ق ل�أ دا�ف  اإ
ال م�ف دو�ف �ق الاع�ت

. �ق رهق ممك�ف �ت ر�ب �ف �ق �ي �أ �ق �ف �ي
و�ف ا�ف مام محكم�ق �ق رف �أ حب المح�ت

خالل اجلولة، طالب املشاركون بقضاء غير منحاز ومستقل يسمح 
بالوصول إلى العدالة على نحٍو حقيقّي وفعال. وقد اشتكى املشاركون 
من األعمال التعّسفية التي جتري في ليبيا من توقيف، وقتل، واختطاف 
للقضاة، واحملامني وغيرهم من من أفراد اجملتمع القانوني على يد جهات 

ال تنتمي للدولة.  وقد بّينت النقاشات، التي أجريناها مع أفراد من 
السلك القضائي خالل اجلولة، أّن القضاء بحسب ما أكّدوه لنا متوقف 

عن العمل حالياً بسبب ما يتعرّض له أفراده من خطر يهّدد حياتهم 
نظراً إلى انتشار السالح وهيمنة اجلهات الفاعلة التي ال متت للدولة 

بصلة. كما اشار القضاة أيضاً إلى انهم يعتبرون هذا األمر مبثابة خطر 
عام يهّدد الوصول إلى محاكمة عادلة وتنفيذ دستور فعال بشكٍل عام. 
وقد عّبر مشاركون آخرون عن هذه اخملاوف نفسها كما في طرابلس مثالً 
حيث حتدث املشاركون عن شكوكهم في عدالة احملاكمات اجلارية إن لم 
ينجح احملامون والقضاة من حماية أنفسهم من االعتداءات. وقد اعتبروا 
أّن التهديدات التي تطال اجملتمع القانوني هي التي تتيح لعدد كبير من 

مرتكبي هذه األعمال التجّول بحرية من دون إخضاعهم ألي مساءلة. 
من الضمانات اإلجرائية الرئيسية التي حتّدث عنها املشاركون في 
املناقشات احلق في االستماع أمام محكمة غير منحازة، والوصول إلى 

محاٍم، واختصار مدة االعتقال من دون إدانة ألقل حّد ممكن، وضرورة مثول 
احملتجز أمام محكمة قانونية في أقرب فترة ممكنة. وقد عّبر املشاركون 
عن مخاوفهم، إذ أّن احلق في احملاكمة العادلة قد انتهك بشكٍل متكرّر 

في أثناء النزاع في ليبيا، وما بعده. وقد أشار املشاركون على سبيل 
التفسير إلى شيوع عمليات اعتقال احملتجزين املتصلني بالنزاع على نحٍو 

غير مشروع، فقد بلغ عددهم 8000، يحتجزون في ظروٍف ال تلتزم باملعايير 
الدولية حلقوق اإلنسان، ومن دون محاكمات أو تعيني جلسة استماع في 

احملاكم. والسبب في التأخير بحسب املشاركني يعزى إلى واقع أّن عدداً 
كبيراً من السجون يخضع إلدارة جهات فاعلة ال تنتمي للدولة، وإلى واقع 

أن املدعني يتقاعسون عن رفع الدعاوى ضد احملتجزين املرتبطني ارتباطاً 
وثيقاً بامليليشيات نتيجة اخلوف أو خشية من االنتقام.

كما تناقش املشاركون أيضاً في ضرورة ضمان استقاللية القضاء 
وحياده حرصاً على تنفيذ احلق في احملاكمة العادلة. وتعتبر الوسائل 

املتبعة في التعيينات القضائية أساسيًة هنا، وحتدث املشاركون عن 

مميزات مختلف عمليات التعيني القضائي. مثالً، في ترهونة، فّضل عدد 
كبير من املشاركني إنشاء جلنة مستقلة تتولّى تعيني القضاة كوسيلة 
تضمن مصداقية القضاة املعينني وحيادهم، مبا يسمح بانعقاد جلسات 

استماع غير منحازة. وإّن حتديد أن تكون اللجنة مستقلًة يعكس مخاوف 
تقلق املواطنني من احتمال حدوث تعيينات سياسية في حال ضّمت 

اللجنة بني صفوفها أعضاء من الهيئتني التنفيذية أو التشريعية. في 
رقدالني، مثالً، اقترح بعض املشاركني إمكانية حتسني مساءلة القضاة 

وشفافيتهم، في حال توّجب اختيار القضاة في انتخابات محلية.

املراجعة القضائية
يشتمل احلق في احملاكمة العادلة على جزء ال يتجزأ منه، وهو الوصول 

إلى آلية تسمح باستئناف القرار ومراجعته. فاملراجعة القضائية عبارة 
عن عملية يتسنّى للقاضي من خاللها تقدير مشروعية قرار أو عمل ما 
اتخذته الدولة أو إحدى الهيئات العامة، على أساس توافقه مع سلطة 

عليا، كالدستور مثالً. ويشكّل هذا العمل نوعاً من الضوابط التي متارس 
على سلطة الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية مبا يتوافق مع احلق في 

احملاكمة العادلة.
تنّص دساتير عّدة على احلق في احلصول على املراجعة القضائية، 

فدستور جنوب أفريقيا مثالً، ينّص على »أن تراجع محكمة عادية، أو عند 
املالءمة، محكمة خاصة مستقلة ومحايدة، اإلجراء اإلداري«.21 كذلك، 
تنّص املادة 23 )3( من دستور كينيا على احلق في مراجعة القرارات مبا 

يتوافق مع ميثاق احلقوق. في اجلمهورية التشيكية، ينص الدستور 
بشكٍل واضح على أّن »املراجعة القضائية للقرارات التي تؤثر على احلقوق 
واحلريات األساسية املنصوص عليها في هذا امليثاق ال تستبعد عن نطاق 

الوالية القضائية للمحاكم«.22
وقد عبر املشاركون في مختلف املناطق الليبية، عن رغبتهم 
في مزيد من الشفافية واملساءلة للحكومة، ليس في ما يتعلق 

21     دستور جنوب أفريقيا، املادة 33 )3(
22     دستور اجلمهورية التشيكية، عام 1993، )متت مراجعته في العام 2002(، 

املادة 36 )2(
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بقرارات السياسات العامة الواسعة النطاق فحسب، بل في ما يتعلق 

بالصفقات الصغرى أيضاً. وتكّلموا عن استيائهم من املمارسات 
املنتشرة للفساد حالياً على مستوى البيروقراطية بشكٍل عام، ال سيما 

من حيث الرشاوى واحملسوبيات. وضّمت املؤسسات التي ذكرها املشاركون 
في أغلب األحيان على أنها تسجل نسباً عاليًة من الفساد قطاعات 

اخلدمة املدنية، والشرطة والتعليم، حيث شكّك املشاركون في الدوافع 
وراء قرارات متعلقة بالتمويل واملنح اخملصصة للرعاية الصحية والتعليم 

في اخلارج. فعلى سبيل املثال، أغلقت كلية للنساء في اجلميل، ونقلت 
إلى الزاوية، ما أثر بشكٍل كبير على السكان احملليني. ولفت املشاركون 

أيضاً إلى غياب آلية ملراجعة هذا النوع من القرارات أو الطعن فيها.

التوصيات:
لكل شخص متهم احلق في احملاكمة العادلة. ويشتمل هذا احلق على 

ما يلي:
أن يعتبر املتهم بريئاً حتى تثبت إدانته.

أن يعرف بتهمته، مبا يكفي من التفاصيل ليجيب عنها.
أن يحظى مبتسع من الوقت وبالتسهيالت للدفاع.

أن يحق له مبحاكمة عامة أمام محكمة منشأة مبوجب الدستور.
أن تبدأ احملاكمة وتختتم من دون أي تأخير غير معقول.

أن يكون حاضراً وقت محاكمته، إال في احلالة التي يعيق فيها 
سلوك املتهم إجراءات احملاكمة.

أن يختار محامياً ميثله وأن يتم إبالغه بهذا احلق على الفور.

أن يعنينّ للمتهم محاٍم من قبل الدولة، وعلى نفقتها، وأن يتم 
إبالغه بهذا احلق على الفور.

أن يلتزم الصمت، وال يفيد بشهادته أثناء اإلجراءات.
أن يتم إبالغه في وقٍت سابق باألدلة التي تنوي النيابة التعويل 

عليها، وأن يتمتع بإمكانية الوصول املعقولة إلى هذه األدلة.
أن يقدم ويطعن باألدلة.

أن يرفض إعطاء أدلة تدينه.
أن يحظى مبساعدة مترجم من دون تكبنّد املصاريف في حال لم 

يكن قادراً على فهم اللغة املستخدمة في احملكمة.
أال يدان لعمل أو االمتناع عن أداء عمل لم يكن في الفترة التي 

ارتكب فيها -
جرماً في ليبيا؛ أو

جرميًة مبوجب القانون الدولي؛
أال يحاكم جلرم ناجت عن عمل أو االمتناع عن أداء عمل سبق 

للمتهم أن حكم عليه فيه أو أثبتت براءته منه.
أن يستفيد من العقوبة األخفنّ من بني العقوبات املنصوص 
عليها جلرم معني، في حال تغينّرت العقوبة احملددة للجرم بني 

الفترة التي ارتكب فيها وفترة احملاكمة.
في حال متت إدانته، أن يحق له باستئناف القرار أو التقدم بطلب 

للمراجعة لدى محكمة عليا، بحسب ما ينصنّ عليه القانون
أن يحق له مبراجعة إدارية، من قبل محكمة أو محكمة خاصة 

مستقلة وغير منحازة
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عر %40 م�ف 44 ها، �ش ار�ت �ي
رف ا �ب

م�ف �ي �ق اط�ق ال�ت ل�ف الم�ف �ت �ي محف �ف
 ، �ب �ي

عدف ها ال�ت �ي
ر �ف َرّ �ب م�ق �الا�ت �يُ �فّ �ش هم �أ ل�ي ا اإ

�ف حّد�ش �ف �ت �ي
راد الدف �ف ال�أ

�ق  ��ب  �ي
�ف �ب �أ حب �ب لا �ي �ي

عدف ر ال�ت �فّ ��ف د ع�ف %65 �أ �ي
رف � ما �ي �أ وار�ت

ول  �ب
ل� ال�ق د اإ �ف السا�أ ا المو�ق ع هدف ر�ب د �ي

امل. و�ق كٍل �ش سش �ب
عمال  �ف ل�أ �ي �ي �ب  الل�ي

رهق م�ف �ي عداد ك�ب و�اط �أ �ي �أ ًا �ف �ي س�ب
ر �ف سش �ت الم�ف

مر  ا ال�أ �ي هدف . و�ف �ق �ب
د�أ المعا�ق م�ب  �ب

ل��ق �ت ارها محف �ب اع�ت ، �ب �ب �ي
عدف ال�ت

�ق م�ف  ا� للحر�ي �ق �ت ل�ق للا�ف ا�ب
ر ال�ق �ي

�ق وعف ع�ق الم�ل�ق �ي عار�ف مع ال��ب �ت
. و�ف الدول�ي ا�ف �ي ال�ق ، كما ه�ي واردهق �ف �ب �ي

عدف ال�ت

حتديث:
في ديسمبر من العام 2013، أقرّ املؤمتر الوطني العام القانون رقم 23 لعام 

2013 املتعلق بالعدالة االنتقالية، والذي تضّمن حكماً يقضي بإنشاء 
جلنة لتقّصي احلقائق وإجراءات ملعاجلة االعتقال غير املشروع للمحتجزين 
املرتبطني بالنزاع والقابعني حتت إمرة امليليشيات. وقد انتهت املهلة احملّددة 

في 2 مارس 2014 لتنفيذ إجراءات نقل احملتجزين لوصاية الدولة وإطالق 
سراح األسرى الذين لن يدانوا، ولكن لم يتحّسن الوضع مطلقاً.

�ب �ي
عدخ هق م�خ ال�ت ط. ال�ر�ي

خالل جولة رحلة وطن، الحظ املرشدون أّن املواطنني يفتقرون إلى الفهم 
والوعي حيال األعمال التي تشكّل التعذيب. 

وفي أثناء احملادثات مع املشاركني، متّت مناقشة ما إذا كان حظر 
التعذيب حظراً مطلقاً أو محدوداً. وعمد املشاركون في أغلب األحيان إلى 

تبرير التعذيب في حاالت استثنائية خدمًة للخير العام. وغالباً ما حّددوا 
قسوة العمل التعذيبي بإشارة إلى هوية املرتكبني والضحايا. فمثالً في 
بنغازي، عّلق بعض املشاركني أّن »بعض األشخاص يستحق التعذيب« 

وحتى منهم من أكّد بقوله: »يغضبك بعض األشخاص، فتعذّبهم.« في 
مختلف املناطق التي قمنا بزيارتها، شعر %40 من األفراد الذين حتّدثنا 

َّر فيها التعذيب، وارتأى ما يزيد عن %65 أّن حظر  إليهم أّن ثمة حاالت يُبر
التعذيب ال يجب أن يطبق بشكٍل شامل. وقد يرجع هذا املوقف السائد 
إلى القبول املنتشر نسبياً في أوساط أعداد كبيرة من الليبيني ألعمال 
التعذيب، باعتبارها مختلطة مببدأ املعاقبة. وفي هذا األمر تعارض مع 

الطبيعة املطلقة وغير القابلة لالنتقاص للحرية من التعذيب، كما هي 
واردة في القانون الدولي.

خالل النشاطات التفاعلية التي أجريناها، تناقشنا مع املشاركني 
في السبب الذي يجعل من احلق في احلرية من التعذيب حقاً مطلقاً. 

وسّلطنا الضوء على أّن طبيعة احلق هذه تبقى مطلقًة بغّض النظر عما 
يعتبر برأيهم حاالت استثنائية مثل احلرب، أو انعدام االستقرار السياسي، 

أو حاالت الطوارئ العامة أو استهداف مجموعات محددة. وبدا افتقار 
املواطنني للوعي بشأن احلرية من التعذيب أشّد وضوحاً بعد، عندما 

اعترف بعض املشاركني أنهم أخضعوا أشخاصاً آخرين للتعذيب، وشرحوا 
عملهم جزئياً باإلشارة إلى فهمهم احملدود ملا يشتمل عليه التعذيب.

ا�ت وص�ي ر وال�ت ر�ي
�ق ور�ي ال�ت ا44 - د��ت �ي �ب �ي ل�ي ل العدال�ق �ف �ب محامو�ف م�ف �أ

التوصيات:
يجب أن متثل احلرية من التعذيب حقاً غير قابل لالنتقاص.

يجب منع التعذيب واملعاملة أو املعاقبة املسيئة، الالإنسانية أو 
املهينة منعاً مطلقاً.

يجب التعريف بـ»التعذيب« باعتبار أننّه عمل يتسبب بألم 
ومعاناة خطيرة، جسدية ومعنوية، يرتكب عن قصد بحق 

شخص ما بهدف احلصول منه أو من شخص ثالث على 
معلومات أو اعتراف، معاقبته لعمل ارتكبه أو مشتبه بأنه 

ارتكبه هو أو شخص ثالث أو ترهيبه أو إكراهه هو أو شخص 
ثالث، أو ألي سبب آخر قائم على متييز من أي نوع.

يجب إخضاع اجلهات الفاعلة غير املنتمية للدولة للمحاسبة 
ملا ترتكبه من أعمال التعذيب واملعاملة أو املعاقبة املسيئة، 

الالإنسانية أو املهينة.
ال يجدر بالدولة أن تقوم بطرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة 

أخرى في حال توافرت أسباب تدعو لالعتقاد بأنه سيخضع فيها 
للتعذيب.

تتخذ الدولة اإلجراءات الالزمة لتطبيق صالحياتها على اجلرائم 
في احلاالت التي يكون فيها مرتكب اجلرم موجوداً في أي أرٍض 

خاضعة لنطاق واليتها.

حتديث:
أقرّ املؤمتر الوطني العام في 9 أبريل 2013 القانون بشأن جترمي التعذيب، 

واالختفاء القسري والتمييز. ويرمي هذا القانون إلى توفير إطار عمل 
تشريعي ملنع وجترمي بعض االنتهاكات حلقوق اإلنسان مبا في ذلك 

التعذيب واالختفاء القسري. ولكن، طرح هذا القانون مخاوف عدة تتناول 
التعريف بالتعذيب كما هو وارد في القانون. فاملادة 2 من القانون اجلديد 

ال تتوافق مع التعريف الوارد في املادة األولى من اتفاقية األمم املتحدة 
ملناهضة التعذيب الصادرة عام 1984. كما أّن القانون اجلديد يؤدي إلى 

تضييق نطاق تطبيقه مثالً من خالل حصر التعذيب باألفعال التي 
ترتكب بحق احملتجزين. ثانياً، ال ينّص القانون على منع ترحيل، تسليم 
أو نقل شخص إلى دولة قد يخضع فيها للتعذيب. وبالتالي، لم يوّفر 
القانون، نظراً ملا فيه من مساوئ، إطار عمل شامل ملكافحة التعذيب 

في ليبيا. وبالتالي، يجب أن تعالج الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور 
مواطن الضعف هذه.
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�ق  �يّ
� صف مع�ف اد �ب ع�ب �ف للا��ت ارك�ي هم المسش صر �ف �ت ًا ما ا�ف ال�ب

عف
 ، و�ق هق عل� الح�ق ا�ت المركرف سش ا�ق لال الم�ف ". وم�ف �ف د�ي ل�ي

�ق و "�ت �أ
 � المع�ف اد "�ب ع�ب كال الا��ت �ش د �أ حد�ي اركو�ف م�ف �ت مك�ف المسش �ت

. " للكلم�ق �ش الحد�ي

ا�ت - 45 وص�ي ر وال�ت ر�ي
�ق ور�ي ال�ت د��ت ا �ي �ب �ي ل�ي ل العدال�ق �ف �ب محامو�ف م�ف �أ

http://www.antislavery.org/english/slavery_today/what_is_mod-     23
ern_slavery.aspx.89 24     دستور مصر لسنة 2014، املادة

اد23 ع�ب �ّرر م�خ الاس�ت . ال�ت ىي

في القانون الدولي، يعتبر احلق في التحرّر من االستعباد حقاً مطلقاً. 
ومعنى ذلك أنه مثل التعذيب متاماً، ال ميكن انتهاكه بأي ظروف كانت.

خالل اجلولة، قام املشاركون واملرشدون مبناقشة مفهوم احلقوق 
املطلقة، وأصاب حوالى ثلث املشاركني في حتديد أّن التحرّر من االستعباد 

هو مثال عن احلقوق املطلقة. ولكن، غالباً ما اختصر فهم املشاركني 
لالستعباد مبعنى ضّيق أو »تقليدي«. ومن خالل املناقشات املركزة على 

احلقوق، متكن املشاركون من حتديد أشكال االستعباد »باملعنى احلديث« 
للكلمة. وقد حّددت هذه األشكال على أنها تتضّمن رفض احلرية، 

والسيطرة، واالستغالل. ومن خالل فهمهم للمعنى احلديث لالستعباد، 
استطاعوا التأكيد على وجود أشكال عدة من هذه املفاهيم اليوم. وقد 

أشار املشاركون في صبراتة إلى سوء معاملة العمال »األفارقة« وغيرهم 
من اجملموعات اإلثنية، ال سيما العمال القادمني من جنوب شرق آسيا. 

وقد أخبرنا أنهم غالباً ما يجرّدون من قيم اإلنسانية من خالل تقييدهم 
جسدياً، ووضع قيود على حرية تنقلهم، أو تهديدهم سواء فكرياً أو 

جسدياً. كما قيل لنا أّن العمال إما يتلقون أجراً أقّل من احلدّ األدنى، أو ال 
يتلقون أّي أجر على اإلطالق. وعّبر املشاركون في طرابلس عن مخاوفهم 

حيال ظاهرة أطفال الشوارع الذين يبيعون »علب احملارم« قرب إشارات 
السير. وقالوا إّن هؤالء األطفال يعملون في أحوال جوية قاسية ولساعات 
طويلة على الطرقات اخلطرة. وطالبوا بإدانة العصابات املسؤولة عن إجبار 
هؤالء األطفال على العمل بتهمة استعباد األطفال. كما ذكر املشاركون 

ولو بنسبة أقّل، الزواج املبكر وباإلكراه. فعندما التقينا مبجموعة من 
النساء في زلينت، وصفن عدة حاالت أجبرت فيها الفتيات على الزواج 

وعانني العنف اجلسدي على يد أزواجهنّ. من هنا، تدعو احلاجة إلى التناقش 
مع الليبيني في احلق في التحرّر من االستعباد وما يشمله هذا احلق اليوم. 
ينّص الدستور املصري على أنّه »حُتظر كل صور العبودية واالسترقاق 

والقهر واالستغالل القسري لإلنسان، وجتارة اجلنس، وغيرها من أشكال 
االجتار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك«.24 وحتّدد دساتير عدة، مثل 
دستور اجلمهورية الدومينيكية، ودستور ليختنشتاين أّن التحرّر من 

االستعباد حق ال ميكن تعليقه. 

التوصيات:
يجب أن تشكنّل احلرية من االستعباد حقاً غير قابل لالنتقاص.

ال ميكن إخضاع أي شخص لالستعباد. 
ر االستعباد واإلجتار بالرقيق بكافة أشكاله.  يجب أن يحظنّ

يجب أن يشتمل احلظر على منع العمل القسري أو اإلكراهي، 
واإلجتار بالبشر.

يجب أن يشتمل التعريف باالستعباد احلرمان من احلرية، 
والسيطرة، واالستغالل.

ن احلرية من االستعباد منع عمالة األطفال. يجب أن تتضمنّ

هق ع�خ صخ مو�ا�ت المس�ت هق الم�ب ، و�ما�ي رخ �ي م�ي ، �دم ال�ت . المساوا�ق �ك

تعترف دساتير عدة باحلق في املعاملة املتساوية. وقد يقترن هذا احلق 
بواجب سلبي، ميلي على الدول االمتناع عن أي سلوك متييزي، وبواجب 

إيجابي، يتطلب من الدول تأمني املنافع على نحٍو متساٍو للمواطنني. كما 
ميكن أن يعّول على احلق في املساواة بهدف حماية التنوع، كما هي احلال 
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مع احلق في حرية التعبير واملشاركة في احلياة الثقافية.

يفهم التمييز على أنه يحدث بشكٍل مباشر أو بشكٍل غير مباشر. 
يأتي التمييز املباشر نتيجًة ملعاملة مختلفة تُبرّر بصراحة على أنها 

نتيجة ملواصفات الشخص؛ مثالً، عدم سماح القانون للنساء بالتقدم 
بطلبات العمل في الرعاية الصحية بسبب النوع االجتماعي. أما التمييز 
غير املباشر فيحدث حني يفرض أحد األحكام شرطاً غير منطقي، ينطبق 

على اجلميع بالتساوي، لكنه يصعب على فئة معينة؛ مثالً، الطلب من 
الناس تقدمي بطاقة تعريف باهظة الثمن قبل تلقي الرعاية الصحية قد 

يحرم الفقراء من احلصول على العالج.

توصيات عامة للمساواة: 
يجب أن تشكنّل املساواة حقاً غير قابل لالنتقاص في ما يتعلق 

بالتمييز غير العادل على أساس العرق، أو اللون، أو األصل اإلثني أو 
االجتماعي، أو النوع االجتماعي، أو الدين، أو اللغة.

جميع األشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون باحلق في 
احلماية املتساوية واالستفادة من القانون، مبا في ذلك التمتع 

الكامل واملتساوي بجميع احلقوق واحلريات.
يجب أن يحظر الدستور التمييز املباشر وغير املباشر بحق أيٍّ 

أحد، لسبٍب واحٍد أو أكثر، مبا في ذلك العرق، أو النوع االجتماعي، 
أو احلمل، أو الوضع العائلي، أو األصل اإلثني أو االجتماعي، أو 

اللون، أو السن، أو اإلعاقة، أو املرض املزمن، أو الدين، أو الضمير، أو 
الثقافة، أو اللغة أو الوالدة.

ال يحق ألي شخص التمييزُ بصورة غير عادلة، مباشرةً أو غير 
مباشرة، ضد شخص آخر على أساس واحد أو أكثر بحسب ما هو 

منصوص عليه في 3 أعاله. يجب تنفيذ التشريع الوطني ملنع أو 
حظر التمييز غير العادل. 

يجب أن يعزز الدستور حتقيق املساواة من خالل إجراءات تشريعية 
وإجراءات أخرى مصممة لتأمني احلماية والنهوض باألشخاص أو 

شني من خالل التمييز غير العادل. فئات من األشخاص املهمنّ

1.   األقليات اإلثنية
يقوم أحد املبادئ العامة حلكم القانون على أنه يجب تطبيق قانون األرض 

مبساواة على اجلميع، واالمتناع عن التمييز غير املبرّر أو التعّسفي بني 

25     منظمة حقوق األقليات الدولية، الدليل العاملي لألقليات والشعوب 
األصلية – ليبيا: حملة عامة ، أغسطس 2011 متوافرة على املوقع اإللكتروني: 

http://www.refworld.org/docid/4954ce3523.html ]متت زيارة املوقع بتاريخ 20 
مايو 2014[ 

26     منظمة حقوق األقليات الدولية، الدليل العاملي لألقليات والشعوب 
األصلية – ليبيا: حملة عامة ، أغسطس 2011 متوافرة على املوقع اإللكتروني: 

http://www.refworld.org/docid/4954ce3523.html ]متت زيارة املوقع بتاريخ 20 
مايو 2014[

http://www.achpr.org/files/sessions/40th/mission-reports/libya/mis-     27
rep_specmec_indpop_libya_2005_eng.pdf

28     في مايو 2005، دفع هذا األمر مبجموعة من األمازيغ الليبيني إلى تقدمي 
شكوى لدى الفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل التابع جمللس 

حقوق اإلنسان التابع ملفوضية األمم املتحدة. وطلب الفريق العامل من احلكومة 
الليبية اتخاذ اخلطوات املباشرة لوضع حّد للممارسات القانونية واإلدارية التي 

حتّظر استخدام األسماء األمازيغية وتقّيد استخدام اللغة األمازيغية بحرية 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/WG/11/( .بني العامة

)Libyan%20WG_3a.doc

األفراد. حتتاج الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ألن تقيم التوازن بني 
تعزيز هوية وطنية واحدة وإحترام حقوق األقليات. وتتعّدد األقليات التي 
ال بد من منحها أشكال احلماية اخلاصة مبوجب الدستور اجلديد. فليبيا 

وطن ألقليات إثنية، وثقافية، ودينية، ولغوية مختلفة يجب أن تعترف 
بها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وحتمي مصاحلها. ميكن أن 

ينّص الدستور على أحكاٍم واضحة تضمن هذه احلقوق مثل املشاركة 
السياسية، والتمتع بالفنون، وباحملافظة على الثقافة وتطويرها وضمان 
حرية ممارسة النشاطات اإلبداعية. كما ميكن للدستور أن يحمي حقوق 

األشخاص من خالل اعتماده صراحًة مبدأ عدم التمييز.
في ليبيا، ثالث مجموعات كبيرة من األقليات اإلثنية أو الثقافية، 
التي تتطّلب مواقعها اعتبارات خاصة، وهي: األمازيغ )يتراوح عددهم 

بحسب التقديرات بني 236000 و590000 25(، الطوارق )ويتراوح عددهم 
بحسب التقديرات بني 2617000 و60000 27( والتبو )ال تتوافر أي إحصاءات 

موثوق فيها(. وقد عانت كّل من هذه اجملموعات اإلثنية من التمييز، خاصة 
في عهد القذافي. فقد ُمنع األمازيغ مثالً من استخدام لغتهم في 

املؤسسات العامة، وتسجيل أطفالهم بأسماء أمازيغية.28 وقد أخبرنا 
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ا�ت  سش ا�ق �ي المسوح والم�ف اها، و�ف �ف ر�ي �ب �ي �أ لا�ت ال�ت ا�ب
�ي الم�ق �ف

�ق ه�ي  �ي
�ف �ش ا�ت ال�إ ل�ي

�ق � ال�أ ل�ي سع� اإ �فّ ما �ت ا �أ د�ف ، و�ب �ق ر الر�م�ي �ي
عف

 ، �ق س�ي
�ف ، والحب �ق �ق – اللعف �ف و�ق مع�ي �ق ��ق لا�ش اص�ق ل�ش �ق الحف الحما�ي

. �ق �ي
رف المصالح�ق الوط�ف �ي

عرف ل� �ت  اإ
�ق ا�ف صف ال�إ ل – �ب �ق �ف �ق ال�ت و�ر�ي

أفراد من مجتمع األمازيغ ممّن حتدثنا إليهم أثناء اجلولة أّن التمييز الذي 
ميارس بحقهم مستمرّ، كما يثبت على ذلك، بحسب أقوالهم، امتناع 

احلكومة عن إنشاء دائرة انتخابية جلبل نفوسة، التي ميكن أن تخدم 
مصاحلهم للتمثيل في السياسة الوطنية. وقد عانت جماعات الطوارق 

من متييٍز مشابه ملا عرفه األمازيغ. فقد حرم الطوارق، والتبو أيضاً، من 
احلصول على اجلنسية الليبية. فضالً عن ذلك، تعرّض الطوارق والتبو 

ألعماٍل انتقامية عنيفة مبا أّن بعضهم قد انضوى حتت لواء القوات 
املسّلحة في نظام القذافي أثناء الثورة في العام 2011. 

في مختلف أنحاء البالد، وافق %86.3 من اجمليبني عن املسح على 
وجود أقليات إثنية، ودينية، وثقافية في ليبيا. وقد ردّ %66.6 من املشاركني 

باإليجاب على السؤال: »هل يجب اعتماد إجراءات خاصة لضمان متثيل 

هل في ليبيا برأيك مجموعات من األقليات اإلثنية/ الدينية/ الثقافية؟

هل يجب اعتماد إجراءات خاصة لضمان متثيل األقليات في احلكم؟

األقليات في احلكم؟«. باإلضافة إلى ذلك، اعتبرت نسبة %27.6 من اجمليبني 
عن املسح أّن اجملتمعات احمللية التي تعتبر نفسها من األقليات يجب أن 
يسمح لها بإنشاء محاكمها اخلاصة أو قانونها العرفي. وإّن تخصيص 

دور للقانون العرفي من شأنه أن يساعد في التوصل إلى املصاحلة في 
حاالت ما بعد النزاع.

في املناطق التي تضّم األقليات اإلثنية والثقافية، مثل الكفرة، وزوارة 
وغدامس، أعاد املشاركون إخبار القصص عن املعاملة غير املتساوية، 

والتمييز خاصة عند التعاطي مع الهيئات العامة، على املستويني احمللي 
والوطني. باإلضافة إلى ذلك،  أفاد املشاركون في هذه املناطق أّن احلكومة 
قد أهملت حقوقهم الثقافية مثل احملافظة على لغتهم وتقاليدهم. في 
املقابالت التي أجريناها، وفي املسوح واملناقشات غير الرسمية، وجدنا أّن 

ما تسعى إليه األقليات اإلثنية هي احلماية اخلاصة لثالثة حقوق معينة – 
اللغة، واجلنسية، وحرية التنقل – باإلضافة إلى تعزيز املصاحلة الوطنية.

أ( اللغة ميكن أن تشكّل جزءاً أساسياً من الدولة، أو اجملموعة، أو 
الهوية الثقافية. يعترف دستور جنوب أفريقيا بذلك،  ويوّفر احلماية 

الشاملة حلقوق اللغة لألقليات.29 كما يتضّمن دستور جنوب أفريقيا 
أيضاً اللغة كجزء من أحكام املساواة، الذي ال يجوز التمييز بسببها30- 

فيقّدر بالتالي الرابط بني اللغة والهوية. 
عندما قام مرشدو دستوري بزيارة البلدات واملدن التي تقيم فيها 

األقليات، عّبر املشاركون عن أهمية تنفيذ حقوق األقليات بإيجابية، 
كجزء من السؤال: »ما هو أهم ما سيحميه الدستور؟«. وبالتالي يجب أن 

متنح الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مركز اللغة الرسمية للغات 
األصلية. عندما تكون األكثرية في منطقة ما تتحدث بلغة من األقليات، 

ال بد من إصدار أحكام تنص على استخدامها في كافة املعامالت 
الرسمية. على سبيل املثال، يعترف الدستور العراقي باحلق في تعليم 

األطفال وقيادة األعمال بلغات األقلية. كما ينص الدستور األفغاني على 
لغات متعددة تستخدم في وسائل اإلعالم الرسمية.

عندما عقد املرشدون النقاشات في كاباو، قال املشاركون أّن الدولة 
لم تتخذ اخلطوات الالزمة لالعتراف باللغة األمازيغية. وقد شّدد طلبة 
املعهد العالي للمهن في يفرن على أهمية إدخال اللغة األمازيغية في 

املناهج. وشعروا أّن دور الدولة يقوم على التأكيد على هذه األولوية واتخاذ 
اخلطوات الالزمة لتحقيق ذلك، مبا أّن اللغة تشكّل جزءاً ال يتجزأ من هوية 

الفرد، وحمايتها أساسية لكرامة اإلنسان. ولم يُِرد املواطنون في زوارة 
أن تدرس اللغة األمازيغية في املدارس فحسب، بل أن تكون لغًة رسمية 
في ليبيا. في الواقع صنّفت حقوق اللغة القضية األكثر أهمية من قبل 

أكثر من %75 من األشخاص الذين حتدثنا معهم في زوارة. كما طلبوا من 
احلكومة بناء مراكز حلماية الثقافة وتقاليد األقليات وتعزيزها كجزء من 

الهوية الليبية.
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التقى مرشدو دستوري بأفراد مجموعتني من التبو في الكفرة 
شّددوا على أهمية احلقوق اللغوية وطلبوا االعتراف الرسمي بلغتهم 

ليستخدموها على املستوى احملّلي. كما حتّدث ممثلو التبو أيضاً عن 
رغبتهم في احملافظة على لغتهم، وشرحوا أنهم نشروا كتاباً يعّلمون 

فيه اللغة التبوية، وهم في طور إعداد قاموس من اللغة التبوية إلى 
العربية. وعبروا عن رغبتهم في أن تعمل الدولة على تنفيذ إجراءات 

إيجابية الستخدام لغتهم واحملافظة عليها – تتوافق مع اإلجراءات 
املنصوص عليها في الدستورين العراقي واألفغاني.

ب( اجلنسية: ذكر موضوع اجلنسية غير مرة كمسألة حرجة بالنسبة 
إلى أعضاء األقليات مثل التبو والطوارق، بسبب نضالهم للحصول عليها. 
وحتّدث املشاركون من هذه اجملموعات كيف مينعون من احلصول على كتّيب 

العائلة، وهي الوسيلة األساسية التي متكنهم من التمتع بحقوقهم 
كمواطنني والتي يحتاجونها للتمتع بحقوق اإلنسان األساسية مثل 

الرعاية الصحية، والتعليم واملشاركة في احلياة السياسية.
في أثناء اجلولة، سّلط املشاركون من التبو الضوء على ما شهدته 

هذه املشكلة من تفاقم بعد النزاع بني التشاد وليبيا. وكان معظم 
سكان أوزو، والتي كانت وسط النزاع، من التبو. صحيح أّن سكان أوزو قد 

سبق لهم تاريخياً أن حصلوا على اجلنسية الليبية إال أنها انتزعت منهم 
من قبل نظام القذافي بعد أن تبنّي حملكمة العدل الدولية31 أّن البلدة 

تعود إلى التشاد في العام 1994. نتيجًة لذلك، وجد عدد كبير من أبناء 
التبو أنفسهم مجرّدين من اجلنسية الليبية والتشادية أيضاً.32

في القسم اخلاص بخصائص الدولة، ناقشنا اخليارات التي ميكن على 
أساسها منح اجلنسية، وأدرجنا في التوصيات أن متنح احلنسية على 

أساس الوالدة من أم ليبية أو أب ليبي، الوالدة على األراضي الليبية،  أو 
االقامة في ليبيا مدةً ال تقل عن عشر سنوات إقامة عادية.

ج( حرية التنقل: تعرّف حرية التنقل في اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان بأنها تتمثل في احلق لكل فرد في حرية التحرّك وفى اختيار محل 

إقامته داخل حدود الدول، ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد، مبا في ذلك 
بلده، وفى العودة إليها.33

توّفر دساتير عدة مثل دستور كندا احلماية حلقوق املواطنني في 
الدخول إلى أّي مقاطعة، واخلروج منها، واملكوث فيها، واإلقامة فيها، 

والعيش فيها.34 أما الدستور الهندي فيحمي ببساطة حق املواطنني في 
التنقل بحرية ضمن أراضي الهند.35

ينّص اإلعالن الدستوري على حرية التنقل عموماً في املادة رقم 
14 منه. ولكن، من حيث التطبيق، بقي تنفيذ هذا احلق محدوداً إلى 

حّد بعيد. فلم تلقَ حرية التنقل احلماية لألقليات ممن يواجهون صعوبًة 

في احلصول على اجلنسية واملستندات الرسمية. وقد تبّينت لنا تلك 
املشكلة بشكٍل خاص عندما حتدثنا مع أفراد من التبو والطوارق.

باإلضافة إلى ذلك، يقّيد احلق في حرية التنقل في الوقت احلاضر 
بالنسبة إلى األشخاص املشرّدين داخلياً، ال سيما أهالي تاورغاء الذين 

يقيمون في مخيمات للمشردين وقد منعوا مراراً حتى اليوم من العودة 
إلى منطقتهم.36

حتديث:
بعد صدور مرسوم منذ فترة وجيزة يقضي بعدم حتديث أو إصدار جوازات 

السفر خارج ليبيا، وجد ليبيون كثر اليوم ممّن يقيمون خارج ليبيا عاجزين 
عن العودة إلى البالد، ما يقّيد حقهم في حرية التنّقل.

2.   األقليات الدينية
في ليبيا أكثرية من املسلمني السنّة بنسبة حوالى %37.97 ولكن، تضّم 

البالد عدداً من األقليات الدينية، منها الصوفيون واملسلمون التابعون 
للمذهب اإلباضي، والهندوس، واملسيحيون، والالأدريون، والروم الكاثوليك، 

واألنغليكان.38 إبان نظام القذافي، كان يسمح لهذه اجملموعات باالسم 
مبمارسة طقوسها ولكن بعض حقوقها كانت مقّيدةً.39 منذ الثورة، 
أصبحت املواقف من األقليات الدينية أكثر حساسيًة. فقد تعرّضت 

األماكن ذات األهمية بالنسبة إلى األقليات الدينية إلى االعتداءات، مبا 
في ذلك أحد أهم املعالم الصوفية في ليبيا، ضريح الشيخ عبد السالم 

األسمر الفيتوري في زلينت، الذي دّمر بالكامل. ومن املواقع األخرى التي 
متّ االعتداء عليها مكتبة تاريخية، ومقابر والسبب أّن املعالم واألسياد 

بحسب االعتقاد السائد عبارة عن مظاهر غير إسالمية. 
أثناء اجلولة التي قمنا بها، عّبر املشاركون عن استيائهم من 

االعتداءات على مواقع التراث الديني التي جتري في مختلف أنحاء البالد 
وسّلطوا الضوء على أهمية ضمان احلرية الدينية وحرية التعبير مبا في 

ذلك احلق في عدم اعتناق أي ديانة. كما شّدد على هذه النقطة أيضاً 
الليبيون املسيحيون، واليهود، والالأدريني الذين شعروا أّن حقوقهم 

الدينية ال تلقى احلماية، وبالتالي لم يكونوا قادرين على التعبير عن 
إميانهم أو ممارسة طقوسهم خوفاً من أن يتم االنتقام منهم. 

يجب أن تتضّمن حماية احلرية الدينية حماية األقليات الدينية 
بشكٍل إيجابي، من خالل اتخاذ اخلطوات التي تضمن ممارسة اجلميع 

حلقهم في احلرية الدينية. 

3.   األقليات السياسية واملصاحلة
تردّد املشاركون من املناطق املصنّفة على أنها من األقليات السياسية، 

مثل سرت، وسبها، وبني وليد، في أن يشاركوا في التصوير خوفاً من 
أن يتعرضوا ألعماٍل انتقامية. وشرح لهم مرشدو دستوري عن مدى 

http://www.icj-cij.org/docket/files/83/6897.pdf     31
32     الفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق 

A/HRC/WG.6/9/ ،اإلنسان، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، اجللسة التاسعة
LBY/3، ص7

33     اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948، املادة 13.
34     دستور كندا لعام 1982 )متت مراجعته في العام 2011( املادة د )6(

35     دستور الهند، املادة 19 )1( )د(
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أهمية تعبير املشاركني من هذه اجملتمعات املهّمشة عن آرائهم حيال 
القضايا التي يريدون أن يوّفر الدستور حمايتها. حتدثوا بعيداً عن 

الكاميرا، واستطاعوا إخبارنا عن خوفهم من أن يستبعدوا عن العملية 
السياسية، وخوفهم من قانون العزل السياسي، وكان وقتها مقترحاً. 
كما ردّدوا أيضاً وجهة النظر التي سبق ملرشدي دستوري أن سمعوها: 
أّن الدستور اجلديد يجب أن يضع حداً لهذا التمييز من خالل املصاحلة 

الوطنية بني ليبيا واألقليات السياسية، واألكثرية بهدف إدماج تلك 
اجملموعات في اجملتمع ثانيًة.

كما طرحت فكرة املصاحلة أيضاً على أنها ذات أهمية خاصة عندما 
قام الفريق بزيارة مدينة الكفرة. فقد متّ استقبال مرشدي دستوري من 

قبل شخصني من أعضاء اجلمعية الدولية للصليب األحمر مكّلفني 
باملصاحلة بني التبو وقبيلة الزوية. وعندما التقى الفريق بأفراد من 

مجموعات التبو، أكدوا أنهم ولو كانوا األكثرية في قرية ربيانة )الواقعة 
على بعد 150 كلم غربي الكفرة(، ال يُسمح لهم بتكوين مجلس محّلي. 

وفقاً لهم، برّر العرب في الكفرة هذا األمر على أساس العدد املقتضب 
لسكان ربيانة )يصل عددهم حلّد 50 منزالً(. ولكن، كان ردّ التبو أن عدد 

سكان تازربو )التي تبعد مسافة 200 كلم عن الكفرة( هو نفسه وليس 
في البلدة أكثرية من التبو، ورغم ذلك للبلدة مجلسها احمللّي. فما سبب 

ذلك؟
طلب سكان التبو املقيمون في الكفرة أن يوّفر الدستور اجلديد 

احلماية حلقهم في العيش بكرامة من دون تقسيم الكفرة إلى أراٍض 
عربية وأخرى خاصة بالتبو. فهذه التقسيمات، على حّد تعبيرهم، قد 

أدّت إلى النزاع املسّلح بني اجملموعتني. كما اشتكوا من أن العرب، الذين 
يشكّلون األكثرية، وال سيما في املراكز العليا، يسيطرون على مكان 

العمل. وطالبوا بظروف معيشية أفضل وهو أمر كان من الصعب 
حتقيقه وال يزال حتى اليوم نظراً إلى حرمان بعض أفراد مجموعات التبو 

من حقهم في احلصول على اجلنسية.

ويشكّل أهالي بلدة تاورغاء السابقون مجموعًة أخرى من السكان 
الذين ميكن أن يستفيدوا من مبادرات املصاحلة، وكان عددهم في السابق 

يبلغ 30000 40. قبل التحرير، كان أهالي تاورغاء عموماً يعيشون في 
البلدة الساحلية الصغيرة التي تبعد حوالى 250 كلم عن غرب طرابلس. 

وكانت تلك البلدة قد استخدمت من قبل القوات املسّلحة ملعّمر 
القذافي إبّان احلصار في مصراتة. ونتيجًة لذلك، اعتبرت البلدة أنها 

»مناصرة للقذافي«، وفي أغسطس من العام 2011، أجبرت امليليشيات 
سكان البلدة جميعاً على مغادرتها. وقد أصبح أهالي تاورغاء اليوم 

مشرّدين في مختلف املناطق الليبية، ويعيش كثيرون من بينهم في 
مخيمات للمشردين في طرابلس وبنغازي. في أثناء قيامنا بجولة رحلة 
وطن، لم نتمكّن من الوصول إلى اخمليمات التي يقيم فيها اليوم أهالي 

تاورغاء املشرّدون. ولكننا منذ ذلك احلني قد استطعنا التحديث إلى أفراد 
من اجملتمع احمللي أخبرونا عن حرمانهم من حقوقهم نتيجة التمييز 

السياسي على أساس والئهم للنظام السابق. وقد شّدد أهالي تاورغاء 
على اجلهود احملدودة التي تقوم بها الدولة من أجل تسهيل املصاحلة 

وعودة األهالي إلى ديارهم. وقد تكرّر على مسامعنا مراراً أّن الدولة قد 
ساهمت في تأخير عودتهم إلى بلدتهم، وميكن اعتبار هذا األمر انتهاكاً 

للحق في حرية التنقل في البلد وحرية اختيار مكان اإلقامة. كما هو 
منصوص عليه في العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.41 

وقد عّبر أهالي تاورغاء الذين حتدثنا إليهم أنه ال بد من بذل املزيد من 
اجلهد من أجل إخضاع املسؤولني عن االنتهاكات للمساءلة )من اجلانبني(  

وتسهيل املصاحلة مع السكان ككّل.

التوصيات: 
يجب أن يتمتع جميع أفراد األقليات بحماية حقوقهم حالهم 

حال أي مواطن ليبي آخر، ويجب أن يحصلوا على اجلنسية الليبية 
على اساس الوالدة ألم ليبية أو أب ليبي، داخل ليبيا، أ أو االقامة 

في ليبيا مدةً ال تقل عن عشر سنوات إقامة عادية. وال بد من إيالء 
اعتبارات خاصة لعدميي اجلنسية، أو في حال كان أي من الوالدين 

عدمي اجلنسي، ولكن عاش في ليبيا فترة طويلًة من الوقت.
يجب االعتراف بلغات األقليات، مبا في ذلك األمازيغية، والتبوية، 

كلغات رسمية في توطئة الدستور بحيث عندما تكون األكثرية 
تتحدنّث األمازيغية، أو التبوية، تنصنّ الدولة على أن تتم جميع 

املعامالت الرسمية واملوارد في لغة األكثرية في املنطقة، ال سيما 
في كل ما له عالقة بالتعليم.

يحق لألقليات بالتمتع بثقافتهم وتطويرها، واعتناق أديانهم، 
ن ذلك واجب الدولة في  وممارسة معتقداتهم بكلنّ حرية. ويتضمنّ

حماية ثقافات جميع الناس واحملافظة عليها.
يجب أن تعتمد جميع األحكام املتعلقة بالقضايا ذات الصلة 

بحقوق األقليات في الدستور على أساس التوافق أمناء عملية 
الصياغة وليس على أساس األكثرية، ويعكس هذا األمر واقع أننّ 

هذه القضايا تتجاوز بتأثيرها األقليات.

حتديث:
ينّص القانون رقم 1 لسنة 2014 على بعض املنافع والتعويضات التي 

ميكن أن تستفيد منها أسر الشهداء واملفقودين. وفيه، يختصر تعريف 
»الشهيد« مبن قضى نحبه من صفوف ثورة 17 فبراير، مبا في ذلك الذين 

قتلوا في أثناء معاركهم ضد نظام القذافي أو املدنيني الذين قتلوا 
بنيران القذافي. وبالتالي لم يشمل األفراد الذي قتلوا خالل صراعهم 

في صفوف النظام. صحيح أّن تعريف »املفقود« لم يشر إلى املفقودين 
من جانب الثوار بصريح العبارة، غير أّن املادة 2 )2( تؤكد على أّن هذه 
املنافع ال تنطبق على أي شخص كان يعارض الثورة في أي وقت وبأي 

طريقة. ويشكّل هذا األمر عقبة في وجه العدالة االنتقالية واملصاحلة 
بني اجملموعات وقد أدى إلى حرمان أسر املفقودين واملقتولني في صفوف 
القذافي ومت اعتباره أمراً مقلقاً برأي املشاركني. فعلى سبيل املثال، في 

هل يجب أن تشكنّل إجراءات العدالة االنتقالية، كاحملاكم أو املؤسسات 
املكلنّفة بشكٍل خاص بالتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان السابقة، 

جزءاً من الدستور؟

http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2013/10/     40
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.1

.2

.3

.4

ا�ت - 49 وص�ي ر وال�ت ر�ي
�ق ور�ي ال�ت د��ت ا �ي �ب �ي ل�ي ل العدال�ق �ف �ب محامو�ف م�ف �أ



50
سرت، وسبها، وطرابلس، وبني وليد، ورقدالني حتدث املشاركون عن االجتاه 

السائد والقاضي مبعاقبة »اخلاسرين« وحرمانهم من املشاركة في 
العمليات السياسية واالنتقالية.

4.   حقوق املرأة
في بعض اجملتمعات، تكون للنساء تقليدياً حقوق أقل من الرجال، أو 
إمكانية أقل في الوصول إلى الفرص االقتصادية أو السياسية. في 

هذه احلالة، ميكن أن يسعى الدستور إلى تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة 
بإضافة املبدأ العام للمساواة أمام القانون، ومنع صريح جلميع أشكال 

التمييز ضد املرأة.
يتضّمن الدستور األفغاني ضمانًة صريحًة باملساواة في املادة 22، 

ويتضّمن دستور جنوب أفريقيا منعاً صريحاً جلميع أشكال التمييز 
بسبب اجلنس في املادة 9 منه. وتتضمن دساتير أخرى عناصر من التمييز 
اإليجابي فتحتفظ للنساء مبقاعد في الهيئة التشريعية كاملادة 84 من 

الدستور األفغاني واملادتني 98-97 من الدستور الكيني.
وتتمثل إحدى احلسنات الرئيسية وراء تضمني حكم خاص بالتمييز 

اإليجابي في الدستور اجلديد في أّن هذا احلكم من شأنه أن مينع القوانني 
التي تطبق هذا احلكم مستقبالً من أن تكون غير متوافقة مع الدستور. 

فعندما يضّمن احلكم اخلاص بالتمييز اإليجابي، ينّفذ هذا احلكم، وتكّلف 
احملاكم بتفسير كافة القوانني التي تصدر في ما بعد على ضوء هذا 
احلكم املشمول في الدستور. وإّن فرصة تضمني احلكم في الدستور 
تعني أيضاً أنه من املمكن صياغة هذا التدبير كمسألة ذات شرعية 

دميقراطية دائمة وليس كإجراء مؤقت. ومن املمكن أن تكون اللغة 
املستخدمة محددة بنوع اجتماعي معني أو محايدة من هذه الناحية.

صحيح أّن ليبيا قد صادقت على التزامها باتفاقية األمم املتحدة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة في العام 1979 

والبروتوكول االختياري امللحق بها، إالّ أّن اإلجابات عن األسئلة الواردة في 
املسح، والنقاشات غير الرسمية قد بّينت أّن النساء يشعرن بأنهّن لم 

يحققن املساواة في التطبيق. فقد شعرت نسبة %85.4 من املشاركات 
أّن الدستور اجلديد يجب أن ينّص على أشكال حماية محّددة لشؤون 

املرأة. ومن بني اجمليبني عن أسئلة املسح، رجاالً ونساًء وافق 69.9% 
من بينهم »كثيراً« أو »نوعاً ما« على أنه يجب اتخاذ إجراءات خاصة 
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ن الدستور أشكال حماية محدنّدة للنساء، كتلك التي  هل يجب أن يتضمنّ
تعترف بأهمية حقوق األمومة، واألحكام املتساوية في الزواج والطالق، 

واملواطنية املتساوية؟

هل يجب اعتماد إجراءات خاصة لضمان متثيل املرأة في احلكم؟

ما هو برأيك التحدي األهم في مواجهة املرأة في ليبيا؟



لضمان متثيل املرأة في احلكم. عالوةً على ذلك، اعتبر دور املرأة في احلياة 
السياسية دوراً هامشياً. ولم يُعزَ السبب إلى القواعد اإلجتماعية 

فحسب، بل إلى قلة استقالل املرأة من الناحية االقتصادية أيضاً. من 
املثير لالهتمام أّن هذه اخملاوف لم تترجم إحصائياً بأعداد كبيرة من 

األشخاص الذين ذكروا في املسح »األمن االقتصادي« )أقل من نسبة 1%( 
أو »الوصول/العوائق أمام التربية« )%6(. وعند السؤال عن هذا املوضوع، 

أكد املشاركون أّن هذه التحديات ليست قائمًة بذاتها بل هي نتاجات 
فرعية للقيود اإلجتماعية.

في إطار اإلجابة عن السؤال: »ما هو برأيك التحدي األهم في 
مواجهة املرأة في ليبيا«، كان الردّ األكثر شيوعاً »التطرّف الثقافي/

الديني«. وقد مثّلت هذه اإلجابة نسبة %23 من مجموع اإلجابات التي 
متّ تلقيها، وقد متّ اختيار هذا التحّدي من بني 17 حتدياً. كما انعكس هذا 
األمر أيضاً في نشاطاتنا ومقابالتنا التي سّلطت خاللها النساء الضوء 

على غياب املساواة ضمن اجملتمع الليبي كتحّد أساسي. كما عّبرت 
طالبات اجلامعات من مختلف أنحاء البالد، من البيضاء إلى يفرن، عّما 

فقدنه من فرص في التعليم والتوظيف، مرتبطة بالنوع االجتماعي، 
ولكن نسنب األمر إلى القواعد اإلجتماعية أكثر منها العوائق القانونية. 

وقيل لنا أنه من املمكن أن »يغّير الدستور ذلك« ألنه سيستند إلى 
والية من قبل الشعب. وقد عّبرت املشاركات في حلقات النقاش اخلاصة 

بالنساء التي نّظمناها في كاباو، واملشاركات اللواتي أجرينا معهّن 
املقابالت في البيضاء وطبرق عن معاناتهّن من الدور البالغ التأثير 

للمفتي، مع أمثلة محددة حول احلظر احملتمل على السفر من دون محرم 
أو قيادة السيارة، ومحاولة منع الليبيات من الزواج من غير الليبيني. كما 
أعربت النساء أيضاً عن مخاوف تتمثل في حرية الزواج، وحقوق اجلنسية 
ألطفال النساء املتزوّجات من غير الليبيني، ال سيما في البلدات احلدودية 

مثل جالو، وطبرق، والكفرة حيث التقارب مع الدول اجملاورة يعني زيادة 
احتمال الزواج من غير الليبيني. وقد نبعت هذه اخملاوف من نظام قانوني 

يعتبرنه متأثراً بالتطرّف الثقافي والديني.

التوصيات:
باإلضافة إلى األحكام العامة املبنية على املساواة، يجب أن 

ن الدستور إجراءات محدنّدة غير متييزية من أجل حماية  يتضمنّ
النساء، ال سيما في ما يتعلق بالتوظيف، واملشاركة في احلياة 

السياسية، والرعاية الصحية، واجلنسية والتعليم.
ال بد من إعداد سياسات اجتماعية عامة من أجل ضمان حقوق 
املرأة املدنية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية،  والثقافية 

تكون مصممًة بحيث تضمن للمرأة معيشًة كرميًة ومتتعها 
بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية على أساس املساواة مع الرجال.

يجب أن ينصنّ الدستور على إجراءات خاصة لضمان النهوض 
باملراة في اجملاالت السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 

والثقافية، واملدنية، ومجاالت أخرى. وتعتبر هذه اإلجراءات، مثل 
االحتفاظ بنسبة كبيرة من مقاعد الهيئة التشريعية للنساء، 

مهمًة إلى حني حتقيق املساواة بشكٍل واضح بني اجلنسني.
يجب أن ينصنّ الدستور على أحكام خاصة تقضي بإنشاء جلنة 

خاصة للمساواة بني اجلنسني تتولى مراقبة عملية تطبيق 
التمييز اإليجابي في األنظمة السياسية واالنتخابية.

يجب أن يضمن الدستور للنساء احلقوق املتساوية مع الرجال في 
احلصول على اجلنسية وتغييرها واالحتفاظ بها. كما يجب أن 

يضمن بشكٍل خاص عدم تغير جنسية الزوجة بتزوجها من أجنبي، 
و تغيير جنسيتها من قبل الزوج خالل الزواج، أو جعلها عدمية 

اجلنسية أو إجبارها على احلصول على جنسية زوجها. كما يجب أن 
متنح حقوق اجلنسية للطفل إذا كانت أمه ليبية أو والده ليبياً.
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5.   حقوق حماية األشخاص ذوي اإلعاقات
ينص اإلعالن الدستوري على أن الليبيني سواء أمام القانون )املادة 6( 

وفي املادة 8 يحّدد أن »تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير 
املستوي املعيشي الالئق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية 

والضمان االجتماعي لكل مواطن...« وهذا ما يستعيد احلكم املتعلق 
بحقوق املعوقني في دساتير عدد من الدول اخلارجة من حاالت النزاع مثل 

أفغانستان وكولومبيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية. باإلضافة إلى 
ذلك، يتضّمن دستور جنوب أفريقيا مثالً أحكاماً خاصة باملساواة وانعدام 

التمييز عموماً، ما يتضّمن صراحًة األشخاص من ذوي اإلعاقات.
حتتاج الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى النظر في كيفية 
تعامل ليبيا اجلديدة مع املواطنني ذوي اإلعاقات. غالباً ما تعتبر اإلعاقة 

مبثابة حالة تعيق قدرة اإلنسان على ممارسة املهام العادية في حياته 
اليومية. قد تكون اإلعاقات جسديًة أو عقليًة وتتفاوت من حيث اخلطورة. 

فقد يكون مبقدور بعض املعوقني العمل والعيش بطريقة عادية تقريباً 
في حني أن األفراد ذوي اإلعاقات اخلطيرة قد يحتاجون إلى رعاية دائمة.

تضّم ليبيا بني مواطنيها عدداً كبيراً من األفراد ذوي اإلعاقات 
نتيجة الصراع الذي دار إبان الثورة. ومن بينهم املقاتلون، واملدنيون الذين 

تعرضوا للقصف أو إطالق النار. وكما جتري العادة في الدول كافة، من بني 
املواطنني أيضاً أشخاص يولدون مصابني بإعاقات أو يعانون منها نتيجة 

املرض أو التقدم في السن. في دوٍل كثيرة، تقرّ تشاريع خاصة تعني 
بأحوال األفراد من ذوي اإلعاقات. تتناول هذه التشاريع بشكٍل خاص مكان 

العمل، مع أمكنة أو خدمات مفتوحة للعامة، وبدعٍم مالي لألشخاص 
ذوي اإلعاقات.

ومن الضروري عدم عرض أحكام توفير اخلدمات العامة لألشخاص 
ذوي اإلعاقات )مثل الرعاية الصحية، واملساعدات املعيشية، وبدالت 

التعليم( بطريقة متييزية، ألن ذلك من شأنه أن ينتج في عملية توزيع 
غير متكافئة للخدمات تؤثر بطريقة غير متناسبة على األشخاص ذوي 
اإلعاقات، ال سيما في ما يتعلق بالرعاية الصحية. شّدد اإلجماع وسط 

املشاركني الذين حتدثنا إليهم في جولتنا على االعتقاد بأّن توفير الرعاية 
الصحية بشكٍل متساٍو أمرٌ أساسي حلماية كرامة اإلنسان. فضالً عن 

ذلك، إن تقدمي كافة اخلدمات األساسية بطريقة تسّهل الوصول املتساوي 
لألشخاص ذوي اإلعاقات أمر ضروري، بحسب ما أفاد به املشاركون، مبا 

في ذلك الوصول إلى التعليم، واملشاركة في االنتخابات، باإلضافة إلى 
الرعاية املناسبة. كما حتّدث أحد املشاركني املعّوقني عن رغبته في أن 

تدرج مناقشة أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقات في املنهاج التعليمي في 
املدارس، بهدف تغيير املواقف التي يتخذها أصحاب األجسام السليمة 
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أحياناً من األشخاص ذوي اإلعاقات. وأشارت طالبة في إحدى املدارس 
في طرابلس إلى التحديات املرتبطة بوصولها إلى املرافق في مدرستها 

بسبب افتقار املبنى إلى منحدرات أو إمكانية الوصول إلى مختلف أجزاء 
املبنى من دون أدراج. فبسبب هذه املشكلة، اضطرت إلى االنتقال إلى 
مرفق خاص باألطفال ذوي اإلعاقات حيث مستوى التعليم أدنى بكثير 
على حّد قولها. كما حتّدث طالب آخر عن تعرّضه للمضايقات من قبل 
الطالب واألساتذة بسبب إعاقته العقلية، مشيراً إلى ما حلق بكرامته 

من »أذى«.
عند زيارة مرشدي دستوري ملرفق لرعاية األطفال ذوي اإلعاقات، 

صدموا من املستوى املتدنّي ملعايير توفير اخلدمات املتاحة لهم. فاملعدات 
غير كافية لكل طفل، مع العلم أّن األطفال اضطروا لتشارك كرسي 

متحرك واحد. وقد ربط بعض األطفال إلى األسرّة حتى ال يتحرّكوا. 
باإلضافة إلى ذلك، حتدث املوظفون عن تلقيهم احلّد األدنى لألجور، 

واضطرارهم للعمل دوامني أو ثالثة وعدم تلقيهم للمال أو بدالت العالج 
في حال تعرّضوا لإلصابة في مكان العمل.

يجب أن ينّص الدستور اجلديد على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات، 
ويفرض على الدولة تعزيز املبدأ األساسي القاضي بعدم التمييز ضد 

األشخاص ذوي اإلعاقة مبا في ذلك اتخاذ التدابير من أجل: أ( تعزيز 
إمكانية الوصول في احلياة اليومية؛ ب( النظر في احلاجة إلى خدمات 

الدعم واملساعدة في التنقل، وج( توفير إمكانيات الوصول إلى التعليم 
والتوظيف واملشاركة في احلياة السياسية والثقافية والترفيهية 

والرياضية.

التوصيات:
يجب أن يعترف الدستور اجلديد بأننّ التمييز ضد أي شخص 
لة وقيمة  على أساس اإلعاقة ميثنّل انتهاكاً للكرامة املتأصنّ

الشخص.
يجب وضع السلطات العامة أو شركات األعمال التي تقدنّم 

اخلدمات للعامة حتت موجب ميلي عليها أخذ أحوال األشخاص 
املعونّقني في احلسبان.

في مكان العمل، يجب على أرباب العمل أن يلتزموا بواجب 
إيجابي يتمثل في مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقات في احلصول 

على عمل، إذا كان من املمكن إجراء بعض التعديالت ملساعدتهم 
في القيام بذلك، يكون من املنطقي توقع رب العمل القيام بهذه 

التعديالت.

ا�ب �ب ال والسش ط�خ هق ال�أ ل. �ما�ي

قام فريق دستوري بزيارة 10 إعداديات في مختلف البلدات واملدن، وقابل ما 
يزيد عن 300 طالب وطالبة. كان الطالب في سّن صغيرة فلم يتمكنوا 

من إمتام املسح الدستوري، ولكن مرشدي دستوري نّظموا نقاشات 
تفاعلية وحيوية للغاية إلشراك األطفال في قضايا الدستور وكيف تؤثر 

عليهم أحكامه. بدأ املرشدون النشاطات بسؤال األطفال عن احلقوق التي 
يعتقدون هم األطفال أنهم يجب أن يتمتعوا بها، مقارنًة بالراشدين. وقد 
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أجاب كّل األطفال تقريباً بأّن الكبار برأيهم يجب أن يتمتعوا بحقوق أكثر 

منهم. ومن ثم، حث املرشدون األطفال على التفكير في جميع احلقوق 
اخملتلفة التي يعتقدون أنهم سيحتاجون إليها بشكٍل خاص. وقد تناولت 
األفكار األولى التي خطرت ببالهم هي التعليم، وقد نسب املرشدون هذا 

األمر لواقع أن النقاشات تدور في املدارس، وبسبب الفئة العمرية التي 
ينتمون إليها. ولكن، عندما سئل األطفال أن يفكروا في الوقت الذي 

ولدوا فيه، وما هم بحاجة إليه مباشرةً، توّصلوا إلى احلاجة واحلق في أن 
يكون لهم اسم، وجنسية، وأن يعرفوا من يكون أهلهم. وتابع املرشدون 

على هذا املسار حتى متكن األطفال من حتديد كل االحتياجات واحلقوق 
تقريباً وأقرّوا بأنهم يجب أن يحصلوا على حقوق أكثر من الكبار. وجنح 

الطالب في كل مدرسة من املدارس في حتديد ما يزيد عن %70 من احلقوق 
الواردة في اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن منظمة األمم املتحدة في 
العام 1989. وقد تضّمنت هذه احلقوق احلقوق اخلاصة املتعّلقة مبستوى 

املعيشة، واحلق في اللعب والترفيه. وقد عّبر أحد التالمذة في مدرسة في 
رقدالني بطالقة عن هذا األمر، فقال: »حسناً، إنه مجرّد احلق في احلصول 

على الطفولة. هذا ما نريد حمايته.«
ومع اختتام النشاطات الترفيهية حول القضايا الدستورية، تعرف 

الطالب إلى احلاجة لتوفير حماية خاصة لألطفال فعّبر ما يزيد عن 80% 
من الطالب عن احلاجة لتمتع األطفال بحقوق خاصة، ال سيما في ما 

يتعلق بالتعليم. وكانت اخملاوف التعليمية محّط تركيز واضح بالنسبة 

ا�ت - 53 وص�ي ر وال�ت ر�ي
�ق ور�ي ال�ت د��ت ا �ي �ب �ي ل�ي ل العدال�ق �ف �ب محامو�ف م�ف �أ

 ! ول�ق �ي الحصول عل� ال��ف ّرد الح�ق �ف � محب �ف اإ
.� �ت د �ما�ي ر�ي

ا ما �ف هدف

إليهم، كما طالبوا بأمور أخرى تضمنت ما يلي:
ال يفترض بالتعّلم أن يكون محصوراً بالصف.

يجب حتسني املرافق مثل املكتبات، وأجهزة الكمبيوتر، وحتسني 
الرياضة والفنون، مبا يعكس احلق في تعزيز منو شخصية الطفل 

ومواهبه.
تشييد املكتبات في املدارس كافة، واشتمالها على مختلف أنواع 

الكتب. يجب أن تخصص املدارس وقتاً للمطالعة لألطفال.
تأمني أجهزة الكمبيوتر وإمكانية وصول الطالب إلى اإلنترنت حتى 

يتمكنوا من زيارة املواقع التربوية مبا يعكس واقع أنهم يتمتعون 
باحلق في الوصول إلى املعلومات للتعلم والبحث بعيداً عن 

املنهاج املدرسي. في هذا السياق، حتّدث الطالب عن تغّير املناهج 
منذ الثورة، وحتدثوا أيضاً عن حقهم في القيام بأبحاثهم اخلاصة 

من أجل اتخاذ القرار حول ما ستكون عليه وجهات نظرهم 
الشخصية حول القضايا الراهنة.  

حماية األطفال من التمييز وحقهم بالتعليم املتساوي. في 
املناطق النائية، كالبياضة مثالً، شعر الطالب بأنهم مهّمشون 

كونهم يحضرون ثالثة صفوف في اليوم فقط مقارنًة بستة 
صفوف في اليوم في املدارس في طرابلس وبنغازي. كذلك األمر، 

أكّد أهالي التبو في الكفرة أن أطفالهم يعانون التمييز العنصري 
كونهم مينعون من تسجيل أبنائهم. 
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ع  م�ت �قً لل�ت رور�ي �ق صف ماع�ي �ت �ق والا�ب صاد�ي �ت و�ق الا�ق ر الح�ق �ب ع�ت ًا ما �ت ال�ب
عف

�ي  راءا�ت ال�ت �ب �، وم�ف دو�ف ال�إ �ف �ق ل�أ ا��ي �ق والس�ي �ي
و�ق المد�ف الح�ق �ب

�ق  �ي
و�ق المد�ف د الح�ق �ق �ف ، �ت اء، والمسك�ف دف ل العف �ب م�ش وا�ف م�ف الحب صف �ت

� لها. �ق كّل مع�ف ا��ي والس�ي

ا�ت وص�ي ر وال�ت ر�ي
�ق ور�ي ال�ت ا54 - د��ت �ي �ب �ي ل�ي ل العدال�ق �ف �ب محامو�ف م�ف �أ

تأمني وسائل النقل املالئمة ملنع حرمان األطفال من الوصول إلى 
التعليم أو استكمال الدراسة. وتعّد هذه املشكلة على قدر خاص 
من األهمية بالنسبة إلى الطالبات اللواتي ال يسمح لهّن بالسفر 
مبفردهّن. ففي حال كان احملرم في العمل أو ال يتحمل اصطحابهّن، 

ال ميكن للفتيات ارتياد املدرسة ويجبرن على البقاء في املنزل. 
طرحت هذه املشاكل في املناطق الريفية، مثل تغسات، وتاكنس 

والبيضاء، حيث البنية التحتية ضعيفة، تصّعب التنقل. وتعكس 
هذه الطلبات واجب الدولة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشجيع 

حضور الطالب في الصفوف وتقليص معدالت التسرّب املدرسي. 
األخذ بعني االعتبار احتياجات األطفال ذوي اإلعاقات وتلبيتها 

عند تشييد املدارس. فقد قام مرشدو دستوري بزيارة مركز إلعادة 
التأهيل في سيدي املصري. ولم يكن مجهزاً للعناية بذوي 

اإلعاقات اجلسدية. في املركز، اشتكى العديد من األطفال من عدم 
قدرتهم على ارتياد املدرسة ألنها غير مجّهزة لتلبية احتياجاتهم 

اخلاصة. وتتضّمن هذه االحتياجات صفوفاً على الطابق األرضي، 
وأساتذة مؤهلني في املدارس لرعاية األطفال ذوي اإلعاقات، أو 

تدريب املدرّسني حول كيفية التعامل مع هؤالء الطلبة. فبسبب 
هذه األمور، ُحِرم الكثير من األطفال ذوي اإلعاقات من التحصيل 

العلمي.42

شكّلت الرعاية الصحية لألطفال إحدى املشاكل األساسية التي 
تطرّق إليها األهل في البلدات التي تضّم معامل تكرير البترول وصناعة 

اإلسمنت. في اخلمس وفي جالو، يعاني األطفال من مشاكل صحية ناجتة 
عن التلّوث البيئي املنتشر. وفي املناطق الريفية، كما في البّياضة، وكاباو، 

وتغسات، ورقدالني، وزوارة، أكّد املشاركون أنه من الصعب الوصول إلى 
أطباء أطفال. باإلضافة إلى ذلك، تفتقر هذه املناطق إلى مستشفيات 

أو عيادات طبية مجّهزة باملعدات اخلاصة. وقد أدى هذا األمر، بحسب 
ما أخبرنا به املشاركون، إلى وفاة الكثير من األطفال احلديثي الوالدة، 

بسبب قّلة حاضنات األطفال. وتدفع هذه املشكلة باملواطنني للسفر مع 
أطفالهم إلى البلدات اجملاورة للحصول على الرعاية الطبية. وقد يصعب 

األمر بسبب وسائل النقل غير املتطّورة، وغياب نظام إسعاف أساسي، 
واالفتقار عموماً إلى البنية التحتية السليمة.

واحتدمت النقاشات عندما تطرّق احلديث إلى العنف ضد األطفال 
واألعمال التمييزية. في إحدى املدارس اخلاصة بالبنات في سوسة، 

قابلنا فتاةً تعاني من مرض عقلي بسبب تعرّضها للتعذيب اجلسدي 
والشفهي من أفراد عائلتها. ولم يفعل أحد أي شيء إلخضاع األهل 

للمساءلة، وفي ذلك دليل على احلاجة التخاذ إجراءات وقائية أكثر 
فعالية حلماية األطفال. 

التوصيات:
لكلنّ طفل احلق مبا يلي:

أن يكون له اسم وجنسية منذ والدته.
أن يحظى بالرعاية من العائلة أو الوالدين، أو لرعاية بديلة في 

حال كان بعيداً عن كنف العائلة.
أن تلقى مصاحله االهتمام األول.

الغذاء األساسي، واملسكن وخدمات الرعاية الصحية واالجتماعية.
احلرية من التدخل غير املشروع في حياته العائلية وخصوصيته.

مستوى معيشي الئق، يشتمل على الغذاء األساسي، واملسكن، 
وخدمات الرعاية الصحية األساسية، واخلدمات االجتماعية. 

الوصول إلى املعاملة املالئمة في حال كان يسعى للحصول على 
اللجوء.

احلماية من سوء املعاملة، أو اإلهمال، أو اإلساءة، أو اإلهانة– 
ويعتبر هذا احلق غير قابل لالنتقاص.

أال يسمح له أو يطلب منه ممارسة أي عمل أو تقدمي أي خدمات ال 
تناسب عمره، أو تعرنّض رفاهه، أو تعليمه، أو صحته اجلسدية أو 

النفسية أو منوه الروحي، أو األخالقي أو االجتماعي للخطر.
احلماية من النزاع املسلح، وعدم استعماله مباشرةً في النزاع 

املسلنّح – ويجب أن يكون هذا احلق غير قابل لالنتقاص لألطفال 
دون اخلامسة عشرة.

عدم التعرنّض لالحتجاز إال كإجراء أخير، وفي هذه احلالة، فضالً عن 
احلماية العامة من الضمانات اإلجرائية لقانون العقوبات، يحق 

للطفل بأن يحتجز ألقصر فترة ممكنة، ويحق له بأن ميكث بعيداً عن 
احملتجزين اآلخرين فوق سن الثامنة عشرة، وأن يعامل على نحٍو وفي 
ظروف تناسب عمره – ويجب أن يكون هذا احلق غير قابل لالنتقاص.
تعيني محاٍم حتدنّده له الدولة، على نفقتها اخلاصة، في اإلجراءات 

املدنية التي يكون متورنّطاً فيها.

هق �ي
ا�خ �ق هق وال�ش ما��ي �ت ، والا�ب هق صاد�ي �ت و�ق الا�ق م. ال��ق

ينّص الدستور على أحكام خاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية تشمل احلق في امللكية، واملسكن، والتعليم، والرعاية 

الصحية، والغذاء، واملياه، والعمل. تشكّل احلقوق االقتصادية، االجتماعية 
والثقافية جزءاً يلقى القبول واالعتراف من شرعة حقوق اإلنسان وأحد 
العناصر األساسية الحترام كرامة اإلنسان وتقّدمه. في الواقع،  ينّص 

العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أّن هذه 
احلقوق تنبع من الكرامة املتأصلة لإلنسان.43 باإلضافة إلى ذلك، غالباً ما 

42     منذ جولة دستوري، صادقت ليبيا على اتفاقية األمم املتحدة حول حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة. 
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43     العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقصادية واالجتماعية والثقافية لعام 
1966، الديباجة
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تعتبر احلقوق االقتصادية واالجتماعية ضروريًة للتمتع باحلقوق املدنية 
والسياسية ألنه، ومن دون اإلجراءات التي تضمن اجلوانب مثل الغذاء، 

واملسكن، تفقد احلقوق املدنية والسياسية كّل معنى لها.
تتطّلب جميع احلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية من الدولة 

اتخاذ اخلطوات اإليجابية لتوفير السلع أو املوارد ملواطنيها. على سبيل 
املثال، ال يتطلب احلق في عدم التعرّض لإلخالء غير القانوني )وهو مرتبط 

باحلق في املسكن( من الدولة سوى االمتناع عن هكذا إجراء.
تعنى األقسام الفرعية التالية بالقضايا األساسية التي طرحت 

علينا عند القيام بأبحاثنا. 

1.   حقوق امللكية
يحمي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان احلق في امللكية في املادة 17 ، التي 
تنّص على أّن »لكل فرد حق في التملك، مبفرده أو باالشتراك مع غيره وال 

يجوز جتريد أحد من ملكه تعسفاً«.44 كذلك، يتضّمن امليثاق األفريقي 
أحكاماً متعلقة بحماية امللكية، تتضّمن إشارةً إلى أّن »حق امللكية 

مكفول وال يجوز املساس به إال لضرورة أو مصلحة عامة طبقا ألحكام 
القوانني الصادرة فى هذا الصدد«.45 كما يعترف امليثاق األفريقي باحلاجة 

إلى ضمان لكل شخص احلق فى االستفادة من املمتلكات واخلدمات 
العامة،46 واحلق في أن تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها 

الطبيعية،47 واحلق املشروع فى استرداد امللكيات وفى التعويض املالئم.48
غالباً ما تتضّمن الدساتير أحكاماً حتمي احلق في امللكية وتنّص 

على أشكال احلماية في الظروف التي يكون فيها هذا احلقّ محدوداً. على 
سبيل املثال، ينّص الدستور الهندي على أنّه »ال ميكن ألي شخص أن 

يحرم من ممتلكاته إال بسلطة القانون«49 وفي احلاالت التي تستحصل 
فيها الدولة على األراضي، يجب دفع تعويض بقيمة السوق.50 كذلك، 

يحّد الدستور اجلنوب أفريقي نزع امللكية إال عندما يكون لغرض عام أو 
من أجل املصلحة العامة؛ ومبوجب التعويض، برضى املعنيني أو مبوجب 

القضاء. »ويكون مبلغ التعويض ووقت وطريقة دفعه عاداًل ومنصفاً، مبا 
يعكس توازناً منصفاً بني املصلحة العامة ومصالح من تضرر«.

إبان نظام القذافي، كانت املمتلكات تنتزع من الشعب تطبيقاً 
للقانون رقم 4 لعام 1978، الذي يسمح باالستيالء على امللكيات، 

واألراضي الزراعية وشركات األعمال وتأميمها. ومن ثم يدفع املقيمون 
اإليجارات مباشرةً إلى احلكومة. بالتالي، فإن عملية إعادة توزيع واسترداد 

املمتلكات واألراضي التي مت تأميمها شكّلت مسألًة هامًة كرّرها 
املشاركون غير مرة أثناء اجلولة. في الواقع، تصنّف ليبيا من بني أسوأ 

البلدان في العالم، من حيث حقوق امللكية.51 وغالباً ما ساوى املشاركون 
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ورف عادهق �ت  اإ
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بني خطط استرداد امللكية والعدالة االنتقالية، وعبروا عن رغبتهم في أن 
يتضّمن الدستور حماية واضحة حلق امللكية، وضمانات مناسبة خلطط 

استرداد امللكية. في املادة 25 )7( منه، ينّص دستور جنوب أفريقيا على أنه 
»لكل شخص أو جماعة مت جتريده من ممتلكاته نتيجة قوانني وممارسات في 
املاضي تقوم على التمييز العنصري، احلق، بقدر ما ينص عليه قانون برملاني، 

في استرداد تلك املمتلكات أو احلصول على تعويض منصف عنها«.

2.   املوارد الطبيعية
 من الشائع أن يتضّمن الدستور إشارةً محددةً إلى املوارد الطبيعية في 
الدول التي تستدّر اجلزء األكبر من وارداتها الوطنية منها، كما في ليبيا.

تضّمن دستور جنوب السودان أحكاماً تفصيليًة تتولى فيها الدولة 
إدارة موارد النفط والغاز باسم الشعب السوداني. وتتطلب األحكام 

تنظيم عملية إنتاج النفط وإدارة الواردات بحيث تستفيد منها البالد 
ككل، والهدف إقامة التوازن بني مصالح املناطق املنتجة للنفط، والشعب 
السوداني ككل، ومصالح األجيال املستقبلية. فنّص أحد األحكام اخلاصة 
على تقسيم مدفوعات إيرادات النفط بني املناطق املنتجة للنفط وحساب 

تثبيت إيرادات النفط )الذي يرمي إلى تأمني مانع ضد أسعار النفط 
املتقّلبة( مع استثمار أي فائض في صندوق لألجيال املستقبلية. 

ينص دستور العراق على أحكام واسعة تتعلق بإيرادات النفط. 
بشكٍل خاص ينص على حتديد حصة من الواردات لألقاليم املتضررة التي 

حرمت منها في نظام صدام حسني.
وقد شكّلت املوارد الطبيعية ووارداتها مسألًة حرجًة في اجلولة 

التي قام بها املرشدون، من جهة لكونها سبباً أساسياً وراء مزيد من 
السيطرة اإلقليمية من قبل بعض املناطق، ال سيما في شرق البالد. أكّد 
%89 من املشاركني في املسح في مختلف أنحاء البالد على ضرورة إدارة 

النفط واملوارد الطبيعية على املستوى الوطني. ويبنّي هذا األمر أفضليًة 
للسيطرة الوطنية الستدرار النسبة األكبر من الواردات من املوارد ليعاد 

توزيعها في وقٍت الحق في مختلف أرجاء البالد. ومن األجدى أن ينّص 
الدستور على امللكية العامة للنفط والغاز، وضرورة إدارة اإليرادات لتحقيق 

أقصى حّد من املنفعة العامة، مبا في ذلك إعادة التوزيع املتساوية.

3.   املسكن
ينّص العهد الدولي اخلاص باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

على احلق في املسكن كجزء من تأمني مستوى معيشي كاف، على 
أن تتعهد الدولة باتخاذ اإلجراء الالزم لتطبيق هذا احلق.52 ويتعني على 

الدولة بالتالي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان وصول اجلميع إلى سياسة 
إسكانية مقبولة وبسعر معقول، وإجراءات تشريعية ميكن أن تتضّمن 

تقدمي املساكن من الدولة. فضالً عن ذلك، يعتبر احلق في عدم اخلضوع ألي 
تدخل غير مشروع بخصوصية الشخص، وعائلته، ومنزله أو مراسالته 

جانباً هاماً آخر من احلق في توفير مسكن مالئم.53

44     اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948، املادة 17
45     امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 1998، املادة 14

46     املصدر نفسه، املادة 13
47     املصدر نفسه، املادة 21

48     املصدر نفسه.
49     دستور الهند 1949 )متت مراجعته في العام 2012(، املادة 300 أ.

50     املصدر نفسه، املادة 31 أ )1(.
51     تقرير املؤشر الدولي حلقوق امللكية لسنة 2012

52     العهد الدولي اخلاص باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية 1966، 
املادة 11

53     املصدر نفسه، املادة 17
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في جنوب أفريقيا، يعترف بهذا احلق على أنه حق منفصل، في حني 
يعتبر هذا احلق في الهند جزءاً ال يتجزأ من احلق في احلياة. في امليثاق 

األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، يعتبر هذا احلق محمياً في املادة 14، 
وفي أحكام الصحة البدنية والعقلية )املادة 16( وفي احلق في العائلة 

)املادة 18 )1((، في ما يتعلق باإلخالء باإلكراه.54
في هذا السياق أيضاً، ميكن أن يفهم مضمون الواجبات اإليجابية 
امللقاة على عاتق الدولة على أساس »احلد األدنى األساسي«، فيشكّل 
على سبيل املثال تأمني مكان مالئم للعيش، وبنية آمنة والئقة وقابلة 

للسكن، ومرافق مدنية كالطرق والوسائل التي تتيح الوصول إلى 
األراضي. وكان املشاركون الذين حتّدثنا إليهم أثناء اجلولة واضحني في 

مناشداتهم الدولة اعتماد واجب إيجابي يحّتم تأمني املساكن. وقد 
طالب الشباب خصيصاً بذلك، ذاكرين احلاجة إلى احلصول على مساكن 

كعامل أساسي يسهم في تسهيل الزواج وتأسيس عائلة.

4.   التعليم 
يعترف باحلق في التعليم بوسائل شتى. في الهند، يعتبر هذا احلق 

منصوصاً عليه ضمن احلق في احلياة، فُيمنح أهميًة أكبر لكونه جزءاً من 
هذا احلق األساس. وفي جنوب أفريقيا، يعترف به كحقّ منفصل.

على نحٍو شائع، يطلب إلى الدول مبوجب القانون الوطني أو الدولي 
توفير التعليم االبتدائي فحسب، فيما يعتبر توفير التعليم ما بعد املرحلة 

االبتدائية رهناً باملوارد املتاحة. يتضّمن القانون الدولي حلقوق اإلنسان 
إشارةً إلى »حد أدنى أساسي« للحق في التعليم االبتدائي، ميلي على الدول 

تأمني البنى التحتية واألساتذة، وتأمني وصول اجلميع إلى التعليم دون أي 
متييز، مبا في ذلك التقبل الثقافي، واللغوي، والديني، وميلي عليها أيضاً 

قابلية التكّيف مع الظروف املتغيرة. تفّسر بعض الدول احلق في التعليم 
على أنه يتطلب توفير التعليم اجملاني واإللزامي حتى عمٍر معني.

ذُِكر احلق في التعليم في أغلب األحيان في سياق الرد على السؤال 
النوعي املفتوح: »ما هو أهم ما سيحميه الدستور؟« حيث أجاب %21 من 
املشاركني أّن التعليم هو األهم. كان يطلب من طالب املدارس واجلامعات 
دراسة وقبول اإليديولوجيات السياسية التي يعتمدها النظام، ال سيما 

54     مركز العمل اخلاص باحلقوق االجتماعية واالقتصادية ومركز احلقوق 
االقتصادية واالجتماعية ضد نيجيريا )البيان رقم 155/96(
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تلك املنصوص عليها في الكتاب األخضر.
وحتّدث األطفال الذين قابلناهم في املدارس عن رغبتهم في دروس 

تقوم أكثر على اإلبداع، كالفن أو املوسيقى. كما عبروا عن مخاوفهم من 
النقص في عدد املدرّسني، ومستوى احملسوبيات الذي يدخل في عملية 

تعيني األساتذة.
فضالً عن ذلك، حتدّث املشاركون املنتمون إلى األقليات عن العوائق التي 
يواجهها أبناؤهم في احلصول على التعليم، بسبب العوائق املوجودة حالياً 

للتعليم في لغات األقليات. وقد أشار أفراد من األمازيغ والتبو على أهمية 
هذا احلق كواجب إيجابي، مؤكدين أّن الواجب السلبي القاضي بعدم التدّخل 

في تعليم اللغات ليس كافياً. يجب أن تنص الدولة على اعتماد منهاج 
وتعيني أساتذة في اجملتمعات املعنية لضمان حسن تنفيذ هذا احلق. فال ميكن 
أن يترك األمر للمجتمعات نفسها في جمع األموال للتعليم، كما هي احلال 

حالياً في مجتمعات عدة بحسب ما أخبرنا به املشاركون في زوارة ويفرن.

5.   الصحة
في كندا، تضمن احلقوق املتعلقة بالصحة من خالل احلق في املعاملة 

املتساوية مع اآلخرين. في جنوب أفريقيا، اعُتِرف بهذا احلق على أنه حق 
منفصل. أما في الهند، فقد ارتأت احملكمة العليا أّن هذا احلق يشكّل 

عنصراً ضمنياً من عناصر احلق في احلياة، ويشكّل بالتالي جزءاً من 
احلقوق املدنية والسياسية التي يتمتع بها الفرد.

ميكن أن ميّيز الدستور بني تأمني العالج في حاالت الطوارئ الصحية، 
وتأمني العالج في احلاالت غير الطارئة. فمن الشائع أن ميلي الدستور على 

الدولة تأمني العالج ملواطنيها في حاالت الطوارئ، ولكن قد يخضع حق 
املواطنني في تلقي العالج في احلاالت غير الطارئة للموارد املتاحة. يقيم 

دستور جنوب أفريقيا مثالً هذا التمييز. على نحٍو بديل، قد تتخذ األحكام 
الدستورية مقاربًة أوسع، فتملي على الدولة تأمني الظروف الالزمة 

لضمان متتع املواطنني بصحة سليمة. فقد فّسرت احملكمة العليا الدستور 
الهندي بأنه يجبر الدولة على توفير اخلدمات الصحية العالجية والوقائية 

األساسية وتأمني ظروف عيش وعمل صحية للمواطنني. كذلك يذكر 
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أهمية 

البيئة للصحة، وحتسني جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.55
خالل اجلولة، أشار املشاركون في مختلف أنحاء ليبيا إلى تقدمي 

اخلدمات الصحية على نحٍو غير مالئم، ال سيما في املناطق الصغرى أو 
النائية، مثل البياضة، وجالو، ونالوت. وقد حتّدث املشاركون عن الرحالت 

الطويلة التي يضطرون للقيام بها من أجل تلقي بعض أنواع الرعاية 
الصحية، أو في بعض احلاالت، أي نوع من أنواع الرعاية الصحية، والتأثير 

الذي يخّلفه هذا األمر على صحتهم وحسن حالهم. ففي ظّل غياب 
الفرص في الوصول إلى العالج املالئم، قد تتحّول املشاكل الصحية 

الصغرى إلى حاالت خطرة قادرة على أن تغّير مجرى حياة املريض. 
باإلضافة إلى ذلك، أدّت أعمال العنف املنتشرة في ليبيا إلى إصابات 

كثيرة في صفوف السكان. ويقّدر اليوم عدد األفراد الذين يتلقون عالجات 

إلصاباتهم خارج ليبيا بحوالى خمسني ألفاً. وسيبقى كثيرون منهم 
بإعاقات دائمة، ويتطّلبون العناية والدعم املستمرّين. ال بد للدستور إذاً 

من أن يعمل على معاجلة هذه املسائل.

6.   احلقوق البيئية
يذكر العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية 

أهمية البيئة بالنسبة للصحة، وينص على إجراء حتسينات في الصحة 
البيئية والصناعية.56 يتضّمن الدستور الفرنسي ميثاقاً للبيئة، ينّص 

على احلق في العيش في بيئة متوازنة، وعلى مجموعة من الواجبات التي 
تقضي بحماية البيئة من األضرار، كالسياسات العامة املستدامة57 

والبحث واالبتكار للمحافظة على البيئة.58
في الدستور الهندي، حتّتم األحكام على الدولة واجب »حماية البيئة 

وحتسينها وصون الغابات واحلياة البرية في البالد«.59 باإلضافة إلى ذلك، 
يتوجب على املواطنني حماية البيئة وحتسينها.60

حتدث املشاركون في جالو عن مخاوفهم بشأن مستويات التلوث، 
وعبروا عن احلاجة إلى توفير املزيد من احلماية للبيئة. وقد متت اإلشارة في 

أحيان عديدة إلى املناطق املتأثرة بعمليات إنتاج املوارد الطبيعية، حيث 
أعلن املشاركون أن الضرر البيئي مسألة هامة، وأنه يجب استخدام 

املوارد التي تستدرّها البالد من إنتاج النفط ملعاجلة األضرار الناجمة عنه. 
كما أشار املشاركون من مناطق البياضة، وغدامس، وطرابلس إلى كلفة 
غياب احلماية البيئية على بلداتهم، ورأت بلدة غدامس أن التهديد يطال 
حماية أهميتها التاريخية والسياحية في حال لم تعالج مسألة التلوث 

في املناطق القريبة.

7.   العمل
ينّص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على احلق في العمل، بحيث يكون 
»لكل شخص احلق في العمل، وحرية اختيار عمله، وفى شروط عمل 
عادلة ومرضية، وفى احلماية من البطالة«.61 باإلضافة إلى ذلك، ينص 

العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية على 
احلق في العمل، وعلى واجب الدولة اتخاذ التدابير املناسبة لصون هذا 
احلق –من خالل التوجيه، والتدريب، وتوفير شروط عمل عادلة ومرضية، 

تكفل أجراً منصفاً، وظروف عمل تكفل الصحة، ومكافأة متساوية.62
يؤكّد الدستور الهندي على أحكام قوية حلماية السكان في هذا 

55     العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966 
املادة 12 )2( )ب(

56     العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966 
املادة 12 )2( )ب(

57     دستور فرنسا لعام 1958 )متت مراجعته في العام 2008(، ميثاق البيئة، 
املادة 6

58     املصدر نفسه، املادة 9
59     دستور الهند لسنة 1949 )متت مراجعته في العام 2012(، الفصل 48 أ

60     املصدر نفسه، املادة 51 أ
61     اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 1948، املادة 23 )1(

62     العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966، 
املادتان 6 و7
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اجملال: »يجب على الدولة ضمن حدود إمكانياتها االقتصادية، ومنوها 
االقتصادي، ضمان احلق في العمل، والتعليم، واملساعدة العامة في 

حاالت البطالة، والشيخوخة، واملرض، واإلعاقة، وغيرها من احلاالت غير 
املستحقة.«63 و يذكّر هذا احلكم بأحكام املساعدة املنصوص عليها في 
اململكة املتحدة، والتي تتضّمن مساعدات لألشخاص الساعني بنشاط 

إلى احلصول على عمل، ونفقات اإلعاقة، وبدالت السكن. 
يوّفر الدستور التونسي احلديث أيضاً، أشكال حماية محددة – في 

هذه احلالة للنساء، وقد أتى فيه: العمل حق لكل مواطن ومواطنة. ولكل 
مواطن ومواطنة احلق في العمل في ظروف الئقة وبأجر عادل.64

شكّلت قضية العمل بدورها جانباً إضافياً من احلقوق االقتصادية 
التي لفت املشاركون نظرنا إليها. وقد طالب الكثيرون باملساعدة في 

إيجاد عمل، وطرحوا مسألة دعم الدولة للعاطلني عن العمل. وقد أخبرنا 
املشاركون في طبرق مثالً عن كيفية اقتطاع احلكومة ملنافع الضمان 

االجتماعي، رغم الوضع االقتصادي واالجتماعي.

8.   التراث الثقافي
تتضّمن عناصر التراث الثقافي، األعمال الفنية، واملناصب، واملواقع األثرية، 
أو الطبيعية التي حتمل معنًى ثقافياً. ومبا أّن هذه العناصر غالباً ما تكون 

مهمًة ويصعب استبدالها، غالباً ما ينّص دستور البالد على حمايتها، 
ال سيما في حال كانت الدولة متلك تراثاً ثقافياً غنياً، كما هي احلال 

في ليبيا. ينّص دستور كولومبيا مثالً على التراث الثقافي للبالد الذي 
يرسم هوية األمة وبالتالي فهو ملك لها.65 كما ينّص أيضاً على واجب 

الدولة واألفراد في حماية األصول الثقافية لألمة.66 أما الدستور الروماني، 
ودستور جنوب السودان فيتضمنان بدورهما تأكيداً على واجب الدولة 
في حماية التراث الثقافي، وينص دستور جنوب السودان على احلاجة 

حلماية املواقع مثل »املعالم واألماكن ذات األهمية الوطنية، والتاريخية، 

أو الدينية من التدمير، والتدنيس، واإلزالة غير املشروعة والتصدير غير 
القانوني«.67

خالل اجلولة، أشار املشاركون إلى احلاجة حلماية التراث التاريخي 
لليبيا في الدستور. وقد ناشد املشاركون من املناطق التي حتمل أهميًة 

تاريخيًة بحماسة بتطبيق هذه األحكام، كما في شحات، واخلمس، 
وصبراتة، وغدامس، خوفاً من أن تكون املعالم املوجودة فيها عرضة 

لالعتداء في حال استمرار النزاع املسّلح. كما أشار املشاركون أيضاً إلى 
تدمير مقام سيدي عبد السالم األسمر الفيتوري، واملكتبة في زلينت. 
وأشار املشاركون من طبرق إلى تخوفهم من احتمال االعتداءات على 

املقابر التي تعود للحرب العاملية الثانية. 

التوصيات: 
يجب عدم التمييز بني مختلف املناطق في ما يتعلق باستغالل 
املوارد الطبيعية، واستخدام الواردات العامة، وتوزيع النشاطات 

االقتصادية بني مختلف املناطق، وبالتالي ضمان وصول كل 
منطقة إلى الرأسمال واملرافق التي تلبي احتياجاتها وقدراتها 

على النمو.
يجب أن ينصنّ الدستور على حماية احلق في الوصول إلى 

ن هذا احلق احلماية من اإلخالء أو تدمير  املساكن، على أن يتضمنّ
املنازل من دون إذن من احملكمة ينظر في كافة الظروف ذات الصلة.

يجب أن ينص الدستور على حق اجلميع في التعليم األساسي، 
مبا في ذلك للراشدين، وحق الدولة في اتخاذ التدابير املعقولة 

ليصبح التعليم متاحاً. كما يجب أن ينص الدستور على احلق في 
تلقي التعليم في اللغة الرسمية )مبا في ذلك لغات األقليات في 

املناطق التي تتحدث فيها األكثرية بهذه اللغة( في املؤسسات 
التعليمية العامة.

يجب أن يحمي الدستور احلق في الوصول إلى خدمات الرعاية 
الصحية، مبا في ذلك الرعاية الصحية التناسلية؛ واملياه والغذاء 

الكافي؛ والضمان االجتماعي، واملساعدة الالزمة حلماية أي 
63     دستور الهند لسنة 1949 )متت مراجعته في العام 2012(، املادة 41

64     دستور تونس لسنة 2014، املادة 40
65     دستور كولومبيا 1991 )متت مراجعته في العام 2005(، املادة 72

66     املصدر نفسه، املادة 8
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حدهق عل�  مم الم�ت ع�ق لل�أ ا�ب سا�ف ال�ت �ف و�ق ال�إ �ق ��ق �ف ّدد�ت لحب �ش
ها عل�  ام �ب رف سا�ف والال�ت �ف و�ق ال�إ �ق ��ق �ي ��ب �ق �ت ول�ي �ف مسوأ �أ

لا�ش  �ق السل�ا�ت ال�ش ع عل� عا�ت �ق �ق �ت ول�ي �ي مسوأ د الوط�ف الصع�ي
ا�ت  �أ رها م�ف اله�ي �ي

(، وعف �ق ع�ي ر�ي سش ، وال�ت �ق �ي
دف �ي

�ف �ف ، وال�ت �ق �ي ا�أ صف )ال�ق
ر�.  �ف �ق ال�أ الحكوم�ي

معالني.
ر الدستور احلماية حلق امللكية إال في حال صدور  يجب أن يوفنّ
تشريع. كما يجب تأمني تعويض عادل ومتساٍو في حال نزع 

امللكية. ويجب أن ينص الدستور على آلية السترداد املمتلكات 
التي انتزعت عبر الزمن. 

يجب أن ينص الدستور على أحكام أشد فعالية لضمان احلق في 
العمل، واملساعدة العامة في حال البطالة، املرض، والشيخوخة. 

يجب أن يكون احلق في العمل حقاً متساوياً للرجال والنساء.
يجب أن ينص الدستور على ضمانات بيئية تؤكد عمل 

السياسات العامة، ومؤسسات الدولة، والهيئات اخلاصة من 
أجل حماية البيئة واحملافظة على البيئة لرفاه السكان واألجيال 

املستقبلية. ويتضمن ذلك اإلجراءات التشريعية التي متنع التلوث 
والتدهور البيئي، وتعزيز احملافظة على البيئة وضمان استخدام 

املوارد الطبيعية بصورة مستدامة من الناحية البيئية مع تعزيز 
التنمية االقتصادية واالجتماعية.

يجب أن ينص الدستور على حماية مواقع اإلرث الثقافي 
كاملعالم، واملواقع ذات األهمية الوطنية، والتاريخية، والدينية 

في مختلف أنحاء ليبيا من التدمير، والتدنيس، واإلزالة غير 
املشروعة، أو التصدير غير القانوني.

ادخ �خ �خ ، الوصول وال�إ �ق �ي ط�ب . ال�ت �خ

تطبق حقوق اإلنسان من خالل ميثاق احلقوق، ومن خالل تضمينها في 
الدستور، و/أو في تشريع محلي محدد. ميكن الوصول إلى حقوق اإلنسان 

وإنفاذها من خالل التدقيق التشريعي وآليات اإلنفاذ القضائية وغير 
القضائية.

شّددت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة على أن مسؤولية 
تطبيق حقوق اإلنسان وااللتزام بها على الصعيد الوطني مسؤولية 

تقع على عاتق السلطات الثالث )القضائية، والتنفيذية، والتشريعية(، 
وغيرها من الهيئات احلكومية األخرى. نفذت حقوق اإلنسان على املستوى 

الوطني في ثالث وسائل رئيسية: من خالل ميثاق حقوق مستقل، من 
خالل تضمينها في الدستور، أو من خالل إقرار تشريع محلي مصمم 

خصيصاً حلماية هذه احلقوق. 

تتوافر أيضاً ثالث وسائل رئيسية إلنفاذ حماية احلقوق: التدقيق من 
قبل الهيئة التشريعية، اإلنفاذ القضائي واإلنفاذ غير القضائي.

1.   التدقيق التشريعي
في بعض الدول، تعني هيئة رسمية تتمتع بصالحية النظر في التشاريع 

لتحدد مدى انسجامها مع حقوق اإلنسان قبل أن تتحول إلى قوانني. 
في فرنسا، يؤدي اجمللس الدستوري الفرنسي هذا الدور. في دول أخرى، 

تتم مراجعة التشاريع وتطبيقها من قبل جلنة مستقلة ضمن الهيئة 
التشريعية، كاللجنة املشتركة حلقوق اإلنسان في اململكة املتحدة. 

إضافًة إلى ذلك، قد يطلب إلى الهيئة التنفيذية أيضاً التأكيد على أن 
التشريع يلتزم بحقوق اإلنسان.

2.   اإلنفاذ القضائي
تلجأ احملاكم عادةً إلى عدد من التدابير كوسيلة لتنفيذ احلقوق. في بعض 
الدول، تتمتع احملاكم بسلطة إلغاء التشاريع اخملالفة للحقوق الدستورية 
باعتبارها الغية وباطلة. في دول أخرى، ميكن أن تصدر احملاكم »إعالناً بعدم 
التوافق«حيث يتبني أن التشريع يتنافى مع حقوق اإلنسان وقد تطلب إلى 

البرملان إقرار تشريع جديد. أوجدت بعض الدول سبالً انتصافية خاصة 
النتهاكات احلقوق مثل احلظر البنيوي أو اإلشرافي في جنوب أقريقيا، 

الذي ميلي على الدولة تقدمي جدول زمني  للتعويض عن انتهاكات احلقوق 
ورفع التقارير بعملية التطبيق.

جدير بالذكر أن أفراداً كثيرين ممّن انتهكت حقوقهم ال ميكنهم 
رفع الدعاوى ضد الدولة. لذلك، سعياً إلى ضمان حماية حقوق اإلنسان 

بشكٍل فاعل، تسمح بعض الدول للمنظمات رفع الدعاوى باسم األفراد. 
كما اعتمدت بعض الدول قواعد خاصة للتقاضي )في ما يتعلق مبن يحق 
له برفع الدعاوى إلى احملاكم( تسّهل إمكانيات الوصول إلى احملاكم ملن ال 

يستطيع تكّلف رفع الدعاوى.
على سبيل املثال، اعتمدت الهند آلية »دعوى احلق العام« وهي تشمل 
قواعد تقاضي على نطاق واسع، وعملية لتقصي احلقائق تبادر بها احملاكم، 

وسبل انتصاف إلزامية متنح احملكمة سلطًة إشرافية مستمرة. ميكن أن 
تبدأ الدعاوى برسائل، أو بطاقات بريدية أو حتى مقاالت صحفية وميكن ألي 

فرد من العامة التقّدم إلى احملاكم باسم أي شخص أو مجموعة معينة 
من األشخاص ال ميكنه بسبب الفقر، أو عدم القدرة، أو العجز أو احلرمان 

االقتصادي أو االجتماعي التقدم بنفسه من احملاكم لتخليص حقه.
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3.   اإلنفاذ غير القضائي

ميكن أن ينظر إلى اإلنفاذ القضائي حلقوق اإلنسان كملجأ أخير. أما 
الوسائل غير القضائية، املصممة لتفادي احلاجة إلى اللجوء إلى احملاكم 

فقد تتضمن توفير التدريب املالئم واملعلومات حول احلقوق والواجبات 
القابلة للتطبيق، والتدقيق في اخلطط، واستخدام الوكاالت اخملتصة  

كلجان حقوق اإلنسان املستقلة التي قد تستلم الشكاوى الفردية 
أو حتقق بناء على مبادرة شخصية من قبلها. ومن األمثلة على هذه 

الهيئات جلنة حقوق اإلنسان في جنوب أفريقيا )التي تأسست مبوجب 
املادة 184 من الدستور(، اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان 

)مبوجب املادة 58 من الدستور( وجلنة حقوق اإلنسان واملساواة  في كينيا 
)املادة 59 من الدستور(. ومن األمثلة عن أمناء املظالم حلقوق اإلنسان 

األرجنتني )املادة 86( وغواتيماال )املادة 274(. باإلضافة إلى صالحيات 
التحقيق، تتمتع جلان عدة معنية بحقوق اإلنسان بسلطة تعزيز وحماية 

حقوق اإلنسان، ومنها مبادرات نشر الوعي والدعوة إلصالح القانون 
ومؤسسات الدولة. لليبيا جلنتها اخلاصة حلقوق اإلنسان، تتمثل في 
اجمللس الوطني للحريات العامة و حقوق اإلنسان، ولكن ليس لهذه 
اللجنة حالياً والية دستورية. في إطار التفكير بوسائل متكني جلنة 

حقوق اإلنسان، يجب أن تأخذ الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور 
بعني االعتبار مبادئ مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية )مبادئ باريس(، وحتدد الصالحيات 
واملبادئ الضرورية التي يجب أن تلتزم بها هذه الهيئة من أجل تقدمي 

اإلنفاذ غير القانوني الفعال حلقوق اإلنسان.

التوصيات:
يجب أن ميكنّن الدستور الهيئة التشريعية من اعتماد آليتها 
اخلاصة ملراجعة وتعديل القوانني لضمان توافقها مع حقوق 

اإلنسان، كمجموعة عمل متداخلة بني األحزاب لتوفير التدقيق 
التشريعي.

يجب متكني احملكمة الدستورية أو العليا من أجل إلغاء األحكام 
نها  التي ال تنسجم مع معايير حقوق اإلنسان التي يتضمنّ

الدستور.
يجب أن ينصنّ الدستور على والية دستورية ملؤسسات حقوق 

اإلنسان الوطنية في ليبيا، اجمللس الوطني للحريات العامة 
وحقوق اإلنسان، لتضمينها احترام حقوق اإلنسان وحمايتها 

وتنفيذها في ليبيا. كما يجب أن يضطلع اجمللس الوطني 
للحريات العامة وحقوق اإلنسان بصالحيات املراقبة، ورفع 

التقارير، والبحث، والتعليم. كما يجب أن يحظى بالصالحيات 
التي تتطلب من مؤسسات الدولة تزويده باملعلومات حول 

اإلجراءات التي تتخذها من أجل حتقيق احلقوق التي يشتمل 
عليها الدستور.
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الـمـلا�ـ�ق

هق �خ الدول�ي �ي
وا�خ ا� ال�ق �ب هق �ت ا ال�ال�ي �ي �ب اما�ت ل�ي رخ ال�ت

الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )1966(، بدأ نفوذه 

في 1976، وانضمت ليبيا إليه في 1970.
البروتوكول االختياري األول للعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 

والسياسية بشأن الرسائل املقدمة من األفراد الذين يدعون 
أنهم ضحايا اتنهاكات، صدقت ليبيا عليه في 1989.

العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
)1966(، بدأ نفوذه في 1976، انضمت ليبيا إليه في 1970.

حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الطفل )1989(، بدأ نفوذها في 1990، انضمت ليبيا 

إليها في 1993.
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك 

األطفال في املنازعات املسلحة، انضمت ليبيا إليه في 2004.
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال 
واستغاللهم في البغاء وفي إنتاج املواد اإلباحية، انضمت ليبيا 

إليه في 2004.
اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية 
للقضاء عليها )1999(، بدأ نفوذها في 2000، صدقت ليبيا عليها في 

.2000

حرية تكوين اجلمعيات
اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية )1949(، بدأ نفوذها في 

1951، صدقت ليبيا عليها في 1962.
اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم )1948(، بدأ نفوذها في 

1950، صدقت ليبيا عليها في 2000.

املساواة وعدم التمييز
االتفاقية اخلاصة بالرق )1926(، بدأ نفوذها في 1927.

البروتوكول املعدل لالتفاقية اخلاصة بالرق )1953(، بدأ نفوذه 
في 1955. صدقت ليبيا على االتفاقية في 1957 بعد التعديالت 

لالتفاقية.
االتفاقية التكميلية إلبطال الرق، وجتارة الرقيق، واألعراف واملمارسات 

الشبيهة بالرق )1956(، بدأ نفوذها في 1957، انضمت ليبيا إليها في 
.1989

اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغير )1949(، بدأ 
نفوذها في 1951، انضمت ليبيا إليها في 1956.

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
)1965(، بدأ نفوذها في 1969، انضمت ليبيا إليها في 1968.

املعاهدة الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها 
)1974(، بدأ نفوذها في 1976، صدقت ليبيا عليها في 1976.

اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم )1960(، بدأ نفوذها في 1962، 
صدقت ليبيا عليها في 1973.

حقوق املرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )1979(، بدأ 

نفوذها في 1981، صدقت ليبيا عليها في 1989.
البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة )1999(، بدأ نفوذه في 2000، انضمت ليبيا إليه 
في 2004.

اتفاقية  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية )2000(، 
بدأ نفوذها في 2003، صدقت ليبيا عليها في 2004.

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة عبر الوطنية )2000(، بدأ نفوذه في 2003، 
صدقت ليبيا عليه في 2004.

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر واجلو 
)2000(، بدأ نفوذه في 2004، صدقت ليبيا عليه في 2004.

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها 
والذخيرة واالجتار بها بصورة غير مشروعة )2001(، بدأ نفوذه في 

2005، صدقت ليبيا عليه في 2004.

حماية من التعذيب، وسواء املعاملة واالختفاء
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )1984(، بدأ نفوذها في 1987، صدقت 
ليبيا عليها في 1989.

العمالة والعمل القسري
االتفاقية اخلاصة بالعمل القسري )1930(، بدأ نفوذها في 1932، 

صدقت ليبيا عليها في 1961.
اتفاقية إلغاء العمل القسري )1957(، بدأ نفوذها في 1959، صدقت 

ليبيا عليها في 1961.
اتفاقية املساواة في األجر )1951(، بدأ نفوذها في 1953، صدقت ليبيا 

عليها في 1962.
االتفاقية املتعلقة بالتمييز )في االستخدام واملهنة( )1958(، بدأ 

نفوذها في 1960، صدقت ليبيا عليها في 1961.
اتفاقية سياسة العمالة )1964(، بدأ نفوذها في 1966، صدقت ليبيا 

عليها في 1971.
االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد 

أسرهم )1990(، بدأ نفوذها في 2003، انضمت ليبيا إليها في 2004.
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اجلنسية، وانعدام اجلنسية، وحقوق األجانب
اتفاقية تخفيض حاالت انعدام اجلنسية )1961(، بدأ نفوذها في 1975، 

انضمت ليبيا إليها في 1989.
االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية )1954(، بدأ 

نفوذها في 1960، انضمت ليبيا إليها في 1989.

قانون النزاع املسلح
اتفاقيات جنيف )1949( )حماية ضحايا النزاع املسلح(، بدأ نفوذها 

في 1950، صدقت ليبيا عليها في 1956.
اتفاقية جنيف األولى لتحسني حال اجلرحى واملرضى بالقوات 

املسلحة في امليدان. جنيف، 12 آب/أغسطس 1949.
اتفاقية جنيف الثانية لتحسني حال جرحى ومرضى وغرقى 
القوات املسلحة في البحار. جنيف، 12 آب/أغسطس 1949.

اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى احلرب. جنيف، 12 
آب/أغسطس 1949.

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص املدنيني في وقت 
احلرب. جنيف، 12 آب/أغسطس 1949.

بروتوكوالتها اإلضافية
امللحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف املعقودة 

في 12 آب / أغسطس 1949 واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات 
الدولية املسلحة )1977(، بدأ نفوذه في 1978، صدقت ليبيا 

عليه في 1978.
امللحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف 

املعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 واملتعلق بحماية ضحايا 
املنازعات املسلحة غير الدولية )1977(، بدأ نفوذه في 1978، 

صدقت ليبيا عليه في 1978.

جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، مبا في ذلك اإلبادة 
اجلماعية

اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية 
)1968(، بدأ نفوذها في 1970، انضمت ليبيا إليها في 1989.

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )1948(، بدأ 
نفوذها في 1951، انضمت ليبيا إليها في 1989.

االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم 
وتدريبهم )1989(، بدأ نفوذها في 2001، صدقت ليبيا عليها في 2000.

وسائل احلرب
بروتوكول جنيف حلظر استعمال الغازات اخلانقة أو السامة أو ما 

شابهها وللوسائل البكتريولوجية في احلرب )1925(، بدأ نفوذه في 
1928، صدقت ليبيا عليه في 1971.

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة اجلرثومية وتدمير 
تلك األسلحة )1972(، بدأ نفوذها في 1975، صدقت ليبيا عليها في 

.1982
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة 

الكيميائية وتدمير تلك األسلحة )1993(، بدأ نفوذها في 1997، صدقت 
ليبيا عليها في 2004.

حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
اتفاقية حلماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح )1954(، بدأ 

نفوذها في 1956، صدقت ليبيا عليها في 1957.
البروتوكول األول التفاقية حلماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع 

مسلح )1954(، بدأ نفوذه في 1956، صدقت ليبيا عليه في 1957.

البروتوكول الثاني التفاقية حلماية املمتلكات الثقافية في حالة 
نزاع مسلح )1999(، بدأ نفوذه في 2004، صدقت ليبيا عليه في 

.2001

اإلرهاب وحقوق اإلنسان
االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن )1979(، بدأ نفوذها في 1983، 

انضمت ليبيا إليها في 2000.
االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل )1998(، بدأ 

نفوذها في 2001، صدقت ليبيا عليها في 2002.
االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب )1999(، بدأ نفوذها في 2002، 

صدقت ليبيا عليها في 2002.
االتفاقية الدولية ملكافحة االستيالء غير املشروع على الطائرات 

)1970(، بدأ نفوذها في 1971، انضمت ليبيا إليها في 1978.

نشاطات األمم املتحدة وموظفوها
اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها )1946(، انضمت ليبيا إليها 

في 1958.
االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها 

)1994(، بدأ نفوذها في 1999، انضمت ليبيا إليها في 2000.

املواثيق واالتفاقيات اإلقليمية
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )1981(، بدأ نفوذه في 1986، 

صدقت ليبيا عليه في 1986.
بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق 

املرأة )2000(، بدأ نفوذه في 2005، صدقت ليبيا عليه في 2004.
البروتوكول اخلاص بامليثاق األفريقي إلنشاء احملكمة األفريقية 

حلقوق اإلنسان والشعوب )1998(، صدقت ليبيا عليه في 2003.
اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية التي حتكم املظاهر اخلاصة 

مبشكالت الالجئني في إفريقيا )1969(، بدأ نفوذها في 1974، انضمت 
ليبيا إليها في 1981.

إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم )1990(، اإلعالن هو 
إرشادي وال يتطلب التصديق.

امليثاق العربي حلقوق اإلنسان )1994(، كان محدثاً في تونس في 2004، 
صدقت ليبيا عليه في 2004.

امليثاق اإلفريقي حلقوق ورفاهة الطفل )1990(، بدأ نفوذه في 1999، 
صدقت ليبيا عليه في 2000.

اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية للقضاء على االرتزاق في أفريقيا 
)1977(، بدأ نفوذها في 1985، صدقت ليبيا عليها في 2005.

االتفاقيات التي ليبيا وقعتها ولكن لم تصدق عليها
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2006(، بدأ نفوذها في 2008، 

وقعتها ليبيا في 2008، ولكن لم تصدق عليها.
معاهدة جتارة األسلحة )2013(، معتمدة في 2013، وقعتها ليبيا في 

2013، بدأ نفوذ املعاهدة عندما ستصدق 50 دولًة عليها.

اتفاقيات أساسية لم توقعها ليبيا
حقوق املهاجرين والالجئني

االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني )1951(، بدأ نفوذها في 1954.
البروتوكول املتعلق بوضع الالجئني )1967(.

االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري 
)2006(، بدأ نفوذها في 2010.
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احملكمة اجلنائية الدولية
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )1998(، بدأ نفوذه في 

.2002

حماية من التعذيب، وسواء املعاملة واالختفاء
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )1984(، بدأ نفوذها في 1987.
البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
)2002(، لم توقعه ليبيا.

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )1966(، بدأ نفوذه 
في 1976.

البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام )1989(.

اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني بحماية دولية، 
مبن فيهم املوظفني الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها )1973(، بدأ 

نفوذها في 1977.

املساواة وعدم التمييز
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

)1965(، بدأ نفوذها في 1969.
تعديل املادة 8 لالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 

التمييز العنصري )1992(.

العمالة والعمل القسري
اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني وبيئة العمل )1981(، بدأ نفوذها 

في 1983.

البيئة
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية 

أو أغراض عدائية أخرى )1976(، بدأ نفوذها في 1978.

وسائل احلرب
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن 

اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر )1980(، بدأ نفوذها في 1983.
البروتوكوالت اإلضافية لالتفاقية

البروتوكول األول بشأن الشظايا التي ال ميكن الكشف عنها 
.)1980(

البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام 
واألشراك والنبائط األخرى )1980(.

البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال األسلحة 
احملرقة )1980(.

البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الالزر املعمية )1995(.
البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام 

واألشراك والنبائط األخرى، بصيغته العدلة في 1996.
تعديل املادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة 

تقليدية معينة ميكن اعتمارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر 
.)2001(

البروتوكول اخلامس بشأن املتفجرات من مخلفات احلرب )2003(.
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد، 

وتدمير تلك األلغام )1997(، بدأ نفوذها في 1999.
اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية )2008(، بدأ نفوذها في 2010.

قانون النزاع املسلح
اتفاقيات جنيف )1949( )حماية ضحايا النزاع املسلح(.

البروتوكول الثالث اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف واخلاص بتبني 
شارة مميزة )2005(.
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األردن
http://www. :الدستور األردني، 2011. متوافر باللغة اإلنكليزية على العنوان

representatives.jo/pdf/constitution_en.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 
http://www.representa- :2014[. متوافر باللغة العربية على العنوان  مايو
tives.jo/pdfcenter/others/cons.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[.

أستراليا
دستور كومنولث أستراليا، 1900، مع التعديالت حتى العام 1985. متوافر 
http://australianpolitics.com/constitu-  باللغة اإلنكليزية على العنوان:
tion-aus/text/complete ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. ال تتوافر أي 

نسخة عنه باللغة العربية.

أفغانستان
دستور جمهورية أفغانستان اإلسالمية، 2004. متوافر باللغة اإلنكليزية 

http://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/ :على العنوان
TheConstitution.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. ال تتوافر أي 

نسخة عنه باللغة العربية.

إيران
دستور جمهورية إيران اإلسالمية، 1979، مع التعديالت حتى العام 1989. 
https://www.constituteproject. :متوافر باللغة اإلنكليزية على العنوان

org/constitution/Iran_1989.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. 
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8 :متوافر باللغة العربية على العنوان

%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%
D8%A7%D9%86. ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[.

البرازيل
دستور البرازيل، 1988، مع التعديالت حتى العام 2005. متوافر باللغة 

https://www.constituteproject.org/constitu-  اإلنكليزية على العنوان:
tion/Brazil_2005.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. ال تتوافر أي 

نسخة عنه باللغة العربية.

تركيا
دستور اجلمهورية التركية، 1982، مع التعديالت حتى العام 2002. متوافر 

http://global.tbmm.gov.tr/docs/con-  باللغة اإلنكليزية على العنوان:
stitution_en.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. ال تتوافر أي نسخة 

عنه باللغة العربية.

تونس
دستور اجلمهورية التونسية، 2014. متوافر باللغة اإلنكليزية على 

http://www.jasmine-foundation.org/doc/unofficial_eng-  العنوان:
lish_translation_of_tunisian_constitution_final_ed.pdf  ]متت 

زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. متوافر باللغة العربية على العنوان: 
 .http://www.marsad.tn/uploads/documents/TnConstit_final_1.pdf

]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[.

اجلمهورية التشيكية
دستور اجلمهورية التشيكية، 1993، مع التعديالت حتى العام 2002. 

https://www.constituteproject. :متوافر باللغة اإلنكليزية على العنوان
org/constitution/Czech_Republic_2002 ]متت زيارة املوقع في 29 مايو 

2014[. ال تتوافر أي نسخة عنه باللغة العربية. 

اجلمهورية الدومينيكية
دستور اجلمهورية الدومينيكية، 2010. متوافر باللغة اإلنكليزية على 
https://www.constituteproject.org/constitution/Domini-  العنوان:

can_Republic_2010.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. ال تتوافر 
أي نسخة عنه باللغة العربية.

جمهورية الكونغو الدميقراطية
دستور جمهورية الكونغو الدميقراطية، 2005، مع التعديالت حتى العام 

https://www.consti- :2011. متوافر باللغة اإلنكليزية على العنوان
tuteproject.org/constitution/Democratic_Republic_of_the_Con-

go_2011.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. ال تتوافر أي نسخة 
عنه باللغة العربية.

جنوب أفريقيا
دستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996، مع التعديالت حتى العام 2003. 

http://www.gov.za/documents/ :متوافر باللغة اإلنكليزية على العنوان
constitution/1996/a108-96.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[.  

http://www.masralmowatana. :متوافر باللغة العربية على العنوان
org/images/stories/downloads/dostoors/s-africa-a.pdf

جنوب السودان
الدستور االنتقالي جلمهورية جنوب السودان، 2011. متوافر باللغة 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/ :اإلنكليزية على العنوان
South%20Sudan/South%20Sudan_Transitional_constitu-

tion_2011.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. ال تتوافر أي نسخة 
عنه باللغة العربية.

رومانيا
دستور رومانيا، 1991، مع التعديالت حتى العام 2003. متوافر باللغة 

https://www.constituteproject.org/constitu-  اإلنكليزية على العنوان:
tion/Romania_2003.pdf ]متت زيارة املوقع في 29 مايو 2014[. ال تتوافر 

أي نسخة عنه باللغة العربية.

السودان
دستور جمهورية السودان االنتقالي، 2005. متوافر باللغة اإلنكليزية 

على العنوان: http://www.refworld.org/pdfid/4ba749762.pdf ]متت زيارة 
http:// :املوقع في 21 مايو 2014[.  متوافر باللغة العربية على العنوان

www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=241661 ]متت زيارة املوقع 
في 21 مايو 2014[

السويد
دستور السويد، 1974 مع التعديالت حتى العام 2012. متوافر باللغة 

https://www.constituteproject.org/constitu-  اإلنكليزية على العنوان:
tion/Sweden_2012.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. ال تتوافر أي 

نسخة عنه باللغة العربية.

العراق
http://www. :دستور العراق، 2005. متوافر باللغة اإلنكليزية على العنوان

iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_constitution.pdf ]متت زيارة املوقع 
http://www.  :في 21 مايو 2014[.  متوافر باللغة العربية على العنوان

cabinet.iq/pageviewer.aspx?id=2 ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[
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فرنسا
دستور فرنسا، 1958، مع التعديالت حتى العام 2008. متوافر باللغة 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/ :اإلنكليزية على العنوان
conseil-constitutionnel/root/bank_mm/anglais/constitution_an-

glais.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[.  متوافر باللغة العربية 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con-  على العنوان: 

stitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe_version_
mai2009.pdf  ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[.

كندا
قوانني الدستور الكندية، من 1867 إلى 1982. متوافرة باللغة اإلنكليزية 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/CONST/FullText. :على العنوان
html ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. ال تتوافر أي نسخة عنها باللغة 

العربية.

كوسوفو
دستور جمهورية كوسوفو، 2008. متوافر باللغة اإلنكليزية على العنوان: 

http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.
of.the.Republic.of.Kosovo.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. ال 

تتوافر أي نسخة عنه باللغة العربية. 

كولومبيا
دستور كولومبيا، 1991، مع التعديالت حتى العام 2005. متوافر باللغة 
https://www.constituteproject.org/constitu-  اإلنكليزية على العنوان:
tion/Colombia_2005.pdf ]متت زيارة املوقع في 29 مايو 2014[. ال تتوافر 

أي نسخة عنه باللغة العربية. 

كينيا
https:// :دستور كينيا، 2010. متوافر باللغة اإلنكليزية على العنوان
www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20of%20

Kenya.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. ال تتوافر أي نسخة عنه 
باللغة العربية. 

ليبيا 1951
http:// :الدستور الليبي، 1951. متوافر باللغة اإلنكليزية على العنوان
www.libyanconstitutionalunion.net/constitution%20of%20libya.
htm  ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. متوافر باللغة العربية على 

https://www.temehu.com/NTC/kingdom-of-libya-constitu-  العنوان: 
tion-arabic-1951.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[.

ليبيا 2011
http:// :اإلعالن الدستوري، 2011. متوافر باللغة اإلنكليزية على العنوان

www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=246953 ]متت زيارة املوقع 
http://www.  :في 21 مايو 2014[. متوافر باللغة العربية على العنوان

constitutionnet.org/files/interim_constitution-3_aug_2011_ara-
bic_signed.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[.

ليختنشتاين
دستور إمارة ليختنشتاين، 1921، مع التعديالت حتى العام 2003. متوافر 

http://www1.umn.edu/humanrts/ :باللغة اإلنكليزية على العنوان
research/liechtenstein-constitution.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 

2014[. ال تتوافر أي نسخة عنه باللغة العربية.

مصر
دستور جمهورية مصر العربية، 2014. متوافر باللغة اإلنكليزية 

https://www.constituteproject.org/constitution/ :على العنوان
Egypt_2014.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. متوافر باللغة 

http://www.constitutionnet.org/files/constitu-  العربية على العنوان: 
tion_2014.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[.

املغرب
دستور اململكة املغربية، 2011. متوافر باللغة اإلنكليزية على العنوان: 

https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.
pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. متوافر باللغة العربية على 

http://www.maroc.ma/ar/system/files/documents_page/  :العنوان
BO_5964Bis_Ar.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[.

الهند
دستور الهند، 1949، مع التعديالت حتى العام 2012. متوافر باللغة 

https://www.constituteproject.org/constitu-  اإلنكليزية على العنوان:
tion/India_2012.pdf ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. ال تتوافر أي 

نسخة عنه باللغة العربية.

الواليات املتحدة األميركية
دستور الواليات املتحدة األميركية، 1789، مع التعديالت حتى العام 1992. 

http://www.senate.gov/civ-  متوافر باللغة اإلنكليزية على العنوان:
ics/constitution_item/constitution.htm ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 

http://www1.umn.edu/  :2014[. متوافر باللغة العربية على العنوان
humanrts/arab/us-con.html]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[.

اليمن
الدستور اليمني، 1991، مع التعديالت حتى العام 2001. متوافر باللغة 
http://www.refworld.org/docid/3fc4c1e94. :اإلنكليزية على العنوان
html ]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[. متوافر باللغة العربية على 

http://www.yemen.gov.ye/portal/%D8%A7%D9%84%D8%AC:العنوان
%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%8

4%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%
AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9

 %85%D9%86%D9%8A/tabid/2618/Default.aspx?PageContentID=603
]متت زيارة املوقع في 21 مايو 2014[.
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مسرد

التحرّر من االستعباد: هو احلق املطلق باحلرية من »العمل 
القسري أو اإلكراهي«. يتضّمن االستعباد االسترقاق على أساس 

الّديْن، وعلى أساس األرض، واستغالل األطفال، والزواج باإلكراه.
التقسيم األفقي لبنية احلكم: هو منوذج من مناذج حكم 

الدولة، تقسم فيه الدولة إلى سلطات أو فروع للحكم. تتولّى 
كّل سلطة صالحيات، ومجاالت مسؤولية منفصلة ومستقلة. 
على نحٍو مثالي، يجب إقامة توازن للقوى بني السلطات بحيث 

ال تتعارض وظيفة كل سلطة مع السلطات األخرى. والتقسيم 
النموذجي للحكم هو بشكل سلطة تنفيذية، وسلطة 

تشريعية، وسلطة قضائية.
التقسيم العمودي لبنية احلكم: هو منوذج من مناذج حكم 

الدولة )أو عدد من الدول( تقسم فيه السلطة، بحدود مختلفة، 
إلى هيئات وطنية أو وطنية فرعية متتلك مجاالت مسؤولية 

محددة. ضمن الدولة التي تتمتع بالسيادة، يعني تقسيم احلكم 
على هذا النحو عادةً وجود هيئات إدارية إقليمية ومحلية.

حرية التجّمع وتكوين اجلمعيات: هو احلق في عقد االجتماعات 
والتظاهرات مع الناس والقدرة على تشكيل نقابة عمالية، أو حزب 

سياسي، أو جمعية أخرى، أو مجموعة تطّوعية. كما يشمل هذا 
احلق احلرية من االنضمام بإكراه إلى إحدى اجلمعيات.1

حرية التعبير: يشمل هذا احلق حرية التماس املعلومات وغيرها 
من األفكار، وتلقيها ونقلها، بغّض النظر عن احلدود، إما شفهياً أو 
كتابًة أو طباعًة، أو بشكل عمل فني، أو بأي وسيلة إعالمية أخرى.
حرية العمل واملهنة: هو احلق في حرية اختيار التجارة، أو احلرفة، 

أو املهنة، ومكان العمل أو التدريب. كما يشمل أيضاً احلق في 
إنشاء النقابات واالنضمام إليها، واحلق في أجر متساو على العمل 

املتساوي، واحلق في شروط عمل عادلة ومرضية.2
احلرية من التعذيب: يعرّف التعذيب بأنه أي عمل يوّجه عمداً إلى 
شخص ما ويسبب له األلم أو العذاب الصارم، سواء كان جسدياً 

أو نفسياً، لغايات كمثل احلصول منه أو من شخص ثالث على 
معلومات أو اعتراف، ومعاقبته على عمل قد ارتكبه هو أو شخص 

ثالث، أو أنه مشتبه في أن يكون مرتكباً أم مكرهاً بالتهديد أو 
مجبراً عليه أو لشخص ثالث أو ألي سبب آخر من أي نوع مبني 

على التمييز، وعندما يكون مثل هذا األلم أو العذاب موجهاً عبر 
أو بالتحريض على أو باملوافقة أو اإلذعان إلى موظف عمومي أو 
شخص آخر يعمل على صفة رسمية. يعتبر احلق في احلرية من 
التعذيب حقاً مطلقاً وغير قابل لالنتقاص في مواثيق عدة من 

القانون الدولي.3
حرية وأمن األشخاص: حتمي األفراد من التوقيف أو االعتقال 
التعّسفي على يد الدولة. وتوّفر ضمانات تكفل للمحتجزين 

تبليغهم بأسباب االحتجاز، وتقدميهم إلى أحد القضاة سريعاً، 
ومتتعهم بحق الرجوع إلى محكمة.4

http://www.equalityhumanrights.com/human-rights/what-are-human-h 1

/rights/the-human-rights-act/freedom-of-assembly-and-association
2     اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 23.

3     اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 5؛ العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 

والسياسية، املادة 7؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املادة 2 )2(.

4     العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة 9.

احلق في احملاكمة العادلة: لكل شخص احلق في الطعن بقانونية 
تهمة توجه إليه من خالل جلسة استماع عادلة وعامة من قبل 

محكمة خاصة وغير منحازة يؤسسها القانون. يشتمل هذا احلق 
على الضمانات اإلجرائية في احملاكمات املدنية واجلنائية. وتشتمل 

الضمانات في احملاكمات اجلنائية احلق في معرفة التهمة، واحلصول 
على الوقت الكافي للدفاع، والوصول إلى محام وإمكانية مواجهة 

الشهود واستجوابهم.  
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: هي مجموعة من 

احلقوق متثل مستحقات أساسية ميكن للمواطنني كافة احلصول 
عليها لضمان كرامتهم اإلنسانية. وغالباً ما يتوّجب على الدولة 

تأمني هذه احلقوق أو إنشاء مؤسسات تسّهل على املواطنني 
ممارستها.  تشمل هذه احلقوق مكان العمل، والضمان االجتماعي، 

واحلياة األسرية، واملشاركة في احلياة الثقافية، واحلصول على 
املسكن، والغذاء، واملياه، والرعاية الصحية والتعليم.

حقوق التعليم: لكل شخص احلق في احلصول على التعليم 
االبتدائي، والثانوي، واجلامعي. كما يشتمل احلق في التعليم أيضاً 

على متتع الوالدين أو األوصياء القانونيني بحرية اختيار مدارس 
ألوالدهم غير تلك التي تؤّسسها الهيئات العامة.

حقوق اجلنسية: يتمتع كّل شخص باحلق في احلصول على 
اجلنسية، وال ميكن أن يحرم منها بشكٍل تعّسفي أو يحرم من 

احلق في تغيير جنسيته. ترتبط بعض احلقوق واالمتيازات باحلق 
في احلصول على اجلنسية، مثل احلق في العمل وفي اإلقامة في 

الدولة.
حقوق الرعاية الصحية، والغذاء، واملاء: يتضّمن احلق في الصحة 

واحلقوق ذات الصلة أشكال حماية متعددة للفرد وموجبات على 
الدولة من أجل تأمني املعايير الدنيا من الصحة العاملية.5 

حقوق الطفل: تستند هذه احلقوق إلى ما يحتاجه الطفل ليبقى 
على قيد احلياة، ويكبر، ويشارك في احلياة، ويحّقق ما هو مرجّو 
منه. تنطبق هذه احلقوق بشكٍل متساٍو على كّل طفل، بغض 

النظر من يكون، أو من أين يتحّدر.
احلقوق غير القابلة لالنتقاص: تعتبر هذه احلقوق مهمًة جداً 

بحيث ال ميكن تقييدها أو تعليق ممارستها مهما كانت الظروف.
احلقوق القابلة لالنتقاص: هي حقوق ميكن للدولة أن تعّلق 

ممارستها في ظروف معينة، مثل حاالت الطوارئ. يشكّل احلق في 
التجّمع مثاالً شائعاً عن احلقوق القابلة لالنتقاص.

حقوق اللغة: تضمن هذه احلقوق حق الفرد أو اجملموعة في اختيار 
لغته/لغاته، في حياته اخلاصة والعامة.

احلقوق املدنية والسياسية: هي مجموعة من حقوق اإلنسان، 
وباألخص احلقوق التي حتمي حرية األفراد من التدخل غير القانوني 

من قبل احلكومات، وتضمن قدرة املواطنني على املشاركة في 
احلياة املدنية والسياسية على أساس املساواة. تتضّمن هذه 

احلقوق حرية الدين، وحرية التعبير والقدرة على املشاركة في 
العمليات السياسية.

حقوق املرأة: يتوّجب على الدول ضمان حقوق املرأة في التمتع 
بالوصول إلى حقوق اإلنسان على أساس املساواة مع الرجل، 

بغض النظر عن أي عوائق اجتماعية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو 
ثقافية. فالتمييز ضد املرأة، على أساس النوع االجتماعي، ينتهك 

مبدأ املساواة واحترام كرامة اإلنسان.

5     اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 25. 
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احلقوق املطلقة: هي مجموعة من حقوق اإلنسان ال ميكن 
انتهاكها في أّي ظروف. نتيجًة لذلك،  ال يتوافر أّي أساس قانوني 

ميكن أن تعّول عليه الدولة لتحاول تبرير عملية انتهاك هذه 
احلقوق.

احلقوق املقّيدة: هي احلقوق التي ميكن تقييدها على نحٍو مبرّر في 
بعض احلاالت احملّددة كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق 

اإلنسان. وغالباً ما يتّم تقييد هذه احلقوق حتى ال تنتهك ممارستها 
حقوق اآلخرين أو تتسبب باألضرار للمجتمع. 

احلكومة اإلقليمية: تكون خاصًة مبنطقة جغرافية صغيرة. 
يستخدم هذا املصطلح لوصف حكم منطقة محددة من الدولة 

أو العالم، تبسط واليتها على نشاطات مناطق محلية عديدة 
تكون أصغر حجماً.

احلكومة احمللية: هي هيئة إدارية تابعة ملنطقة جغرافية صغيرة. 
تتولى عادةً مسؤولية منطقة محدودة وال تتمتع بصالحيات إقرار 

أو إنفاذ القوانني التي يسري مفعولها على مستوى الوطن. 
احلكومة املركزية: احلكومة الوطنية هي املنظمة السياسية 

التي تتحكّم بزمام إدارة األمة. تتنّوع بنى احلكومات املركزية 
ولكنها غالباً ما تتكّون من ممثلني عن الهيئات السياسية. تتمثل 

املسؤوليات املتوقعة من هذه احلكومة وغير املمنوحة ملستويات 
احلكم الدنيا في حفظ األمن الوطني، وممارسة الدبلوماسية 

الدولية، مبا في ذلك احلق في توقيع االتفاقيات امللزمة. 
دار اإلفتاء: هو معهد تأّسس من أجل توفير التوجيهات حول 

االجتهاد اإلسالمي. يتمثّل دوره في توضيح وتفسير بعض املبادئ 
والقوانني الدينية.

السيادة البرملانية: عبارة عن مبدأ يقضي بتمتع الهيئة 
التشريعية )أي البرملان( بالسلطة املطلقة، فتتفوق قراراتها 

بالتالي على كافة مؤسسات احلكم األخرى، مبا في ذلك الهيئتني 
التنفيذية والقضائية. ومعنى ذلك أن الهيئة التشريعية تتمتع 

بحق تغيير أو إبطال أي تشريعات سابقة حتى الدستور.
املساواة وعدم التمييز: يفرض احلق في املعاملة املتساوية على 
الدولة واجب تأمني صون حقوق اإلنسان من دون متييز مهما كان 

نوعه. كما من شأنه أن يلزم الدولة ببذل اجلهود امللموسة من أجل 
تعزيز املساواة. 

الهيئة التشريعية: جمعية املمثلني املنتخبني التي تتداول في 
قوانني البالد، وتقرّها وتعّدلها.

الهيئة التنفيذية: السلطة التي تتولى مسؤولية إدارة الدولة 
على أساس يومي. تعمل الهيئة التنفيذية على تطبيق أو إنفاذ 

القوانني التي تقرّها الهيئة التشريعية. يترأس الهيئة التنفيذية 
رئيس أو رئيس الوزراء.

الهيئة القضائية: نظام احملاكم والقضاة املعنيون بإدارة العدالة، 
كما ينّص عليه القانون. تؤدي الهيئة القضائية دوراً فاعالً في 

ضمان عمل الهيئتني التشريعية والتنفيذية مبا يتوافق مع 
وظائفهما احملددة مبوجب القانون.

الواجبات/املوجبات اإليجابية: تتطّلب بعض احلقوق من الدولة 
القيام بعمل معني لضمان متتع املواطنني بهذه احلقوق. نتيجًة 

لذلك، فإن هذه احلقوق تفرض على الدولة واجباً إيجابياً. ومن 
األمثلة على ذلك احلق في التعليم الذي يتطلب من الدولة اتخاذ 

اإلجراءات املناسبة لتوفير تعليم أساسي مجاني للجميع. 
الواجبات/املوجبات السلبية: بهدف حماية حقوق معينة، 

حتتاج الدولة إلى أن متتنع عن القيام بأعمال معينة لتضمن متتع 
املواطنني بهذه احلقوق. فتفرض هذه احلقوق بالتالي واجباً سلبياً 

على عاتق الدولة بعدم التحرّك. مثالً، إن الواجبات السلبية للدولة 
متنعها من اتخاذ حترّكات غير مشروعة قد تتدّخل بحرية التعبير 

لدى األفراد.
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