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تقديم مركز مدافع لحقوق اإلنسان
بعد نحو عقد كامل عىل ثورة 17 فرباير 2011، أخفقت ليبيا، حتى اآلن، يف إنجاز التحول الدميقراطي 

وتحقيق العدالة وتعزيز حقوق اإلنسان واملساواة بني املواطنني. وهذا ليس مساًرا غريبًا عىل الكثري من 

الثورات، خاصة تلك التي اتسمت باستخدام العنف. خالل السنوات األخرية، هدد االحرتاب األهيل 

للنزاعات  التي أصبحت مرسًحا  البالد  بتفكيك  البالد وغربها،  التوافق بني حكومتني يف رشق  وغياب 

املسلحة التي ال تكاد نهايتها تلوح يف األفق، حتى تندلع من جديد. ويف ظل تعرث نظام العدالة يف ليبيا، 

العقاب  البالد بشكل غري مسبوق، وأصبح اإلفالت من  اإلنسان يف  انتهاكات حقوق  تصاعدت وترية 

متفشيًا كالوباء، وهذا األمر الذي شّجع الجامعات املسلحة، التي تم تفريخها بعد الثورة، عىل ارتكاب 

حد  وضع  يف  الدويل  املجتمع  فشل  ذلك،  عىل  عالوة  رادع.  دون  الجسيمة  االنتهاكات  من  املزيد 

للنزاع ومحاسبة املسئولني عن االنتهاكات؛ فيام يرزح الليبيون تحت نري رصاعات املصالح والحروب 

بالوكالة وتفاقم دوامة العنف، وهم يتطلعون إىل اليوم الذي تتمتع فيه بالدهم بالعدالة والسالم.

يف ظل هذا السياق الشائك، يغدو تناول حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا أمرًا مثريًا للشجون، فباإلضافة 

إىل إثارته العديد من التحديات املتعلقة بسبل معالجة االنتهاكات؛ أدى تدهور أوضاع حقوق اإلنسان 

االجتامعية  التفاوتات  وتعميق  املساواة  عدم  من  واملجموعات  الفئات  من  العديد  معاناة  تزايد  إىل 

والتمييز وسوء املعاملة، والحد من قدرة الضحايا عىل الوصول إىل آليات العدالة. وهذا ما أسفر بدوره 

عن تفاقم االنتقاص من حقوق اإلنسان؛ مبا يُضعف فرص االستقرار وينذر بتصاعد حدة التوترات يف 

املجتمع الليبي الذي يعاين من نزاع أهيل يستعيص عىل الحل منذ سنوات.

يف هذا اإلطار، قرر مركز مدافع لحقوق اإلنسان، أن يستهل إنتاجه البحثي، الذي يهتم بتحليل وضع 

حقوق اإلنسان يف ليبيا وتعزيزها، بإصدار الكتاب الذي بني أيديكم اآلن، ويضم أوراقًا بحثية تناقش 

التحديات التي تواجه بعض الفئات املهمشة يف ليبيا )ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال(. ويهدف الكتاب 

إىل تحليل اإلشكاليات والتحديات الترشيعية التي تواجهها تلك الفئات، وتعزيز آليات حاميتها، وذلك 

مع الرتكيز عىل تحليل ومراجعة النصوص الترشيعية باملقارنة مع املعايري الدولية، وصواًل إىل اقرتاح 

توصيات عملية، ميكن عرب تنفيذها أن يتم تحسني البيئة الترشيعية واملجتمعية من أجل تعزيز حقوق 

اإلنسان. 

ينظر مركز مدافع إىل املقاربة املستندة إىل حقوق اإلنسان، بوصفها إحدى الركائز األساسية لتعزيز 

مبدأ "عدم إهامل أحد" الذي تتمحور حوله خطة التنمية املستدامة لعام 2030، الصادرة عن الجمعية 

يعد أحد  اإلنسان  تعزيز حقوق  أن  يرى  يربو عن خمس سنوات)1(، كام  ما  قبل  العامة لألمم املتحدة 

1  قرار الجمعية العامة في 25 سبتمبر/ أيلول 2015 )تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030(، الوثيقة رقم

 .)A/RES/70/1( 
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الغاية  هذه  إلنجاز  كافية  غري  كانت  وان  العامل،  يف  املتزايدة  الالمساواة  ملعالجة  الرضورية  األدوات 

بيانًا  والثقافية  بالحقوق االقتصادية واالجتامعية  اللجنة املعنية  النقاد)2(. وقد أصدرت  كام يرى بعض 

وخطة  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  عالقة  بشأن  رؤيتها  يتضمن 

التنمية املستدامة لعام 2030 )3(  . وفيام رأت اللجنة أن الخطة تُثّل تعبرًيا قويًّا عن جوهر العهد، فإنها 

أكدت رضورة منح األولوية للمحرومني واملهمشني من األفراد والجامعات. وتشمل الفئات املحرومة 

واملعرضة ألشكال التمييز العامة ومتعددة الجوانب، التي أشارت إليها اللجنة يف هذا اإلطار، األشخاص 

ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال، وهي الفئات التي يركز عليها الكتاب يف السياق الليبي. 

يف 2018، قام برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بتطوير برنامج يسعى لتحقيق الخطة، محدًدا خمسة 

عنارص تؤدي إىل اإلقصاء، وهي "التمييز، والجغرافيا، ونظام الحوكمة، والوضع االجتامعي واالقتصادي، 

والصدمات كالحروب والرصاعات")4(. وبعد نحو أربع سنوات عىل إعالن خطة 2030 الطموحة، اعرتف 

املنتدى العريب للتنمية املستدامة لعام 2019 بأن "التقدم املنجز يف املنطقة العربية كام يف العامل بعيٌد 

عن اآلمال والطموحات، حيث ترتفع نسبة الفقر والجوع والالمساواة وتنترش النزاعات والحروب ]...[ 

ويعرقل االستقطاب السيايس العاملي القدرة عىل العمل الجامعي")5(. ودون جدل، تُعد ليبيا واحدة من 

أبرز البلدان العربية التي ينطبق عليها الوصف املذكور. 

يف بيانها بشأن التقرير االستعرايض الطوعي األول حول أهداف التنمية املستدامة)6(، مل تنكر وزارة 

التخطيط، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وجود تحديات عديدة تواجه تحقيق أهداف التنمية املستدامة، 

لكنها أخفقت يف اإلعالن عن خطة عمل ملموسة ملعالجة تلك التحديات، واكتفت بالرسد اإلنشايئ 

الذي حمل مزاعم عدة حول عالقة إيجابية بني مؤسسات الدولة ومنظامت املجتمع املدين، فضاًل عن 

تأكيدها االهتامم باملشاركة املجتمعية الواسعة وتشجيع الشباب والنساء. وهذا منوذج لخطاب النظم 

املدين  املجتمع  أن  حقيقة  الليبية  الحكومة  تجاهلت  إذ  الدولية،  الهيئات  مع  تتعامل  السلطوية حني 

البالد وغربها، ويعاين املدافعون عن حقوق اإلنسان  السلطات املختلفة، يف رشق  يرزح تحت قمع 

2  Samuel Moyn, Human Rights Are Not Enough, the Nation, 16 March 2018.

https://www.thenation.com/article/archive/

3  بيان من اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعهد بعدم ترك أحد خلف الركب: العهد الدولي 

الوثيقة  رقم   ،2019 أبريل/   5  ،2030 لعام  المستدامة  التنمية  وخطة  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص 

.)E/C.12/2019/1(

الثالث، اإلسكوا، األمم  التنمية االجتماعية  تقرير  العربية،  البلدان  المهمشة في بعض  الفئات  إدماج  4  عدم إهمال أحد: 

 .2019 المتحدة، 

5  تقرير المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019، 30 أبريل/ 2019، رسائل عامة: فقرة 4، رقم الوثيقة 

 .)E/HLPF/2019/3/Add.3(

6  يمكن االطالع عليه في الرابط التالي:

 https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/libya 
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من قيود ترشيعية وأمنية متنوعة تصل إىل حد الخوف عىل السالمة الجسدية والحياة)7(. وهذا ما يجعل 

من الحديث عن رشاكة مع املجتمع املدين أمرًا بعيًدا تاًما عن الواقع. وغني عن الذكر أنه ال ميكن 

الحديث عن فرص تحسني أوضاع الفئات املهمشة، إذا كانت األصوات املدافعة عنها تتعرض لقمع 

منهجي دون هوادة. 

وتبلغ املفارقة مدى أبعد حني يتحدث النظام السلطوي عن عالقته الرائعة بالشباب والنساء. لقد شهد 

الصيف املايض خروج الشباب، وفئات أخرى من املواطنني، يف احتجاجات شعبية سلمية، شهدتها 

العديد من املدن الليبية، تُطالب بتحسني األوضاع املعيشية وتوفري الخدمات األساسية والقضاء عىل 

الفساد وحامية الحق يف التعبري. ومل تستقبل السلطات تلك املطالب املرشوعة بالورود واحرتام حقوق 

الحائط  املفرطة، ضاربة عرض  القوة  باستخدام  السلميني  املتظاهرين  واجهت  ببساطة  بل  املواطنة، 

بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان)8(. 

وبالرغم من املشاركة الفّعالة للمرأة الليبية يف الثورة التي أسقطت نظام القذايف، فإنها ال تزال تواجه 

التقاليد  نتيجة  شأنهن؛  من  وتحط  املساواة  يف  النساء  حق  تنتهك  بثقافة  املُشبع  املجتمع  من  عسًفا 

يف  حقها  انتزاع  إىل  الثورة  أعقاب  يف  تسعى  الليبية  املرأة  زالت  وما  املوروثة.  والدينية  االجتامعية 

والسفر  التنقل  يف  الحق  عىل  الحصول  أجل  من  الكفاح  أسرية  زالت  ما  أنها  مع  السياسية،  املشاركة 

والعمل وغري ذلك، يف ظل سياق مجتمعي تهيمن عليه الفتاوى الدينية املتشددة التي يتخذ أصحابها 

موقًفا عدائيًّا من املساواة بني النساء والرجال. عالوة عىل ذلك، تؤكد منظامت حقوق اإلنسان الليبية 

وجود منط مثري للقلق انترش خالل السنوات األخرية يف ليبيا، حيث تعرضت بعض الناشطات البارزات، 

شهدنا  مثلام  العنيفة،  لالعتداءات  لها،  التابعة  وللميليشيات  للسلطات  ناقدة  مواقف  اتخذن  اللوايت 

السياسية حنان  الحقوقية سلوى بوقعيقيص واملحامية والناشطة  اغتيال املحامية والناشطة  يف حادثة 

الربعيص، باإلضافة إىل اختطاف سهام رسقيوة عضو مجلس النواب)9(. وبينام شهدت الهيئة التأسيسية 

القامئة ال توفر ضامنات  القانونية  البيئة  فإن  الدستور،  النساء خالل إعداد مرشوع  جدالً بشأن حقوق 

تحمي حقوق النساء، بل إنهن يعانني من التمييز وانتقاص حقوقهن يف املساواة، كام سنطالع ذلك  مع 

7  لمزيد من التفاصيل؛ برجاء االطالع على التقرير السنوي األول لمركز مدافع حول أوضاع المدافعين عن حقوق اإلنسان 

في ليبيا لعام 2019 على الرابط التالي:

 https://www.defendercenter.org/ar/3607 

8  مركز مدافع يدين قمع المظاهرات السلمية في عدة مدن ويطالب باحترام حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي ومنع 

اإلخفاء القسري )ورقة موقف(، 9 سبتمبر/ أيلول 2020:

 https://www.defendercenter.org/ar/4868 

9  مركز مدافع وأربع منظمات حقوقية: على ليبيا إنهاء سياسة اإلفالت الممنهج من العقاب والتحقيق في مقتل المحامية 

والناشطة السياسية حنان البرعصي، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020:

 https://www.defendercenter.org/ar/5027 
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الباحثة الزهراء لنقي يف ورقتها البحثية : أمناط واتجاهات انتهاكات حقوق املرأة يف ليبيا، ومعامل حركة 

الترشيعات والسياسات ذات الصلة. 

وحني نفحص أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة يف ليبيا، نجد أن أعدادهم تتزايد بوترية عالية نتيجة 

املواجهات املسلحة واألعامل العدائية التي شهدتها البالد يف السنوات األخرية. ويواجه األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف ليبيا العديُد من التحديات فيام يتعلق بالحصول عىل الحق يف التعليم والتأهيل املهني 

التي  العراقيل  وتزايد  الشفافية  غياب  أدى  العمل)10(، كام  فرص  واملساواة يف  الصحية  الرعاية  وتوفري 

وموثوقة  حديثة  بيانات  عىل  العثور  أصبح  أن  إىل  املعلومات،  إىل  الوصول  يف  الحق  إعامل  تواجه 

بشأن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة أمرًا عسريًا للغاية يف ليبيا؛ وهذا ما تشري إليه الباحثة جازية جربيل 

يف ورقتها  آليات الحامية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الترشيعات الليبية واالتفاقيات الدولية.

صة لحقوق الطفل يف ليبيا التي تناول فيها الباحث رجب سعد  وفيام يتعلق بالورقة البحثية املُخصَّ

هذه الفئة، يبدو األمر أشبه مبأساة متكاملة؛ إذ تستمر معاناة األطفال الذين يحتاجون إىل تلقي الدعم 

الداخيل  النزوح  من  متالحقة  موجات  إىل  املسلح  النزاع  استمرار  يؤدي  حني  يف  الصحية،  والرعاية 

يعاين بعض  بينهم األطفال. كام  القتىل والجرحى، ومن  باإلضافة إىل وقوع عدد كبري من  للمدنيني، 

األطفال من الحرمان من الجنسية، ألسباب مختلفة، فيام يتعرض البعض اآلخر النتهاكات جسيمة دون 

محاسبة؛ وذلك لكونهم أطفاَل مهاجرين أو الجئني. وبالرغم من توقيع ليبيا عىل اتفاقية حقوق الطفل، 

وعدد آخر من االتفاقيات واملواثيق ذات الصلة باحرتام حقوق الطفل وحاميتها والوفاء بها؛ نجد أن 

املنظومة الترشيعية الليبية ال تزال تعاين من وجود ثغرات خطرية فيام يتعلق بتوفري الضامنات الالزمة 

لحامية حقوق الطفل واالمتثال لاللتزامات الدولية يف هذا الصدد.

الفئات  أوضاع  تحسني  يف  الدراسات  هذه  مثل  مساهمة  إىل  اإلنسان  لحقوق  مدافع  مركز  يتطلع 

التدابري  اتخاذ  إىل  املختلفة  الليبية  السلطات  يدعو  وإنه  والتحليل،  بالبحث  تناولها  التي  املهمشة 

الترشيعية والتنفيذية الالزمة لحامية األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال، وغريهم من املحرومني 

واملهمشني يف ليبيا، واالستفادة من التوصيات التي يقدمها الكتاب. وإذ يدرك املركز حجم الصعوبات 

والتحديات التي تواجه تعزيز حقوق الفئات املهمشة يف ليبيا، يف ظل السياق الحايل، فإنه يؤمن بأن 

توافر اإلرادة السياسية من شأنه أن يفعل الكثري من أجل تعزيز وحامية حقوق اإلنسان واملواطن. وأخريًا، 

فإن هذا الكتاب مثرة جهد مشرتك بني إدارة مركز مدافع والباحثني املشاركني وغريهم. 

 وختاًما، يجدر التأكيد أن الكتاب ال يغطي كل الفئات املهمشة التي تستحق الرعاية واالهتامم، مثل 

املهاجرين وطالبي اللجوء واألقليات وغريهم، بل هي بداية من املركز يف محاولة منه لتسليط الضوء 

10  بيان من منظمات حقوقية ليبية بشأن أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة في ليبيا، 3 ديسمبر/ كانون األول 2020:

https://www.defendercenter.org/ar/5127 
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عىل بعض هذا الفئات التي ال تتمتع بحقوقها كاملة، وتشكل انطالقة لعمل املركز البحثي يف مجال 

حقوق اإلنسان وتعزيزها.

مركز مدافع لحقوق اإلنسان 

باريس - 10 ديسمرب 2020



12

حقوقية وخبيرة في شؤون المرأة واألمن والسالم
ورئيسة منبر المرأة اللييية من أجل السالم

أنماط واتجاهات انتهاكات حقوق المرأة في ليبيا
ومعالم حركة التشريعات والسياسات ذات الصلة

الزهراء لنقي
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مقدمــة
والتدخل  الشعبية  االحتجاجات  موجات  تاله  والذي  ليبيا،  يف  الفردي  الحكم  مرحلة  انتهاء  منذ 

الخارجي، ومع بدء املرحلة االنتقالية، أخذ موضوع االنتهاكات التي تتعرض لها النساء يف ليبيا وحركة 

الترشيعات ذات الصلة، وحامية حقوقهن، يحوز اهتامًما متزايًدا، ال سيام يف ضوء "اللغز الجنساين)1(" 

الذي شهدته ليبيا. 

طليعة  يف  النساء  كانت  جديدة.  وترشيعية  دستورية  مرحلة  افتُِتَحت  االنتقالية،  املرحلة  بدء  مع 

االحتجاجات، وأسهمن يف الجهود الطبية ويف تقديم املساعدات. كام شاركت الليبيات يف املهجر 

من  عدد  يف  ليبيون  أطلق  كام  واملادي.  املعنوي  الدعم  منها  مختلفة  طرق  خالل  من  االنتفاضة  يف 

البلدان أنشطة لدعم االنتفاضة. وخالل ذلك كله، انصبت مطالبة النساء عىل االنتقال السلمي املرتكز 

عىل الشمل والتضمني. تطلع الليبيون إىل استعادة حياة دستورية سليمة وتعاقد رضايئ، وإىل استعادة 

حياة ترشيعية تستند إىل مشاركة املجتمع يف إصدار القوانني وتوفر حامية للحقوق املدنية والسياسية 

الحت  التي  الفرص  أن  ومع  والجامعي.  الفردي  املستوى  عىل  والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية 

العنف  من  ملوجة  تعرضن  فإنهن  كبرية،  كانت  لحقوقهن  الحامية  وتوفري  النساء  مشاركة  إىل  بالنسبة 

املعنوي واملادي املمنهج والظريف. 

نرصد يف هذه الورقة بعًضا من أمناط واتجاهات عينة من االنتهاكات التي تعرضت لها حقوق النساء 

بتلك  الصلة  ذات  الترشيعات  حركة  واتجاهات  أمناط  من  وبعًضا  االنتقالية،  املرحلة  خالل  ليبيا  يف 

االنتهاكات. ويقصد بتعبري "حركة الترشيعات"، يف هذا السياق، حركة القوانني التي تنصب عىل واقع 

املرأة. والحركة ال تعني بالرضورة التطور، إمنا أحيانا يكون تذبذب أو تراجع. ويف ذلك تركز الورقة عىل 

أهم الفجوات، ومدى االتساق بني الترشيعات والتطبيق. 

1  Zahra, Langhi )2014(. Gender and state-building in Libya: towards a politics of inclusion. The 

Journal of North African Studies, p. 1, 2014, 19:2, 200 210, DOI: 10.108013629387.2014.881736/.

لقد وضعنا هذا المصطلح للتعبير عن تناقض محير برز، وهو أنه على الرغم من أن النساء أسهمن في قيادة انتفاضة 2011، 

فقد تعرضت حقوقهن المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية النتهاكات جسيمة.
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المقاربة  المنهجية 
ليبيا  النساء يف  التي تعرضت لها حقوق  إذ ننظر إىل االنتهاكات  الورقة مقاربة كلية  نعتمد يف هذه 

إن  أيًضا.  وتاريخي  سيايس  اقتصادي  اجتامعي  حقوقي  مبنظار  بها  الصلة  ذات  الترشيعات  وحركة 

يتأثر بالواقع الحقوقي والسيايس واالجتامعي االقتصادي الراهن، وعليه  الواقع الترشيعي يف أي بلد 

ضوء  يف  وإصالحه  وتقييمه  الترشيعي  الوضع  دراسة  ينبغي  كام  الواقع.  هذا  ملتطلبات  يستجيب  أن 

تناسبه مع الواقع وتلبيته الحاجات األساسية التي يفرضها. باملثل، فإن أي حركة ترشيعات راهنة تتأثر 

الضوء  الورقة  لذا، تسلط  السابقة.  الحقبة  الحقوقي والسيايس واالجتامعي االقتصادي خالل  بالواقع 

عىل الترشيعات والتدابري التي تتضمن حامية للمرأة وكذلك العالقة بني االنتهاكات وحركة الترشيعات 

وبني السياقات الحقوقية والسياسية واالجتامعية االقتصادية.  

تستند الورقة املاثلة إىل مجموعة من االتصاالت واملقابالت ومجموعات الرتكيز التي أجريت مع 

عدد من الفاعلني املؤثرين يف عدد من املدن الليبية. تضمن ذلك إجراء اتصاالت ومقابالت معمقة 

السياسيات  والسجينات  والناشطات  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعات  النسائية  القيادات  من  عدد  مع 

السابقات يف حقبة الحكم الفردي ملعمر القذايف.

كام تستفيد الورقة من محصلة سلسلة من املشاركات الشخصية لكاتبة الورقة والتي توخت اإلسهام 

يف إصالح وصياغة الواقع الدستوري والسيايس واالجتامعي. وكان لكاتبة الورقة املاثلة اهتامم خاص 

بالواقع النسوي خالل املرحلة االنتقالية. وقد ارتبطت بعض هذه املبادرات باإلسهام يف املراجعات 

وإعالن  منهاج  من  عاًما  وعرشين  خمسة  مرور  بعد  الليبي  الوطني  التقرير  مثل  الشاملة،  الوطنية 

بيجني+25)2(وضمن هذا اإلطار أجرت الكاتبة مقابالت مع عدد من املسؤولني رفيعي املستوى يف عدد 

من املؤسسات الرسمية، شملت وزارة العمل والتأهيل، وإدارة التخطيط واالسرتاتيجيات بوزارة التعليم، 

ووحدة تكني املرأة بحكومة الوفاق الوطني.

الليبي للمراجعة الخمسية إلعالن ومنهاج عمل  الوطني  التقرير  الماثلة في اإلشراف على إعداد  الورقة  2  أسهمت كاتبة 

لتنفيذ  الجوانب  متعددة  تقييم  الخمسية عبارة عن عملية  المراجعة  كتابته.  2019( وأسهمت في  )الصادر في   2020 بيجين 

إعالن ومنهاج عمل بيجين، وتهدف إلى الوقوف على اإلنجازات التي تسنى تحقيقها خالل السنوات الخمس الماضية منذ 

عام 2014. باإلضافة إلى استكشاف التحديات والعوائق التي واجهت الدول في تنفيذ هذه االلتزامات، وكذلك االستعداد 

للمستقبل في المدى القصير، أي خالل السنوات الخمس المقبلة. كما تركز المراجعات على أهمية التعاون بين المؤسسات 

الرسمية وقوى المجتمع ال سيما منظمات المجتمع المدني. هذا، ويحدد منهاج العمل تدابير للعمل الوطني والدولي في 

مجاالت االهتمام الحاسمة للنهوض بالمرأة في اثني عشر بعًدا، هي عبء الفقر المتزايد على المرأة؛ تعليم المرأة وتدريبها؛ 

العنف ضد المرأة؛ المرأة والنزاع المسلح؛ المرأة واالقتصاد؛ المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار؛ المرأة واالقتصاد؛ اآلليات 

إعالن  صدور  ومنذ  الطفولة.  والبيئة،  المرأة  اإلعالم؛  ووسائط  المرأة  للمرأة؛  اإلنسان  حقوق  بالمرأة؛  للنهوض  المؤسسية 

ومنهاج عمل بيجين، تقرر إجراء مراجعات خمسية له. وفي العام 2020، يحتفل العالم بالذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر 

العالمي الرابع المعني بالمرأة واعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين )1995( وبإنجاز المراجعة الخامسة. 
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أهمية الموضوع 
تستند أهمية تحليل موضوع حركة الترشيعات املؤثرة يف واقع املرأة وسبل إصالحها، مبا يف ذلك 

النساء هن الطرف صاحب املعاناة الكربى  ترشيعات العمل إىل اعتبارات عدة يأيت يف مقدمتها، أن 

خالل املراحل االنتقالية ويف مراحل النزاع املسلح)3(. وهذا ما جرى تأكيده يف أجندة املرأة واألمن 

عرشين  عرب  له  املصاحبة  األخرى  والقرارت   2001  /1325 األمن  مجلس  قرار  جسدها  التي  والسالم 

عاًما)4(. إن أسانيد ذلك كثرية، ويضيق املقام عن حرصها. ولعلنا نكتفي بتوضيح بعضها. إن املراحل 

الحامية،  وتراجع  أحيانًا،  األمن  وبانعدام  األمني،  باالنفالت  تتسم  املسلح  النزاع  ومراحل  االنتقالية 

فكثري من أطراف النزاع واملجرمني يتعمدون استهداف النساء بنسب عالية؛ ألنهن أقل قدرة عىل حامية 

توظيًفا  سياسية  ألغراض  والشخيص  اإلنساين  النساء  أمن  استهداف  توظيف  يجري  وأحيانا  أنفسهن. 

منظاًم واسع النطاق. أما عىل املستوى االقتصادي، فتتسم معظم بلدان املنطقة خالل مراحل االستقرار 

بارتفاع معدالت النساء والفتيات الاليت ليس لديهن عمل الئق يدر دخاًل كافيًا؛ وذلك راجع ألسباب 

بنيوية وتصورات اجتامعية موروثة حول عمل النساء يضيق املقام عن حرصها. وخالل مراحل النزاع 

األوضاع  تدهور  ونتيجة  دخل.  لديهن  ليس  الاليت  النساء  عدد  فيزداد  االقتصادية،  األوضاع  تتدهور 

األمنية، فإن معدالت فقدان النساء لوظائفهن تكون أعىل بكثري. 

إن إصالح حركة الترشيعات املؤثرة يف واقع املرأة يف حد ذاته يعد تحقيًقا جزئيًا للعدالة بالنسبة إىل 

املرأة. باإلضافة لذلك، رضبت البالد، خالل املرحلة االنتقالية، موجات تطرف فكري أثرت سلبًا يف 

الوضع الثقايف القانوين يف البالد ال سيام عىل مستوى حركة الترشيعات املؤثرة يف واقع املرأة. مثال، 

بذلت أطر التطرف جهوًدا لتعميم تصورات تكافح استقالل املرأة الوجودي عىل الصعيدين االجتامعي 

3 Emily Burchfield )2019(. 

4  قال المبعوث األممي، غسان سالمة، في بيان له بمناسبة »اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة«، نهاية عام 2017 

إن: "ما ال يقل عن 31 امرأة قتلت فيما أصيبت 41 أخرى، خالل األعمال العدائية في ليبيا هذا العام". مضيًفا: "العنف وانعدام 

األمن، كانا لسنوات طوال، وال يزاالن، يلحقان الضرر بالنساء والفتيات أكثر من غيرهن، األمر الذي يفرض قيوًدا صارمة على 

حرية حركتهن وقدرتهن على المشاركة في المجال العام وعلى قدرتهن على التماس سبل اإلنصاف من االنتهاكات". وتابع 

بالنساء والفتيات، إذ ما زلن يتعرضن لالحتجاز  ليبيا يضر بشكل مجحف  انتشار األسلحة في  بيان المبعوث األممي: "إن 

بما  لإلساءة،  خاص  بشكل  معرضات  المهاجرات  والفتيات  النساء  أن  كما  حارسات،  بال  سجون  في  والحبس  التعسفي 

في ذلك االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والضرب واالحتجاز ألجل غير مسمى في ظروف مروعة"... وإن: 

"الشعب الليبي، ال سيما أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة وصعبة، بمن فيهم النساء والفتيات، بحاجة إلى مؤسسات 

قوية وإلى توافر نظم متينة لضمان حمايتهم وتعزيز سيادة القانون"... وإن "العنف القائم على نوع الجنس يُضعف الوضع 

الصحي لضحاياه ويقوض كرامتهم وأمنهم واستقالليتهم، ومع ذلك، ال يزال محجوبًا بثقافة الكتمان".

بوابة الوسط، خبر بعنوان "سالمة: مقتل وإصابة 27 امرأة جرّاء العنف بليبيا خالل 2017"، بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 

2017، متوافر عبر الرابط التالي:

 http://alwasat.ly/news/libya/150478 
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والثقايف، مثل حقها يف االنتقال والسفر منفردة، وتحارب عملها خارج املنزل وتكافح إسناد مناصب 

مؤسسية رفيعة لها عن طريق إضفاء صبغة دينية للتقييد. ويف الوقت نفسه، حاولت أن تضغط باتجاه 

تقنني هذه التصورات االجتامعية املشوشة.   

بكلمة، إن وضع حركة الترشيعات املتعلقة بالنساء تحت عدسة املجهر، واالرتقاء بهذه الترشيعات 

يتجزأ من حركة إصالح ترشيعي جذرية املرجو منها سد فجوات برزت عرب مدة طويلة.  هو جزء ال 

وحركة  األركان  راسخة  دستورية  حياة  واستعادة  االستقرار  مرحلة  نحو  اآلمن  العبور  يف  أيًضا  ويسهم 

ترشيعية حيوية تلبي حاجات املجتمع. 

هيكل الورقة 
تنقسم الورقة املاثلة إىل ثالثة أقسام. يتضمن القسم األول خلفية تاريخية لحركة الترشيعات املؤثرة 

يف واقع املرأة يف ليبيا. أما القسم الثاين فيتضمن استعراًضا تحليليًّا ألمناط واتجاهات االنتهاكات خالل 

املرحلة االنتقالية )2011 – 2020(. ويتناول القسم الثالث آفاق املستقبل وأبرز التوصيات املنصبة عىل 

مستقبل حركة الترشيعات املؤثرة يف واقع املرأة. 
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 القسم األول: خلفية تاريخية لحركة التشريعات المؤثرة
 في واقع المرأة في ليبيا

مالمح حركة األعراف والتشريعات الرسمية خالل الحقب السابقة أ. 
على تأسيس دولة االستقالل عام 1951

خالل الحقب التي سبقت مرحلة تأسيس دولة االستقالل، انتظمت الحياة يف ليبيا وفًقا ملجموعة من 

األعراف والرشائع الرسمية التي أسهمت يف تعزيز مشاركة النساء يف املجاالت السياسية واالقتصادية 

وتسوية املنازعات بالطرق الودية. كان حجم األعراف ونطاق انتشارها أكرب من الرشائع الرسمية)5(، حيث 

أقرت األعراف والترشيعات الرسمية مشاركة النساء يف إدارة حياة املجتمعات املحلية. كام أقرت إسهام 

القيادات النسائية يف تقديم املشورة لرؤوس املجتمعات املحلية يف البادية والحارضة، كام اعتمدت 

بتسيري شؤون  تتعلق  النساء يف رفع شكاوى األرس والعائالت وتثيلهم، ويف تقديم اقرتاحات  إسهام 

املجتمع كله، وكذلك مشاركتهن يف تسوية وفض النزاعات املدنية واالجتامعية واالقتصادية بالطرق 

الودية عىل مستوى القبيلة وعىل املستوى العابر للقبائل)6(. 

كام أقرت منظومة األعراف والترشيعات مساهمة النساء يف النشاط االقتصادي عىل املستوى العائيل 

والسياسية  العامة  نشاطاتهن  من  األكرب  القدر  النساء  مارست  املحيل، حيث  املجتمع  مستوى  وعىل 

الطبيعية مبا يف  التكوينات االجتامعية  إطار املجتمع املحيل ال سيام من خالل  واالقتصادية ضمن 

النساء  شاركت  فقد  والبادية.  الحارضة  يف  القبائل  وبطون  املمتدة  والعائالت  املتعيشة  األرس  ذلك 

الرجال يف إدارة الشأن العام ويف تسوية النزاعات، ويف اإلنتاج االقتصادي. عىل املستوى االقتصادي، 

احرتفت النساء الحرف اليدوية التقليدية والزراعة واملنسوجات، كام شاركت النساء يف التخطيط املايل 

النشاط االقتصادي الكيل عىل مستوى الحيز الخاص  وامليزانية واإلنفاق وتحديد االحتياطي وتسيري 

واملجتمع)7(. خالل القرن التاسع عرش تحديًدا، شاركت النساء الليبيات يف برقة يف قيادة إدارة اقتصاد 

املجتمع العابر للقبائل الذي قاده السنوسيون بجانب مشاركتهن يف نرش الدعوة نفسها)8(.

5  لمزيد من التوسع حول دور العرف والتقاليد تاريخيًّا، وإمكانات االستفادة من األعراف في العدالة االنتقالية والعدالة 

انظر: التصالحية.  العدالة  أو  التوفيقية 

Najla, Elmangoush )2015(. Customary Practice and Restorative Justice in Libya: A Hybrid Approach. 

6  Zahra' Langhi )2018(. Charting the way forward for local women mediators in Libya.

7  Bugaigis and Tantoush, p. 8,9, 2017. 

8  لمزيد من التوسع حول دور النساء التاريخي في برقة. انظر: 

Mona, Fikry )1978(. An Oil Boom, Women, and Changing Traditions: A Study of Libyan Women in 

Benghazi.  
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وبالتكوينات  الطبيعية  االجتامعية  بالتكوينات  والترشيعات  األعراف  أناطت  الحقب،  هذه  وخالل 

للنساء،  الحامية االجتامعية والدعم واإلعانة املقدمة  واملؤسسات االجتامعية األخرى ُجلَّ خدمات 

وذلك بجانب إلزام الجهات الرسمية بتحمل قدر من املسؤولية فيام يتصل بتقديم تلك الخدمات. حيث 

العائالت  الطبيعية، مثل  التكوينات االجتامعية  التزاًما رصيًحا عىل كاهل  ألقت األعراف والترشيعات 

املمتدة والقبائل والتكوينات واملؤسسات االجتامعية األخرى كمشيخات الحرف ومشيخات األحياء 

واملساجد والزوايا الصوفية واألرس املورسة، بتوفري خدمات الدعم للنساء املحتاجات، وقد شمل ذلك 

تقديم هذه الخدمات للنساء الاليت يتعرضن لفقر مدقع أو لعوز بسبب مرض أو فقدان العائل الرئيس 

)زوج أو أخ أو أب( أو بسبب الشيخوخة، أو االضطرار إلعالة األرسة إعالة منفردة. كام كانت بعض 

النساء يحصلن عىل دعم ظريٍف غري منتظم من الجهات الرسمية. 

كان نطاق الدعم املجتمعي أكرب بكثري من نطاق الدعم الرسمي. وقد شملت صور الدعم تقديم 

إعانات عينية ونقدية. فقد شملت اإلعانات العينية تقديم الغالل والحبوب األساسية، ووجبات الغذاء 

املنتظمة، وأدوات اإلنتاج الالزمة ملامرسة نشاطات اقتصادية حرفية كاملرشوعات الصغرية ومتناهية 

الصغر. ويف بعض األحيان، تثل الدعم يف تأهيل الفتيات والنساء املحتاجات وبناء قدراتهن الحرفية 

واملهنية وإلحاقهن بنشاط اقتصادي قائم بالفعل ليحصلن عىل دخل. كان نطاق اإلعانات العينية أكرب 

بكثري من اإلعانات النقدية. باختصار، كانت غالبية مشاركة النساء يف الحياة االقتصادية مرتكزة يف اإلطار 

االقتصادي غري الرسمي )البعض يطلق عليه تسمية غري متناسبة زمنيًا "القطاع الخاص"(.

خالل هذه الحقب، كانت هناك مجموعة من القيم التي ميكن وصفها بأنها قيم حاكمة فيام يتصل 

التكافل وعودة مثرة الكسب عىل  أبرزها كان قيمة  الحاجة. ولعل  العمل بعد قيمة سد  بفهم موضوع 

املجموع، ووضوح االرتباط بني فكرة العمل وفكرة اإلميان. 

خالل مرحلة التحديث، أدت التحديات املتعلقة بإحالل أمناط حياة مختلفة طوًعا وجربًا، وإحالل 

التقنيات الوافدة، إىل تغيريات هيكلية حادة يف البنية االجتامعية االقتصادية مثل تراجع مشاركة النساء 

االقتصادية وتدهور اإلطار االقتصادي غري الرسمي وانحسار العمل باألعراف والترشيعات التي تنظم 

تلك املشاركة. كان جزء من التحديث قرسيًّا، وكان بعضه طوعيًّا، حيث انترشت الفردية يف املجال 

االقتصادي وتقلصت الجامعية ونشأت سياقات جديدة ملفاهيم العمل؛ السوق؛ سوق العمل، وتعرضت 

والتفكك  التفكيك  إىل  املذكورة  األخرى  االجتامعية  واملؤسسات  الطبيعية  االجتامعية  التكوينات 

والتفتيت والتفتت، مثل القبيلة والعائلة املمتدة واملجتمع املحيل القائم عىل تحالف قبيل. فقد الكثري 

أو منصة  قاعدة  تكون  أن  القدرة عىل  املرتكزة عليها  الطبيعية واألبنية  التكوينات االجتامعية  من هذه 

للنشاطات االقتصادية متناهية الصغر، أو لتوفري خدمات الضامن والدعم والحامية االجتامعية للنساء. 
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الذي  بالغزو اإليطايل   1911 ليبيا لهجامت استعامرية عدة، بدأت عام  خالل نصف قرن تعرضت 

انتهى بخروجه عام 1944 نتيجة الهزمية يف الحرب العاملية الثانية عىل يد الحلفاء. وخالل الفرتة من 

1944 إىل 1951 وضعت بريطانيا إقليم برقة تحت إدارتها العسكرية، يف حني احتلت فرنسا إقليم فزان. 

عىل  واالستيالء  االحتالل  قوانني  لفرض  الترشيعية  املؤسسة  تعطيل  االستعامرية  الفرتة  شهدت  فقد 

املوارد املحلية واملخزون االقتصادي، كام أقدم االحتالل عىل ارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الليبيني 

حيث حطم املحتل اإليطايل عدًدا كبريًا من الزوايا التي كانت مراكز تعليم تقليدية، مام أدى إىل تراجع 

التعليم تراجًعا حاًدا. فضال عن ذلك، أنشأ االحتالل معتقالت جامعية قيد فيها حرية عرشات اآلالف 

من الليبيني. باإلضافة إىل مامرسات الرتحيل القرسي املقرتن بتفكيك التكوينات االجتامعية الطبيعية، 

القتىل  بلغ إجاميل عدد  العمل القرسي. وقد  الفردي والجامعي واإلبادة الجامعية، وفرض  واإلعدام 

نتيجة اإلبادة الجامعية، وفًقا للتقديرات، نحو مثامنائة ألف ليبي. وتراجعت مشاركة النساء يف الحياة 

االقتصادية تراجًعا حاًدا مام أدى إىل ارتفاع مستوى الفقر العادي والفقر متعدد األبعاد إىل معدالت غري 

مسبوقة عىل مستوى النساء واألرس املتعيشة، وعىل الرغم من استحداث مؤسسات اقتصادية واجتامعية 

جديدة كالجمعيات وبعض االتحادات، فإنها مل توفر خدمات كافية للنساء مع صعوبة وصولهن إىل 

هذه الخدمات.

معالم حركة التشريع عموما والتشريعات المؤثرة في واقع المرأة خالل 
مرحلة دولة االستقالل ونظام الملكية الدستورية )1969-1951(

الحديثة ويف ظل  الوطنية  األمة  دولة  إطار  االنتظام يف  والستينيات، ضمن سياق  الخمسينيات  يف 

نظام ملكية دستورية، ويف ظل تراجع األعراف، سارت السلطات الرسمية باتجاه حامية الحقوق مبا يف 

ذلك حقوق املرأة، ودشنت حركة ترشيعية رسمية توخت تكني األمة واملرأة. هدفت حركة الترشيعات 

والسياسات املرتبطة بها إىل رفع مستوى املعيشة لدى املجتمع ولدى النساء بعد أن وصلت ليبياإىل 

مستوى من الفقر جعلها وفًقا لبعض التصنيفات أفقر بلد يف العامل)9(. أصدرت السلطات الرسمية حزمة 

من القوانني واستعانت يف ذلك بفقهاء عرب مرموقني، مثل السنهوري، شملت باقة الترشيعات الجديدة 

وجه  عىل  للفتيات.  إلزاميًّا  التعليم  أصبح  مبوجبه  الذي  التعليم  قانون  شملت  كام  املدين،  القانون 

العموم، أصبح التعليم، يف شكله الحديث، أساًسا للتوظيف يف القطاع العام، كام شملت الباقة قانون 

العمل. وانضمت ليبيا إىل منظمة العمل الدولية عام )10(1952. برز مفهوم القطاع العام والقطاع الخاص 

الرجال  مساواة  العمل عىل  قانون  فقد نص  االقتصادي.  للنشاط  الحديث  املفهومي  التقسيم  ليعكسا 

والنساء يف األجر، وأدى إىل دمج املرأة يف القوى العاملة. وقد شهد وضع النساء تقدًما ملحوظًا يف 

سوق العمل )مبعناه الحديث( الوليد. ونتيجة لهذه الحركة الترشيعية ونهج التمكني الذي كان وراءها، 

9  نور الدين الثلثي. "جمعية عمر المختار: وثائق مركز درنة". دار "النخبة" للطباعة والنشر، )2016(.ص 17، 18.

10  See: Zuzik, M. Benedict. )1966(. Labor law and practice in the Kingdom of Libya.p.25.
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ارتفع معدل ارتياد البنات والفتيات للمدارس والجامعة. يف بعض القطاعات، مثل التعليم والصحة، زاد 

معدل تعيني النساء زيادة واضحة. استخدمت السلطات الرسمية )الدولة( ترشيعات العمل ونهج تعيني 

النساء يف القطاع العام وسيلًة لتمكني األمة الليبية بأكملها وتكني النساء، ولربط املجتمع بالدولة ربطًا 

متيًنا. كام استُخدمت هذه الترشيعات ملأل بعض من الفراغ الواسع الناتج عن تدهور اإلطار االقتصادي 

مختلف  الليبيات  النساء  دخلت  التقليدي.  الوليد  الخاص  القطاع  وضعف  املوروث،  الرسمي  غري 

بعض  وازداد حضور  والثقافة،  والصحة  واإلعالم  كالتعليم  القطاعات،  مختلف  الدولة، يف  مؤسسات 

النساء الرائدات الاليئ حققن إنجازات يف مختلف املجاالت. استخدمت السلطات الرسمية التعليم 

والثقافة مدخاًل لحامية الحقوق. كام شملت باقة القوانني الجديدة قانون الصحة. عىل وجه العموم، 

اتسمت الترشيعات التي أصدرها نظام امللكية الدستورية إتاحة امتيازات مادية للنساء تدخل يف إطار 

التمييز اإليجايب. عىل سبيل املثال، اعتُمد مبدأ املساواة بني املرأة والرجل فيام يتصل مبنح جنسيتهم 

إىل األبناء.

التي  الكشفية  والحركة  واالتحادات  العاملية  النقابات  يف  حيوية  حركة  املرحلة  هذه  شهدت  كام 

النهضة  وجمعية  العريب،  املغرب  يف  الكشفية  الحركات  يف  عضًوا  أصبحت  ثم   1954 عام  تأسست 

وميثل   )1982 )1892ــ  العنيزي  حميدة  السيدة  ليبيا  يف  النسائية  الحركة  رائدة  أسستها  التي  النسائية 

التي  وتعليمهم  األيتام  وكفالة  التعليم  يف  العنيزي  حميدة  السيدة  ملبادرات  امتداًدا  الجمعية  تأسيس 

أطلقتها فور عودتها من إسطنبول خالل العرشية الثانية من القرن العرشين. كام شهدت هذه املرحلة 

تأسيس جمعية الهالل األحمر عام 1957 والتي نالت اعرتاف اللجنة الدولية للصليب األحمر يف 1958، 

وجمعية الكفيف التي تأسست عام 1961، وجمعية النور للمكفوفني التي تأسست عام 1962، وتأسيس 

أندية رياضية جديدة مثل نادي الهالل عام 1950. عالوة عىل تأسيس املرسح الوطني الليبي عام 1966. 

كام شهدت هذه املرحلة تأسيس عدد من املنتديات الثقافية التي أسهمت يف إغناء الحياة الثقافية ويف 

تنظيم املحارضات والندوات واملعارض كجمعية الفكر التي تأسست 1962 )11(  .

تجددت  االستقالل  دولة  بناء  مرحلة  وخالل  اإلداري.  السلك  يف  الليبيات  النساء  انخرطت  كام 

مبادرات حميدة العنيزي. وقادت عام 1963 مظاهرات نسوية لالعرتاف بحق املرأة الليبية يف التصويت. 

وقد آتت هذه الجهود أكلها. كام اتخذت مجموعة من الخطوات الرمزية التي توطد أركان حق املرأة 

يف املشاركة يف الحيز العام. ففي عام 1964، حرضت العنيزي وعدد من النساء الاليت ميثلن النخبة 

الليبية جلسة افتتاح الربملان. ويف العام التايل، تكنت من إقناع امللك بتوجيه الدعوة لقيادات العمل 

النسوي الليبي لحضور حفل استعراض الجيش يف يوم عيد االستقالل والجلوس يف منصة الرشف، وقد 

استقبلها امللك ومنحها وسام محمد بن عيل السنويس وهو أرفع األوسمة. وهذا التكريم يف حقيقته 

11  لنقي، الزهراء )2020(. معركة استعادة المؤسسية في ليبيا. فصل في ديمقراطية ضلت طريقها. مركز القاهرة لحقوق 

اإلنسان.ص..10 
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تكريم للمرأة الليبية التي تثلها حميدة العنزي، وليس تكرميًا شخصيًا لها. وعندما زار امللك سعود بن 

عبد العزيز ليبيا عام 1957، اختار امللك إدريس أن يتضمن برنامج الضيافة زيارة مدرسة لتعليم البنات 

الرسالة املرجو إيصالها من  الليبي، كانت محصلة  بالجيش  عالوة عىل الربملان وكتيبة عمر املختار 

زيارة مدرسة تعليم البنات حرص ليبيا عىل دعم حقوق املرأة. كام دعمت امللكة فاطمة اإلسهامات 

النهضة  لـ"جمعية  الرشفية  الرئيسة  كانت  أنها  ذلك  ومن  ورمزيًا،  مبارًشا  دعاًم  العام  الحيز  النسوية يف 

النسائية")12(.

منذ وقت مبكر، اتجهت حركة التخطيط والسياسات املؤثرة يف واقع املرأة نحو تنفيذ مبدأ وجوب 

الحق يف الصحة والحق يف املاء  الخارجية وقد ظهر ذلك جليًّا فيام يتصل بحامية  طلب املساعدة 

إىل  بالنسبة  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  أهم  من  ساعتئٍذ  كانا  اللذين  الصحي  والرصف  النظيف 

لحظة  عند  قرن.  نصف  عرب  منهجية  انتهاكات  من  املجتمع  له  تعرض  ما  ضوء  يف  والنساء  املجتمع 

نيل االستقالل، ونتيجة انتهاكات االحتالل اإليطايل واإلبادة الجامعية واإلفقار، ونتيجة تحول جزء من 

أرض ليبيا إىل ساحة من ساحات الحرب العاملية الثانية، أصبحت ليبيا، ككثري من بلدان العامل يف تلك 

املرحلة، تواجه صعوبة كبرية يف تنفيذ االلتزامات التي تضمن حامية الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

دون الحصول عىل مساعدات خارجية كام تقرر األدبيات ذات العالقة )13(. ولذلك، فإن العهد الدويل 

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ألزم البلدان املوقعة عليه بطلب املساعدة وقبولها 

وبتقدميها للبلدان التي تحتاجها. هذا املعنى طبقته السلطات الرسمية منذ وقت مبكر. يف كتابه املعنون 

بينيدكت  زوزيك  يقول   ،1966 يف  Labor law and practice in the Kingdom of Libya.الصادر 

 Zuzik, M. Benedict

تلقت ليبيا مساعدة تقنية يف املسائل الصحية من األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة وكذلك من 

عدد من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك الجمهورية العربية املتحدة، فرنسا، إيطاليا، 

باكستان، تركيا، اململكة املتحدة، والواليات املتحدة، يأخذ الكثري من هذا شكل تعيني خرباء فنيني 

يف ليبيا يف مجال التثقيف الصحي. تحتفظ منظمة الصحة العاملية مبهمة دامئة يف ليبيا، حيث يركز 

والصحة  املمرضات،  وتعليم  السل،  ومكافحة  العامة،  الصحة  عىل  التدريب  عىل  أساًسا  برنامجها 

عدد  )اليونيسيف( يف  املتحدة  لألمم  التابع  للطوارئ  الدويل  الصندوق  تعاون  الطفل.  الطبية وصحة 

من مشاريع منظمة الصحة العاملية من خالل توفري املعدات واللوازم. أنشأت منظمة الصحة العاملية 

مدرسة للتمريض يف طرابلس عام 1955، ومدرسة أخرى يف برقة يف عام 1963، ومعهًدا للمساعدين 

الطبيني واملساعدين الصحيني يف بنغازي يف عام 1957... باإلضافة إىل املوظفني املعينني من قبل 

12  الزهراء لنقي. "ملهمتي": حملة نسوية في ليبيا إلعادة اكتشاف الجذور. مارس/ آذار 2018.

13  يراجع في ذلك، الحقوق االقتصادية واالجتماعية. دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. ص 17.
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األمم املتحدة يف ليبيا، حصلت الحكومة عىل خدمات غريهم من املتخصصني للمساعدة يف برامج 

التنمية االجتامعية من خالل اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى)14(.

ومبرور  التمريض.  مهنة  يف  والتعيني  التدريب  يف  للنساء  األولوية  الرسمية  السلطات  أعطت  وقد 

الوقت ال سيام مع زيادة املوارد، أصبحت هناك سياسات متكاملة لالبتعاث للخارج. فأرسلت السلطات 

الرسمية البعثات لدراسة الطب، كام استقدمت األطباء من الخارج لتوفري املعرفة الفنية.

التمتع  كام اتجهت حركة الترشيعات املؤثرة يف واقع املرأة نحو تنفيذ مبدأ "التزام الدول بضامن 

التي  الخمسية  والخطط  التخطيط  عملية  محصلة  عنه  تعرب  ما  هذا  الحقوق".  بهذه  التدريجي  الفعيل 

نفذت يف تلك املرحلة التأسيسية )15(. مل تنتظر السلطة حتى يتحقق مستوى معني من التنمية لتبدأ يف 

توفري ما يلزم لحامية الحقوق عىل مستوى الترشيعات وعىل مستوى السياسات.

أيضا، اتجهت حركة الترشيعات املؤثرة يف واقع املرأة نحو تنفيذ مبدأ "استخدام أقىص ما تسمح 

الرسمية إىل تحقيق ما  السلطات  البالد غارقة يف فقر مدقع، سعت  به املوارد املتاحة." عندما كانت 

ميكن تحقيقه فيام يتصل باتخاذ التدابري الالزمة لحامية الحقوق ال سيام من خالل الترشيعات للحقوق 

التي  والسياسات  الترشيعات  دائرة  توسعت  النفط،  اكتشاف  وعند  املدين.  القانون  وجلها جاءت يف 

تسهم يف حامية الحقوق وخصصت السلطات الرسمية موازنة أكرب لذلك. وازداد تتع املجتمع والنساء 

بالحقوق. 

كام سارت حركة الترشيعات املؤثرة يف واقع املرأة باتجاه تنفيذ مبدأ الوفاء باملستويات األساسية 

الدنيا للحقوق عىل أقل تقدير. ال تتوافر معلومات دقيقة وبيانات كاملة تتيح تقييم ما إذا كانت مجمل 

التدابري التي اتخذتها السلطات الرسمية لحامية الحقوق قد أدت خالل السنوات الخمس األوىل إىل 

الوفاء وفاء كاماًل بهذا املبدأ. لكن ميكن القول إنها سارت يف اتجاه الوفاء بتلك املستويات.

تُحل.  مل  الوليد  الخاص  والقطاع  املوروث  الرسمي  غري  االقتصادي  اإلطار  تراجع  مشكلة  لكن 

أصبحت السلطة الرسمية )"الدولة"( تقريبا رّب العمل األسايس للغالبية الكاسحة من املواطنني. بعبارة 

أخرى يف هذه املرحلة نشأت الدولة الريعية. مل تصدر ترشيعات تسهم يف تطوير اإلطار االقتصادي 

غري الرسمي املوروث أو جعل القطاع الخاص الجديد رشيًكا حقيقيًّا. كام مل تصدر ترشيعات تحفز 

مشاركة املرأة يف القطاع الخاص الوليد عىل نحو يتناسب مع مشاركتها يف القطاع العام. ونتيجة ضآلة 

مشاركة النساء يف القطاع الخاص، فإن الدعم الذي قدمه القطاع الخاص مل يصل إليهن.

 .Zuzik, M. Benedict 15 14  انظر بقية شرح المؤلف ص

15  انظر علي أحمد عتيقة. بين اإلرادة واألمل. ذكريات وتجارب حياتي. دار ورد األردنية للنشر والتوزيع، ص. 244



الزهراء لنقي

23

باكتشاف النفط أصبحت ليبيا فجأة بلًدا ذا دخل قومي مرتفع للغاية بعد أن كانت واحدة من البلدان 

اإلنتاجية. أعطى نظام امللكية  تنافس عقلية  التي أخذت  الريعية  العقلية  بنمو  اقرتن  فقرًا، وهذا  األشد 

الدستورية األولوية لبناء القدرات وتعزيز املهارات ونقل املعرفة الفنية وتنويع االقتصاد. خالل سنوات، 

أصبحت مدن ليبيا مركز إشعاع ثقايف وعلمي يف املنطقة العربية. أصبح النفط املصدر الوحيد للناتج 

الوطني،  إيراده  كل  يستمد  بلٌد  هو  الريعي  البلد  ليبيا.  إىل  تتسلل  الريعية  بدأت  اإلجاميل.  املحيل 

عائد  من  جزء  توزيع  السلطة عىل  فيه  وتعتمد  خارجية،  لجهات  موارده  تأجري  من  منه،  كبريًا  جزًءا  أو 

أداء  انخفاض  الريعية  البلدان  سامت  إحدى  التأييد.  وكسب  رشعيتها  بناء  يف  املواطنني  عىل  األجرة 

القطاعات االقتصادية اإلنتاجية، وسيطرة عدد قليل عىل إيرادات الدولة واستبعاد املجتمع من عملية 

أنه ملجرد  يتصور  ريعية  لديه عقلية  الذي  إدارة املوارد)16(. املواطن  بآليات  املتعلقة  القرارات  صناعة 

النظر  تأجري املوارد بغض  الحصول عىل حصة من عائد  له  باملوارد يحق  كونه مواطًنا يف دولة غنية 

عن مساهمته يف حياة األمة االقتصادية. ويف ليبيا، كام يف البلدان الغنية بالنفط، تصورت بعض القوى 

التدابري  السيايس. وقد أسفرت بعض  ثقلها االجتامعي  بالنظر إىل  الحصول عىل دخل  لها  أنها يحق 

نتيجة غري مقصودة  الجديدة عن  النخبة  القبلية ومطالب  للتوفيق بني املطالب  الحكومية  والسياسات 

وهي تعزيز عقلية الريعية. بجانب ذلك، أدى تراجع اإلطار االقتصادي غري الرسمي املوروث وضعف 

القطاع الخاص الحديث الوليد إىل زيادة العقلية الريعية. 

المرأة خالل  .  واقع  المؤثرة في  والتشريعات  التشريع  سمات حركة 
مرحلة تعطيل الحياة الدستورية القائمة على التعاقد الرضائي، وسيطرة 

نظام الحكم الفردي )2011-1969(
فردي  حكم  نظام  تأسيس  الجديدة  الرسمية  السلطات  بارشت   ،1969 يف  العسكري  االنقالب  إثر 

يرتكز عىل اإلكراه وإضعاف املجتمع بانتهاك الحقوق عىل املستوى الفردي والجمعي، وبإفقاره إفقاًرا 

الرضايئ. وتجسيًدا لشخصية "األخ  التعاقد  القامئة عىل  الدستورية  الحياة  القذايف  منهجيًّا. فقد عطل 

من  الشباب  تأييد جيل  إىل كسب  الثوري  املجلس  رئيس  أورويل، سعى  التي رسمها جورج  األكرب" 

َد القذايف  اإلناث والذكور إلضعاف رشعية التأسيس التي كان يتمتع بها نظام امللكية الدستورية. َجمَّ

دستور 1951 ثم أنهى العمل به. صاغ القذايف أيديولوجية ثورية تتألف من مزيج من االشرتاكية املاوية 

الذي  الكتاب األحمر  استنساخ  بنفسه ضمن سياق  ألفه  الذي  الكتاب األخرض  ثم فرض  والفوضوية، 

وضعه ماوتيس تونغ. ودشن القذايف بعدها توجه الزحف الثوري الذي كانت الغاية منه إعادة صياغة 

االجتامع السيايس الليبي برمته عىل نحو يقرتب من الثورة الثقافية التي دشنها ماو إلعادة صياغة االجتامع 

السيايس الصيني، وإنهاء طيف القناعات الشخصية الحرة املتنوعة التي يتبناها الليبيون وإكراههم عىل 

تبني قناعاته الشخصية.

16  Akl, 2016. p.3.
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أنماط واتجاهات االنتهاكات فيما يتصل بالسياسة االقتصادية االجتماعية .  
الكلية، وأنماط واتجاهات الخلل التشريعي

ضمن  املجتمع  وإفقار  املنهجي  الفساد  عىل  يرتكز  اقتصاديًّا  نهًجا  الرسمية  السلطات  اعتمدت 

سياق فراغ ترشيعي سيايس واقتصادي يتيح ذلك. حيث افتقرت الحياة العامة لترشيعات وتدابري تضمن 

والتنفيذية والقضائية(. وقد  الترشيعية  )السلطة  الثالث  السلطات  متبادلة بني  وجود ضوابط وموازنات 

امتنعت السلطة الترشيعية عن إصدار قوانني تضمن خضوع رأس السلطة التنفيذية وذمته املالية للمراقبة 

واملحاسبة مبا مكن رأس النظام من االستيالء عىل القدر األكرب من الناتج املحيل اإلجاميل املتمثل 

يف عائد النفط وحرم املجتمع من االستفادة من عوائد استثامره. يف تسويغ هذا األمر جزئيًّا، استخدم 

القذايف ذريعة مفادها أن عوائد النفط املحجوبة عن املجتمع مخصصة لألجيال الالحقة. كام امتنع 

نظام الحكم الفردي عن استخدام الحد األدىن من الناتج املحيل اإلجاميل أو الحد األدىن من عوائد 

املمنهج عن  اإلفقار  الفردي سياسة  الحكم  نظام  اتبع  نفسه،  الوقت  التنمية. يف  منه يف  استثامر جزء 

طريق التالعب يف سعر النقد ويف وسائط النقد نفسها. كذلك، منع منو القطاع الخاص منًوا طبيعيًّا بأن 

عمدت الدولة إىل تهميش دور القطاع الخاص يف النشاط االقتصادي واللوائح التي تحظر أو تنع إنشاء 

رشكات القطاع الخاص الليبي)17(. 

وجعل نظام الحكم الفردي دخول القطاع الخاص رهني الخضوع لهيمنته، وذلك للحيلولة دون نشوء 

طبقة ثرية قادرة عىل اتخاذ خياراتها وقراراتها بحرية: 

ألكرث من أربعة عقود، كان هناك جهد منهجي لغرس قناعة معينة يف الوعي الجمعي مفادها أن كَسَب 

املرء وتحصيله ال يرتبط بالعمل أو اإلنتاجية، بل يرتبط بعوامل غري موضوعية مثل املصادفة والقرب 

الريعية عىل مدى فرتة زمنية تجاوزت  لعقلية  القذايف  أعادت مامرسة  الحاكمة والوالء....  النخبة  من 

40 عاًما تعريَف املواطنة يف ليبيا عىل أساس أنها تلقي املزايا من الدولة مقابل الوالء واالنصياع)18(. 

 4 قانون املصادرة رقم  مثّل  القناعة طريقها إىل رشيحة كبرية من املجتمع)19(. وقد  وقد وجدت هذه 

لعام 1978 أهم تجسيد لنهج االستبداد ونهج إدخال مكونات املجتمع يف رصاع بعضها مع بعض. لقد 

الفردي  الحكم  نظام  اعتمد   .)20( بأكملها"  االقتصادية واالجتامعية  البنية  "تدمري  القانون يف  أسهم هذا 

17  Abuhadra and Ajaali. 2014. p. 13.

18  Akl, 2016. p.2,

19  Eaton, 2018. p.4.

20  Abuhadra and Ajaali. 2014. p. 9.

للمزيد من التوسع حول المنازعات العقارية وتطورها عقب سقوط نظام الحكم الفردي، انظر أبو راس، علي )2017( نظرات 

في دور القيادات التقليدية في حل منازعات األراضي القبلية، بني وليد نموذًجا. في إبراهيم، سليمان وجان ميخائيل أوتو 

)تحرير( عالج منازعات الملكية العقارية في ليبيا ما بعد القذافي، في إطار العدالة االنتقالية. ليدن: مؤسسة فان فولينهوفين 

للقانون والحوكمة والمجتمع؛ بنغازي: مركز دراسات القانون والمجتمع.
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منوذًجا مزج بني ما نسميه ريعية جزئية فريدة واإلفقار املنهجي للغالبية الكاسحة من الشعب. وفًقا لهذا 

الرضا  التي تحول دون وصول عدم  األساسية  االحتياجات  الفردي بعض  الحكم  نظام  أتاح  النموذج، 

لدرجة الغليان. وقد شمل ذلك توفري الحبوب األساسية بأسعار معقولة. كام فتح نظام الحكم الفردي 

باب التعيني يف مؤسسات الدولة مبا يف ذلك تعيني النساء، مع منح العاملني أجوًرا متواضعة. 

أنماط واتجاهات االنتهاكات فيما يتصل بحقوق النساء المدنية والسياسية .  
وأنماط واتجاهات حركة التشريعات والتدابير 

نفذ نظام الحكم الفردي نهًجا يقوم عىل انتهاك الحقوق مبا يف ذلك حقوق املرأة انتهاكًا منهجيًّا 

باعتباره وسيلة من وسائل توطيد أركان الحكم، وقد جرى ذلك يف ظل اإليحاء بأن هدف النظام هو 

تحرير النساء، يف حني ترتكز أيديولوجيته عىل استغالل املرأة وانتهاك حقوقها. بأن سعى نظام الحكم 

الفردي إىل تكريس الصورة الذهنية التي مفادها أن "األخ القائد" هو شخصيًّا مصدر الحقوق والحريات 

الجيل  أنه هو محرر  مفادها  ذهنية  تكريس صورة  إىل  النساء. كام سعى  للمواطنني ال سيام  ومانحها 

الجديد من اإلناث والذكور من هيمنة األبوية التقليدية التي مارستها األجيال السابقة، ال سيام املؤسسة 

أنه  الشباب يف رصاٍع طبقي. املفارقة  )الربوليتاريا( من  العاملة"  "القوى  لدولة االستقالل، وأنه محرر 

مل يكن هناك ارتباط حقيقي بني القذايف وجيل الشباب والشابات، بل إن هذه الصورة الذهنية صيغت 

لتصنع رشعية غري حقيقية، وللتغطية عىل القمع الحاد املنهجي غري املسبوق.

فلم يعتمد القذايف عىل الدعم الشعبي أو عىل بنية الدولة القوية، بل اعتمد عىل قطاع أمني قوي تم 

تكينه بشكل منفصل عن بنية الطبقات االجتامعية يف املجتمع)21(.

ارتكز التوجه الثوري الذي أطلقه القذايف عىل قمع منهجي وإهدار لحقوق اإلنسان عىل املستوى 

ارتكز  مثلام  املواطنني  أدمغة  غسل  ومحاوالت  االعتقال،  حمالت  اىل  باالضافة  والجامعي.  الفردي 

التوجه الثوري املاوي عىل ذلك خالل تنفيذ الثورة الثقافية. أسس نظام الحكم الفردي االتحاد النسايئ 

الذي أصبح واحدة من أدوات القمع)22(. كام استحدث مفهوم راهبات الثورة الذي ميثل تطبيًقا الستغالل 

النساء أداًة سياسية يف القمع وإضعاف املجتمع من جهة، ومن جهة أخرى كسب رشعيته بوصفه محرر 

النساء ومانح الحقوق لهن. ومن أجل الرتويج لدور املرأة الجديدة استحدث العديد من الصيغ الجديدة 

النسائية، من أهمها اللجان الثورية النسائية، والحرس الثوري النسايئ، ومكاتب فتاة الجامهريية بالروابط 

الطالبية. أدت هذه التنظيامت واملفاهيم إىل دخول بعض النساء الليبيات ضمن حلقة النخبة املقربة من 

21  Akl, 2016. p.2.

أكسفورد  مركز  األول.  الجزء  السفه.  وعبقرية  الثوري  الطغيان  القذافي.  انقالب   )2018( المقريف.  يوسف  محمد    22

 .640 ص.  أكسفورد.  الليبية.  للدراسات 
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النظام، لكن مل تلَق بعض هذه األفكار قبواًل بني النساء عىل مستوى القاعدة، وال بني الغالبية العظميمن 

الليبيني بصفة عامة، وعىل وجه الخصوص، اعتربت فكرة الراهبات الثوريات فكرة غري مقبولة)23(.

وبالرغم من استخدام نظام القذايف تشجيع تويل املرأة للمناصب السياسية يف الدعاية والربوباجاندا، 

فإن مشاركتها يف السياسة والشؤون العامة ال تزال ضئيلة جًدا. عىل سبيل املثال، تم تصعيد ست نساء 

فقط يف أمانة مؤتر الشعب العام )شؤون املرأة والشؤون االجتامعية يف مؤتر الشعب العام(، واثنتني 

فقط باللجنة الشعبية العامة يف )التعليم، الثقافة واإلعالم( خالل الفرتة 1977 - 2003، وتم تعيني عدد 

ضئيل من النساء أمينات )سفريات( لبعض املكاتب الشعبية يف الخارج )السفارات()24(.

يف أعقاب أحداث باب العزيزية يف مايو/ أيار 1984، تعرضت حقوق النساء ملوجة انتهاكات حادة، 

حيث اعتقل عدد من النساء لفرتات طويلة. جاء االعتقال باملخالفة ألحكام قانون اإلجراءات الجنائية. 

فرتة  خالل  عادلة.  محاكامت  يف  القضاء  أمام  ميثلن  ومل  مبحامني.  االستعانة  للمعتقالت  يتح  ومل 

االعتقال، تعرضت النساء النتهاكات جنسية. ومل يتسن للنساء الاليت تعرضن لهذه االنتهاكات الحصول 

عىل خدمات إعادة التأهيل النفيس، ومل يُحدد املسؤولون عن االنتهاكات، ومن ثم مل تتم مساءلتهم. 

كام مل يتسن للنساء االنتصاف قضائيًّا أو إداريًّا)25( الحًقا سواء أمام القضاء املحيل أو األممي. ومل تُقِدم 

أي مجموعة من النساء عىل اتخاذ إجراءات لالنتصاف بناء عىل تعرض حقوقهن بوصفها حقوقًا جامعية 

النتهاك جمعي.  

أنماط واتجاهات االنتهاكات فيما يتصل بحق النساء في التعليم، وأنماط .  
واتجاهات حركة التشريعات والتدابير 

التعليم  يف  بالحق  يتصل  فيام  النتهاكات  والفتيات  النساء  تعرضت  سنة،  وأربعني  اثنتني  طيلة 

ضمن سياق استخدام نظام الحكم الفردي التعليم كأداة للتعبئة، والقمع وإضعاف املجتمع اجتامعيًا 

واقتصاديًا، وذلك مع اتخاذ تدابري ترشيعية الستقطاب النساء وترسيخ الصورة الذهنية التي مفادها أن 

السلطات الرسمية تعتمد نهًجا تقدميًّا يف حامية الحقوق داخليًّا وخارجيًّا.

عىل مستوى التعليم الجامعي، جعلت السلطات الرسمية الجامعة ساحة لإلعدام، ومارست انتهاكات 

مختلفة ضد الطالبات الاليت عربن عن آرائهن الشخصية واعرتضن عىل نهج اإلعدامات والتعذيب. 

يف 1976/4/7، بدأ القذايف يف نهج إعدامات علنية يف الجامعات وأمر بحضور الطالب والطالبات 

الطالبات الاليت عربن عن االمتعاض ورفضن اإلعدام.  ملشاهدة اإلعدامات. كام أنزل عقوبات عىل 

23  آمال العبيدي. تطور حركة المرأة في المجتمع الليبي بين التمكين والتفعيل. دراسة توثيقية. يونيو/ حزيران 2006.

24  آمال العبيدي. المصدر السابق.

25  يقصد باالنتصاف اإلداري، رفع التظلم والشكوى لجهة اإلدارة والحصول على جبر للضرر الناتج عن االنتهاك من جهة 

اإلدارة )مثال: تعويض نقدي أو توفير مساكن بديلة.... الخ(.
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بالسياط عىل ظهورهن)26(.  اعرتضن  الاليت  الطالبات  بعض  رضب  الثورية  اللجان  أعضاء  مارس  كام 

أصبحت  الثورية.  اللجان  نساء عضوات يف  العمليات  تلك  بعض  تنفذ  أن  الرسمية  السلطات  وأمرت 

كذلك.  لإلعدامات  ساحة  العامة  امليادين  لجعل  مكمال  ذلك  جاء  وقد  لإلعدامات،  ساحة  الجامعة 

فضال عام انطوت عليه اإلعدامات من انتهاكات مدنية وسياسية، فقد َمثَّل ذلك انتهاكا للحق يف التعليم. 

خالل موجة اإلعدامات ويف أعقابها، دشنت السلطات الرسمية حملة اعتقاالت للطالبات الاليت عربن 

عن آرائهن اواعرتضن عىل نهج اإلعدامات والتعذيب. وقد ضمت قامئة الطالبات املعتقالت جميلة 

ترتب عىل هذه االعتقاالت حرمان  التايب وإحسان بن عيل)27(. وقد  الساحيل وفاطمة  فالق وماجدة 

بعض  بها  أدلت  التي  لإلفادات  وفًقا  السياسية.  آرائهن  عن  التعبري  بسبب  التعليم  حق  من  املعتقالت 

والنفيس،  املنهجي  التعذيب  ضدهن  الرسمية  السلطات  مارست  االعتقال،  فرتة  خالل  املعتقالت، 

اإلعرتاف  واإلجبار عىل  منازلهن،  عنهم، وهدم  األهل  زيارة  ومنع  انفراديا،  والتهديد، وحبسهن حبسا 

الكاذب واملشني عىل شاشة التلفاز بقيامهن باالتصال باملعارضة يف الخارج ومامرسة الفواحش)28(.

26  مقابلة معمقة )8 يوليو/ تموز 2020( مع أمينة الحاسية، عضو مجلس شورى حكماء مدينة البيضاء. تروي السيدة أمينة 

الحاسية: "في أحداث أبريل/ نيسان 1984 كنت أبلغ من العمر 19 عاًما وكنت أدرس في كلية الطب وفي فترة االمتحانات، 

فُوجئنا بنصب مشنقة أمام المكتبة المركزية إلعدام مصطفى النويري الذي كان طالبًا في كلية القانون وذلك بعد اتهامه من قبل 

محكمة الشعب بأنه معارض ألفكار العقيد معمر القذافي الدينية. تم تجميع كل طالب الكليات لحضور اإلعدام في ساحة 

الجامعة. فحاولت بعض الطالبات الهروب واالختباء في الحمامات لتفادى مشاهدة المشهد المروع. فتم شد الطالبات من 

شعورهن من قبل عضوات اللجان الثورية حتى ساحة اإلعدام. وعندما انتابت الطالبات حاالت هيستيرية وبدأنا في الصراخ 

والعويل تم ضربنا بالسياط من قبل عبد السالم الزادمه وهو أحد الرجال المقربين من القذافي مما ترك آثاره لعدة سنوات 

في  وحبسنا  محاصرتنا  بعد  أمورنا  تسليمنا ألولياء  وتم  الجامعة  في  بأكمله  يوم  لمدة  تم حبسنا  ذلك  بعد  وتطلب عالًجا. 

الجامعة يوًما كاماًل وتسليمنا ألهلنا بعد التحقيق معهم بعد التوقيع على تعهد. تم فصلنا بعد ذلك بإنذار سياسي". 

27  قناة الجزيرة الوثائقية. نساء في قبضة العقيد – معمر القذافي .2019

28  مقابلة معمقة )27 يونيو/ حزيران2020( مع زكية التايب سجينة سياسية وهي أخت السجينة السياسية فاطمة التايب التي 

ُسجنت لمدة أربع سنوات عقب أحداث باب العزيزية في عام 1984. روت السيدة زكية التايب في شهادتها: "خالل أحداث 

سنة 1983 كيف قامت بعض الطالبات )جميلة فالق، صوفيا بودجاجة، سارة الشافعي( في جامعة قاريونس بكتابة أبيات من 

الشعر على جدران أحد المدرجات مناهضة للنظام وللجان الثورية التي كانت تحكم الجامعة وتعيث فيها فساًدا، فتم القبض 

عليهن والتحقيق معهن في معسكر السابع من أبريل/ نيسان ببنغازي والذي كان وكرًا لإلرهاب والتعذيب، ثم تم إرسالهن 

لطرابلس، وهناك كان التحقيق والتعذيب في ذروته وعلى أيدي بعض الضابطات العسكريات، النتزاع اعترافهن بتكوين تنظيم 

رغم عدم صحة ذلك، وبعد عدة أشهر من السجن والتعذيب تم فصلهن من الجامعة وحرمانهن من الحقوق المدنية. أما أثناء 

أحداث سنة 1984: التي كانت أكثر عنًفا من سابقتها، فلقد تم اعتقال السيدات )فاطمة التائب، وأختها زكيه التائب التي تم 

اإلفراج عنها بعد أسبوعين وكذلك ماجدة الساحلي وإيمان الفيتوري ومنى الجرنازي ووالدتها المسنة، وتركية الغرياني، وقد 

تم االعتقال بطريقة وحشية وتم نقلهن إلى طرابلس بواسطة طائرة عسكرية مكتوفات األيدي وتم وضع األكياس السوداء على 

رؤوسهن مما أدى إلى شعورهن باالختناق والذهول لما يحدث والخوف مما سيحدث. أما في طرابلس فقد كانت المعاملة 

أفظع، فقد تم وضعهن في ساحة كبيرة واالستدارة إلى الجدار مع الدفع حتى ُجرحت إحداهن ثم ُوضعت كل واحدة منهن 

في زنزانة انفرادية ومنعن من الحديث عبر األبواب وظللن مكتوفات األيدي على مدى أيام عدا وقت وجبة الطعام الوحيدة 

التي تفتقر إلى كل مواد التغذية، فضال عن التحقيق المستمر حتى أثناء الليل، أما أساليب التعذيب فحدث وال حرج )الكالب 

المسعورة، الضرب، الفلقة، التهديد بقتل أبنائهن، التهديد باالغتصاب(، وبعد ثالثة أشهر من العذاب بما فيها شهر رمضان 

تم نقلهن إلى سجن الجديدة )قسم حماية المرأة( ووضعن في غرفة واحدة معزولة عن العالم الخارجي، وتم إضافة ثالث 
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نهج عسكرة  الرسمية  السلطات  نفذت  وبعده،  اإلعدام  قبل حادثة  املدريس،  التعليم  عىل مستوى 

مقرتنة  ثورية  تعبئة  مواد  التعليمية  املقرارت  تضمني  الرسمية  السلطات  فرضت  فقد  وتثويره.  التعليم 

بتدريب عسكري ضمن ما عرف باسم العقيدة الجامهريية التي اضحت مادة إجبارية بشقها العسكري. 

كام تجاهلت السلطات الرسمية الحصول عىل موافقة الطالبات أو أولياء أمورهن. كام تعرضت الطالبات 

مسرية  توقف  عليه  ترتب  مام  التدريبات،  هذه  فعاليات  يف  للمشاركة  الستعدادهن  اعتبار  دون  لذلك 

التعليم لعدد كبري من الفتيات)29(. استمرت ظاهرة عسكرة التعليم وتثويره وما انطوت عليه من انتهاكات 

منذ أواخر السبعينات وحتى أواخر الثامنينات. 

جعلت السلطات الرسمية الثورية التجنيد وعضوية اللجان الثورية رشطا للحصول عىل بعثات للخارج 

بحكم الواقع، ومن ثم يُعد منح مزايا لفئات معينة من الطالبات تييزا عىل أساس االنتامء السيايس، وهو 

أمر مخالف للعهد وللقانون املحيل. فالحق يف التعليم كام جاء يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية يف املادة )13، 14( ليس مقصورا عىل عنرص مدى التوافر فقط بل عىل عنارص 

قبوله  مدى  والجامعات؛  األفراد  ضد  التمييز  الجودة؛،عدم  لإللتحاق؛  القابلية  مدى  يف  تتمثل  أخرى 

لدىاألفراد واملجموعات من عدة نواحي مبا يف ذلك الناحية الثقافية)30(.

بالتعليم  والفتيات  البنات  التحاق  تعزز  ترشيعات  الرسمية  السلطات  أصدرت  السياق،  هذا  ضمن 

ضمن سياق االعتناء بالكم لتعبئة الشباب وإشغالهم، وإهدار الكيف. فقد نصت املادة )23( من القانون 

رقم )91( لسنة 1991 عىل أنه: "لكل مواطن الحق يف التعليم واملعرفة واختيار العلم...". وفًقا للدراسة 

التطوير،  اسرتاتيجية  التحليل مواطن اإلخفاق،  ليبيا عنارص  التعليمية يف  املنظومة  التي تحمل عنوان 

والتي أعدها عبد السالم القاليل، مندوب ليبيا لدى اليونسكو يف 2012: 

عسكريات حاولن الهرب من الكلية العسكرية لمحاولة فضحهن ما كان يحدث في الكلية العسكرية للبنات". 

29  مقابلة معمقة )30 يونيو/ حزيران2020( مع سعاد السنوسي الغزالي، رئيسة منظمة "لبيك وطني" وهي إحدى منظمات 

الغزالي  السيدة سعاد  والوساطة. روت  الوطنية  المصالحة  في مجال  إسهامات  لديها عدة  كما  الخيرية،  المدني  المجتمع 

تنتمي ألسرة مشهود  كونها  بالرغم من  المدارس  في  للفتيات  العسكري  التدريب  بسبب فرض  التعليم  من  تجربة حرمانها 

الطالبات في  نقل  يتم  الثانوي كيف كان  السيدة سعاد تجربتها حين كانت طالبة بقسم  بالعلم والدين والثقافة. وتسرد  لها 

الحافالت من المدرسة دون إذن أهاليهن إلى المدينة الرياضية للقاء القذافي وذلك بعد إلباسهن بداًل عسكرية؛ وهذا مما 

جعل الكثير من األسر ترفض إرسال بناتهن إلى المدارس. هذا وقد استأنفت السيدة سعاد الغزالي تعليمها وتحصلت على 

دبلوم إدارة األعمال وهي جدة بعد انتفاضة 17 فبراير.2011

30  تنص المادة 13)3( على أن "تتعهد الدول األطراف باحترام حرية اآلباء واألوصياء في تأمين تربية أوالدهم دينيًا وخلقيًا 

وفًقا لقناعاتهم الخاصة". وترى اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن هذا العنصر يسمح للمدارس 

الرأي  حرية  وباحترام  متحيزة،  وغير  موضوعية  بطريقة  قدم  إذا  واألخالق  للدين  العام  التاريخ  مثل  مواضيع  بتعليم  العامة 

والضمير والتعبير. وتالحظ أن التعليم العام الذي يحوي تعليًما لدين أو معتقد معين ال يتسق مع المادة 13)3( ما لم ينص 

على إعفاءات أو بدائل غير تمييزية يمكن أن تالئم رغبات اآلباء واألوصياء.



الزهراء لنقي

29

37 عىل املستوى  2008 الرتتيب  بالنسبة إىل االلتحاق بالتعليم الجامعي، الذي كان لليبيا فيه عام 

الدويل والرتتيب األول عىل املستوى العريب. وما كان ذلك إال بسبب املسار الوحيد املفتوح للطلبة 

خريجي املرحلة الثانوية من التعليم وهو االلتحاق بالتعليم يف املرحلة الجامعية، ونتيجة أيًضا للضغط 

االجتامعي نحو رضورة وجود مؤسسات للتعليم العايل، وامتصاص القوة الشبابية الفاعلة يف مؤسسات 

تسمى بالتعليم العايل إللهائهم وذر الرماد يف عيونهم. ووجدت منظومة التعليم السابقة الحَل يف نرش 

الجامعات واملعاهد العليا عىل غري هدى الستقطاب الطلبة بأعداد كبرية بدون سياسة واضحة لتنسيب 

الطالب إىل تخصصات مفيدة أو مراعاة نوعية التعليم")31(.

وقد ترتب عىل ذلك تراجع جودة التعليم تراجًعا حادًّا عكسته املؤرشات.

أنماط واتجاهات االنتهاكات فيما يتصل بحق النساء في الصحة، وأنماط .  
واتجاهات حركة التشريعات والتدابير 

التزام  وجوب  ملفهوم  انتهاكًا  يعد  مبا  املوارد  الصحي  القطاع  عن  ُحجبت  املرحلة،  هذه  خالل 

الدول بإعامل الحق من خالل تخصيص أقىص ما تسمح به مواردها املتاحة، وهو املبدأ الذي يقرره 

العهد وفًقا ملا تبينه األدبيات ذات العالقة)32(. مل تكن املشكلة يف قلة املوارد، بل عىل العكس، كانت 

الفردي  الحكم  نظام  فيه  استوىل  الذي  الوقت  يف  الجسيم  اإلهامل  هذا  حصل  لقد  متوافرة.  املوارد 

عىل ثروات البالد واملال العام، واقرتف فيه جرمية إهدار املال العام إهداًرا منهجيًّا. يف ذلك الوقت 

كان نظام القذايف ينفق أموااًل ضخمة خارج ليبيا بصور غري رشعية، كام أوضحت الدراسات الحقوقية 

والتحقيقات املتخصصة)33(. 

31  عبد السالم القاللي )2012(. ص 18. 

32  الحقوق االقتصادية واالجتماعية. المصدر السابق. ص 15. 

33  أنظر في ذلك: 

International Bank for reconstruction and development and international finance corporation and 

multilateral investment guarantee agency country engagement not for the state of Libya for the period 

FY 19-FY 20, June 26, 2018. 

https://cutt.ly/rhKIn1K

Human Rights Council Thirty-first session Agenda items 2 and 10 Annual report of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the 

Secretary-General. p. 11. 

Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: 

detailed findings. A/HRC/31/CRP.3

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/A_HRC_31_CRP_3.pdf. Background: From 

Repression to Civil War. https://www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/Libya

راجع أيًضا المصادرالتالية: 

Borzou Independent. How a tangled and deadly web of global corruption spreading out from Gaddafi’s 
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الجدير باالنتباه إليه يف هذا الصدد، أن النظام مل يحجب املوارد عن القطاع حجبًا جزئيًّا، بل كليًّا. 

فلم يسمح حتى بتخصيص موازنات محدودة تضمن بقاء القطاع الصحي واقًفا عىل قدميه عىل األقل، 

وهو ما يعد انتهاكًا ملفهوم وجوب الوفاء باملستويات األساسية الدنيا للحقوق عىل أقل تقدير. نتج عن 

ذلك عدم تجديد املشايف وعدم توافر طواقم وأجهزة طبية كافية، وأصبح النظام الصحي يف ليبيا مفتقرًا 

إىل الحد األدىن من الخدمات والتجهيزات واملعرفة الفنية والبحث العلمي نتيجة لعقود من اإلهامل 

الجسيم املتعمد. كام ترتب عىل ذلك عدم توافر العالجات والخدمات الصحية الالزمة لعدد كبري من 

من  الكاسحة  الغالبية  يف  لها  الالزمة  الصحية  والخدمات  عالجاتها  تتوافر  التي  واإلصابات  األمراض 

بلدان العامل؛ وهذا مام أدى إىل اضطرار أعداد غفرية من املرىض إىل السفر إىل الخارج لتلقي العالج. 

أيضا، تُعد التدابري التي اتخذها نظام الحكم الفردي ال سيام خفض اإلنفاق عىل قطاع الرعاية الصحية 

لحد ينخفض عن الحد األدىن تجسيًدا ملفهوم التدابري الرتاجعية التي التزمت البلدان بتحاشيها. وتُعرَُّف 

التدابري الرتاجعية بأنها 

تلك التدابري التي تؤدي بشكل مبارش أو غري مبارش إىل اتخاذ خطوات تنطوي عىل تراجع عام تحقق 

فيام يتعلق بالحقوق التي يقرها العهد. وتتمثل التدابري الرتاجعية املتعمدة يف قانون جديد يجعل التعليم 

الصحية  للرعاية  العامة املخصصة  النفقات  بخفض  أو  العهد،  يشرتط  إلزاميًّا كام  ال  االبتدايئ طوعيًّا 

لألمهات وهو ما سيتسبب يف ارتفاع هائل يف عدد وفيات األمهات واألطفال)34(. 

تدابري  اتخاذ  اتخاذها  يعقب  ومل  متعمدة.  الصحة  يف  بالحق  يتصل  فيام  الرتاجعية  التدابري  كانت 

تصحيحية فورية وال بعد مرور فرتة طويلة. 

فضال عام سبق، األمر الجدير بالتنويه إليه أن ظاهرة إهامل القطاع الصحي واضطرار جموع املواطنني 

إىل السفر إىل الخارج لتلقي العالج قد استمرت طيلة اثنتني وأربعني سنة، وهو ما ميثل انتهاكًا ملفهوم 

وجوب التزام الدول بضامن التمتع الفعيل التدريجي بهذه الحقوق. خالل هذه الحقبة املمتدة، تعمدت 

السلطات الرسمية عدم السامح للقطاع الصحي أن ينهض نهوًضا متدرًجا، واستمر عجز املشايف عن 

Libya threatens to topple Justin Trudeau. 

https://cutt.ly/IhKIEHV

Gaddafi relations haunt Sarkozy in 2007 campaign financing case. Issued on: 2017:50 - 2018/03/

https://cutt.ly/YhKIYDa

Libya campaign funding: Nicolas Sarkozy is back in court. By Neïla Latrous, and AFP. Posted on 

Monday, 15 June 2020.

https://www.theafricareport.com/29684/libya-campaign-funding-nicolas-sarkozy-is-back-in-court/

34  يراجع في ذلك الحقوق االقتصادية واالجتماعية. المصدر السابق. ص 32. 
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عالج عدد كبري من األمراض واإلصابات. كام استمر العجز يف األجهزة والخدمات ويف الكوادر الطبية 

الوطنية. ليس هذا فحسب، بل إنه خالل هذه املرحلة، مل يزدد وضع القطاع الصحي إال سوًءا.

وقد انعكس تفاقم تدهور القطاع الصحي املتواصل يف ظواهر ومشكالت وقضايا أبرزها قضية حقن 

األطفال بدم ملوث باإليدز. ففي مستشفى الفاتح لألطفال، مبدينة بنغازي، جرى حقن 462 طفال ليبيا 

بدم ملوث باإليدز، مام عرض األمهات املرضعات باإلصابة بالفريوس. وقد اتهمت ممرضات أجنبيات 

وطبيب أجنبي بذلك وأفرج عنهم القذايف يف إطار صفقة سياسية غري معروفة حتى يومنا هذا. طفت 

مدة قصرية. كام  الضحايا خالل  األطفال  من  كبري  وتويف عدد   ،1998 عام  السطح يف  املشكلة عىل 

عاىن الضحايا معاناة شديدة، بجانب اإلصابات العضوية وتداعياتها املنهكة، عالوة عىل تدهور الحالة 

النفسية لألطفال بسبب آثار تداعيات املرض عليهم، ومخافة املوت، ونتيجة العزلة التي فرضت عليهم، 

والوصم االجتامعي بسبب أمر ليس لهم يد فيه. مل تتوافر الخدمات الطبية النفسية لألطفال يف ليبيا. 

عانت، أيضا، أرس الضحايا معاناة متعددة األبعاد ملدة ال تقل عن عرشين سنة. يزيد مجمل عدد أرس 

الضحايا تقريبًا عىل ألف وستامئة شخص، يف حني يبلغ عدد أعضاء العائالت املمتدة التي انخرطت 

ومعيشية  واقتصادية  ونفسية  صحية  معاناة  أيًضا  والعائالت  األرس  عانت  ذلك.  أضعاف  املشكلة  يف 

واجتامعية، وكثري منهم تعرضوا للوصم االجتامعي. ومل تتوافر الخدمات الطبية النفسية واالجتامعية 

التي تسهم يف مساعدتهم وتأهيلهم لتجاوز هذه املحنة. استغل نظام الحكم الفردي الضحايا وعائالتهم 

بلدان االتحاد األورويب. ففي  بينه وبني  تبادلها  التي جرى  استغالاًل سياسيًّا ضمن سياق الضغوطات 

للقضية بعد ضغوطات  أممية  أُبرمت تسوية  باإلعدام عىل املتهمني،  الحكم  2007، وبعد إصدار  عام 

خارجية ال سيام من االتحاد األورويب وبعض البلدان الكربى فيه مثل فرنسا. تضمنت التسوية منح كل 

ضحية نحو مليون دوالر. عدد من التحقيقات والدراسات التي أجرتها جهات حقوقية استخلصت أن 

السلطات الرسمية هي من ارتكبت الجرمية الجامعية. عىل مستوى الحق يف الصحة، أعادت القضية 

تأكيد ما ثبت سابقا من أن قطاع الصحة قد شهد تدهوًرا حاًدا للغاية، وأن ذلك نتاج تدابري وقرارات سلبية 

باالمتناع املتعمد عن تنمية قطاع الصحة. ومع ذلك، وعىل الرغم من ضخامة عدد الضحايا ومعاناتهم، 

ومعاناة عائالتهم املمتدة، مل تبارش السلطات الرسمية إصالًحا تدريجيًّا وال حتى جزئيًّا للقطاع الصحي 

خالل السنوات العرشين الالحقة عىل اكتشاف املشكلة، واستمرت ظاهرة اضطرار جموع املواطنني 

إىل السفر إىل الخارج لتلقي العالج.

فضال عن ذلك، حرمت السلطات الرسمية القطاع الصحي من الخربة الفنية األممية؛ وهذا مام يعد 

انتهاكًا ملبدأ وجوب طلب املساعدة الخارجية. لقد أوضحنا يف القسم السابق أن العهد ألزم البلدان عند 

االقتضاء قبول املساعدة )35(. يف حني مل تكن ليبيا بحاجة إىل مساعدة مالية، كانت بحاجة إىل مساعدة 

طبية فنية عىل جميع املستويات. كام هو حال معظم البلدان وباألخص النامية، بل كانت بحاجة إىل 

35  يراجع في ذلك الحقوق االقتصادية واالجتماعية. دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. ص 17.
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برامج تأهيل لألطباء واملمرضني والفنيني الذين يديرون عملية استخدام األجهزة الطبية الدقيقة الحديثة، 

ومختيص املختربات، ومتخصيص البحث العلمي.

كام هو مقرر قانونًا، إن عدم تنفيذ التدابري التي ينبغي تنفيذها ميثل يف حد ذاته قراًرا سلبيًّا باالمتناع. 

أثر ذلك. وبتطبيق  التدبري املطلوب وبيان  اتخاذ  بيان عدم  القرار  للتدليل عىل هذا  أنه يكفي  والثابت 

الفردي واضطرار  النظام  الليبية، نجد أن تدهور الوضع الصحي خالل مرحلة حكم  ذلك عىل الحالة 

املواطنني إىل السفر إىل العالج هو يف حد ذاته دليل عىل القرار السلبي باالمتناع عن قبول املساعدة 

الفنية. وعقب انتهاء حكم النظام الفردي، فقد أوضحت الدراسة أن مجمل وضع النظام الصحي من 

حيث املستوى الفني ومستوى التجهيزات والخدمات هو وضع شديد الرتاجع. وهذا دليل يعزز الدليل 

السابق كام يتضح يف خالصة دراسة إبراهيم رشقية الواردة بالفقرة اآلتية: 

عىل مدى 42 عاًما، مل يكتِف نظام حكم الفرد املطلق مبنع تشكيل األحزاب السياسية ومنظامت 

بُددت  البالد. وقد  تنمية  القليل لالستثامر يف  أقل  أن يخصص  إال  املجتمع املدين فحسب، بل أىب 

معظم موارد البالد عىل مرشوعات ال طائل تحتها مثل النهر الصناعي العظيم أو عىل حرب خارسة مع 

تشاد امتدت ما يقرب من 10 سنوات. لقد ترك نظام حكم الفرد املطلق ليبيا بأقل قدر ممكن من التنمية 

يف كل قطاع تقريبا - مبا يف ذلك التعليم والصحة والصناعة والزراعة – كام ترك جهازًا بريوقراطيًّا فاسًدا 

غري فعال)36(.

أنماط واتجاهات االنتهاكات فيما يتصل بحق النساء في العمل، وأنماط .  
واتجاهات حركة التشريعات والتدابير 

خالل أربعة عقود، تعرضت النساء والفتيات النتهاكات فيام يتصل بالحق يف العمل ضمن سياق 

استخدام نظام الحكم الفردي ترشيعات العمل أداًة الصطناع رشعية، وللتحكم يف مصري رشيحة أوسع 

من املواطنني، واستقطاب النساء وترسيخ صورة ذهنية لدى الرأي العام مفادها اعتامد السلطات الرسمية 

نهًجا تقدميًّا يف حامية الحقوق داخليًّا وخارجيًّا، واستخدامها كضامن لعدم تحول حالة السخط إىل 

عصيان.

أدت سياسات التعيني واالستبقاء والرتقية إىل إضعاف وضع النساء يف سوق العمل إضعافًا حادًّا. 

ظل عدد النساء العامالت يف االقتصاد الرسمي وسوق العمل ضئياًل للغاية. 

االلتحاق  غاية  الترشيعات  تحقيق حزمة  لها عدم  نُرجع  أن  املبارشة ميكن  العوامل  هناك عدٌد من 

الكايف بسوق العمل يف القطاعني العام والخاص. ال شك أن ملناخ القمع الحاد النصيب األكرب يف 

36 Ibrahim, Sharqieh )2013(. Reconstructing Libya: Stability through National Reconciliation. 

Brookings Doha Center Analysis. Paper Number 9. P.4. 
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العام  القطاع  يف  الفساد  السترشاء  إن  أيضا  القول  ميكن  العمل.  بسوق  االلتحاق  عن  النساء  إحجام 

والخاص مساهمة كبرية يف ذلك. ظلت غالبية املناصب القيادية يف املؤسسات العامة ورشكات القطاع 

الخاص حكرًا عىل الرجال، واستمرت ظاهرة ضآلة مشاركة النساء يف الهيئات واملجالس التنفيذية يف 

مؤسسات القطاع العام. كام استمر غياب مشاركة النساء يف مجالس إدارة الرشكات الكبرية واملتوسطة، 

ومل ينتج عن حزمة الترشيعات حصول حد أدىن من التوازن بني نسبة التحاق النساء والرجال يف سوق 

العمل. 

املشاركة  محدودية  تصور  عىل  الفردي  الحكم  نظام  مرحلة  خالل  صدرت  التي  القوانني  ارتكزت 

االقتصادية للمرأة وكذلك التوظيف. وهذا ما عكسه قانون العمل رقم 12 لعام 2010 الذي حظر يف املادة 

)24( توظيف النساء يف بعض أنواع العمل "التي ال تتناسب مع طبيعتهن بوصفهن نساًء، والتي سيتم 

تحديدها يف األحكام التنفيذية... عىل أنه مل يتبني صدور أحكام ذات صلة تحدد ما يناسبطبيعةالنساء 

وما يحظر عليهن)37(. يوحي هذا النص بأن هناك افرتاًضا قامًئا عىل أن املرأة يناسبها العمل يف مجاالت 

عمل معينة وال يناسبها العمل يف مجاالت أخرى. عىل أن هذا االفرتاض مل يحك مبحك الواقع حتى 

يف ظل وجود فائض من النساء العامالت)38(. يعد هذا الترشيع مخالًفا ملبدأ املساواة ومبدأ عدم التمييز 

عىل أساس النوع االجتامعي. وقد نصت جميع األطر القانونية الدولية املعنية بالنساء والتي انضمت لها 

ليبيا عىل وجوب احرتام املبدأين. يجدر اإلشارة أيًضا أن هناك تناقًضا يف نصوص قانون العمل. فمثال 

من ناحية أخرى ملا تم ذكره باألعىل، تنص املادة املشار اليها عىل حظر التمييز بني النساء والرجال. 

كام تضمنت ما يشبه التمييز اإليجايب للنساء بنصها عىل جواز تخفيض ساعات العمل بالنسبة إليهن يف 

بعض املهن واألعامل التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية ووفًقا لالئحة التنفيذية للقانون.

فضال عن ذلك، فإن عقوبة التحرش الجنيس ظلت غري واضحة. كام مل توجد قوانني متكاملة تنظم 

التحرش الجنيس يف أماكن العمل. كام مل تتضمن الترشيعات نصوًصا محددة تحظر التمييز عىل أساس 

الجنس يف التوظيف واالستبقاء والرتقية)39(. 

 FPSC 2019 25 + التقرير الوطني الليبي، بيجين( ).UNDP, UNFPA, ESCWA, p.18, 2018( :37  للمزيد راجع

)READI, 2016و

38  Bugaigis and Tantoush, p. 19, 2017.

المواطنين  لكل  حق  العظمى  الجماهيرية  في  "العمل  أن  على   2010 لسنة   12 رقم  العمل  قانون  من   2 المادة  تنص    39

ذكوًرا وإناثًا وواجب عليهم يقوم على مبدأ المساواة في االستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من األجانب المقيمين 

واالستغالل. الظلم  ومظاهر  والسخرة  الجبر  باتًّا  تحريًما  ويحرم  قانونية،  إقامة  العظمى  بالجماهيرية 

كما تنص المادة 3 على أن "يكون شغل الوظائف والمهن بكافة مواقع العمل واالنتاج على أساس مبدأ الكفاءة والجدارة 

التمييز بسبب  أو  المحاباة  النزاهة والشفافية والعدالة ويحرم  المرشحين على  بين  والمقدرة واالستحقاق، ويعتمد االختيار 

االنتماء النقابي أو األصل االجتماعي أو أي روابط تمييزية أخرى".
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أربعني  التي تعدلت كثريًا خالل  العامة  العمل وتويل املناصب  انطوت ترشيعات وسياسات  بينام 

سنة عىل بعض األحكام التي تبنتها كثري من البلدان، مل ينتج عنها إنهاء االنتقاص من حق العمل وتويل 

املناصب العامة بالنسبة إىل النساء. أصدر نظام الحكم الفردي حزمة من الترشيعات التي أتاحت للنساء 

املشاركة يف مؤسسات الدولة، وقد شمل ذلك القضاء. مبوجب قانون القضاء لعام 1989 تم السامح 

للمرأة بولوج السلك القضايئ، عندما نص عىل أحقية تويل املرأة وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة 

بإلغاء كافة النصوص املخالفة لهذا  بالنسبة إىل الرجل، محصًنا ذلك  القضايا بذات الرشوط املقررة 

القانون )40(. كام منح هذا القانون الحق للمرأة الليبية بأن تتبوأ منصب القضاء بالفصل يف املنازعات 

والدعاوي التي تعرض عليها بعد أن كان هذا املنصب حكرًا عىل الرجل فقط. بعد صدور هذا القانون، 

صدر يف نفس العام أول قرار بتعيني قاضيتني مبحكمة شامل بنغازي حتى وصل عدد النساء العامالت 

يف الهيئات القضائية إىل 1431 امرأة. وقد تكنت املرأة من شغل أرفع املراتب القضائية مثل رئاسة 

لديها  توافرت  متى  العليا،  باملحكمة  والعمل  للقضاء  األعىل  املجلس  وعضوية  االستئناف  محكمة 

رشوط التعيني املنصوص عليها وانطبقت عليها املعايري، إال أن الترشيعات الخاصة بالقضاء والنساء 

يف تلك الحقبة شابها الكثري من التذبذب والتمييز ال سيام يف ظل عدم استقاللية القضاء من أساسه، 

وهو ما أكدته املقابالت الشخصية التي أجريت )41(. 

عىل صعيد قانون عالقات العمل رقم 12 الصادر يف عام 2010 الذي حظر تييز الرجال عىل النساء 

يف العمل ويف األجور املتساوية القيمة)42(. لكن ليس واضًحا ما إذا كان هذا الحق يف األجر املتساوي 

ال ينطبق إال عىل النساء والرجال العاملني يف الوظائف نفسها، أو أنه يشمل األجر املتساوي عن العمل 

40  المادة األولى والثانية من قانون رقم )8( لسنة 1989، بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية.

41  مقابلة معمقة )18 يوليو/ تموز 2020( مع المستشارة نعيمة جبريل رئيسة محكمة بنغازي سابقا. سردت فيها مسيرتها 

الشخصية ومسيرة النساء الليبيات في نضالهن من أجل الوصول إلى القضاء. حين تخرجت عام 1972 رُفض تعيينها وفًقا 

لقانون نظام القضاء آنذاك رغم أنه ال ينص على أي تمييز بين الذكر واألنثى. فتم تعيينها باحثًة قانونية مساعدة وفًقا لنظام 

النساء،  بالسلك القضائي. وهو ما اعتبرته عنًفا ضدها وضد كل  المدنية في حين تم تعيين جميع زمالئها الرجال  الخدمة 

القذافي حيث كان  وبدأت رحلة النضال من أجل الوصول إلى القضاء إلى أن تدخلت اإلرادة السياسية متمثلة في معمر 

يحمل أيًضا صفة الرئيس األعلى لمجلس القضاء وفًقا لإلعالن الدستوري آنذاك، فتم تعيينها هي وزينوبة الطشاني في عام 

1975 وفًقا لقانون نظام القضاء في القضاء اإلداري عضوات في إدارة القضايا من الدرجة الرابعة القضائية، وكان ذلك أول 

ولوج للمرأة في سلك القضاء اإلداري. لحقت بهما فاطمة البرعصي، ولكن ما لبث أن تم تشكيل لجنة من وزارة العدل 

الباب من  قفل  تم  ثَمَّ  القاضي رجال ومن  يكون  أن  الجديد  القانون  اشترط   .1975 عام  في  القضائي  النظام  قانون  لتعديل 

ا. ومع ذلك لم يسلم نظام  جديد إلى أن تم تعديل قانون القضاء في عام 1989، إثره تم تعيين المرأة الليبية قاضيًة ومدعيًا عامًّ

القضاء وال القضاة إجماال من النظام االستبدادي ومحاوالته االفتئات على السلطات وال من السياسات التمييزية. فكما جاء 

في شهادة  جبريل أنها قد ُحرمت من التعيين في القضاء بعد تعديل قانون القضاء حتى عام 2006 بالرغم أنها كانت أول 

من ُعين في إدارة القضاء اإلداري؛ وذلك بسبب مواقفها السياسية ومعارضتها للنظام في السابق. وفي المقابل تم تعيين من 

كن مقربات من النظام. وهذا ما يدل على أنه كانت هناك سياسات تمييزية في تعيين النساء والرجال في القضاء بناًء على 

السياسية.  الوالءات 

42  المادة رقم 24 من قانون عالقات العمل رقم 12 لسنة 2010.
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ذي القيمة املتساوية عندما يكون نوع العمل مختلًفا)43(. كام أعطى القانون الحق للمرأة يف الحصول 

عىل إجازة أمومة مدفوعة ملدة 14 أسبوًعا، تزيد إىل 16 أسبوًعا إذا أنجبت املرأة أكرث من طفل )توأم، 

ثالثة توائم، إلخ(. كام حظر عىل أرباب العمل إنهاء عمل املرأة بسبب الحمل أو بسبب التغيب خالل 

إجازة األمومة. باالضافة اىل إلزام أرباب العمل الذين يستخدمون النساء الحاضنات بتوفري مرافق رعاية 

لألطفال. كام قرر القانون للمرأة العاملة التي ترضع رضاعة طبيعية الحق يف الحصول عىل اسرتاحة ال 

تقل عن ساعة واحدة خالل ساعات العمل، مع ضامن أال يؤدي ذلك إىل خفض األجر. كام أتاح لها 

إجازة رعاية غري مدفوعة األجر ملدة تصل إىل عام لرعاية الوالدين أو األطفال أو أزواجهن. كام أوجب 

القانون عىل أرباب العمل توفري حضانة إذا عينوا عدًدا كافيًّا من العامالت،)غري محدد يف القانون(، وقد 

تشرتك أكرث من جهة عمل واحدة يف توفري حضانة واحدة، إضافة اىل حظر التحرش الجنيس أو تشجيع 

أعامل التحرش الجنيس)44(. ومع أن املواد )368-389( من قانون العقوبات تجرّم االعتداءات الجسدية 

آثار  اقترصت  فبينام  والتطبيق.  الترشيعات  بني  واسعة  فجوة  هناك  ظلت  العمل،  أماكن  يف  والجنسية 

ترشيعات العمل عىل زيادة عدد النساء املشاركات يف االقتصاد الرسمي زيادة عشوائية، تراجع وضع 

عمل النساء كيفيًّا وتراجعت الجودة واألثر االقتصادي االجتامعي للعمل. 

انضمام ليبيا ألطر قانونية دولية ضمن سياق الحماية الشكلية لحقوق النساء 
كان  االنضامم  لكن هذا  املرأة  أثرت يف عمل  التي  األممية  القانونية  األطر  لعدد من  ليبيا  انضمت 

شكليًّا إىل حد كبري ومل تُطبق أحكام تلك االتفاقات واملعاهدات والربوتوكوالت. انضمت ليبيا إىل 

اتفاقيات األمم املتحدة التسع الرئيسة لحقوق اإلنسان)45(، باالضافة إىل الربوتوكول االختياري امللحق 

 .)1989( األفراد  من  الشكاوى  بتقديم  واملتعلق  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  بالعهد 

اتفاقيات ملنظمة  وانضمت إىل مثاين  الطفل،  االختياريني التفاقية حقوق  الربوتوكولني  ليبيا  ووقعت 

العاملة واملمثلة  املرأة  بحقوق  مبارشة  ترتبط  منها  اإلنسان عموما، ثالث  بشأن حقوق  الدولية  العمل 

رقم  التوظيف  العمل ويف  األمومة يف  إجازة  بعد  والتمييز   )103  ،3 )رقم  األمومة  اتفاقيات حامية  يف 

)111(. كام انضمت ليبيا إىل اتفاقية املساواة يف األجور)46(، واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

43 UNDP, UNFPA, ESCWA, 2018.

44  المادة رقم 12 من قانون عالقات العمل رقم 12 لسنة 2010.

45  رابط المعاهدات األساسية التسع

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx

رابط االتفاقيات التي صادقت/ انضمت إليها ليبيا

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=99&Lang=AR

46  انضمت ليبيا إلى اتفاقية المساواة في األجور في 1989/3/9.
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ضد املرأة)47(، واتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة)48(، واتفاقية بشأن جنسية املرأة املتزوجة)49(. كام 

انضمت ليبيا إىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة)50(، وبذلك أصبحت واجبة التطبيق 

باعتبارها ترشيًعا داخليًّا ملزًما للقايض الوطني. يحق لكل ذي مصلحة الدفع بها والتمسك بأحكامها 

أمام القضاء الليبي باعتبارها جزًءا من الترشيع الداخيل. 

كام وقعت ليبيا الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة)51(. وقد 

أبدت، أثناء االنضامم، تحفظها العام بعدم تعارض هذا االنضامم مع قوانني األحوال الشخصية املستمدة 

من الرشيعة اإلسالمية. وفـي 1995/7/5 أبلغت ليبيا األمني العام لألمم املتحدة بقرارها القايض بتعديل 

تحفظها وجعله أكرث تحديًدا بحيث نص عىل "تعلن ليبيا انضاممها إىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التحفظ  1979/12/18 مع  بتاريخ  العامة لألمم املتحدة  الجمعية  قبل  التمييز ضد املرأة املعتمدة من 

املتعلقة  اإلسالمية  للرشيعة  القطعية  األحكام  مراعاة  مع  االتفاقية  من   )2( املادة  تطبيق  يتـم  اآليت: 

بتحديد أنصبة الورثة يف تركة الشخص املتويف أنثى كان أو ذكرًا. والفقرات )ج( و)د( من املادة 16 فيام 

يتعلق بالزواج والطالق. كان نهج السلطات الرسمية فيام يتصل بانضامم ليبيا إىل األطر القانونية الدولية 

املذكورة أعاله نهًجا شكليًّا الغرض منه تخفيف االنتقادات الدولية الحقوقية الحادة التي وجهت لها. 

لقد تضمنت العزلة التي فرضها نظام الحكم الفردي عىل األمة الليبية منع التفاعل مع بلدان العامل حتى 

عىل مستوى بلدان الجوار وكذلك املنظامت األممية املختصة وعىل رأسها املنظامت التابعة لألمم 

املتحدة. وقد انعكس ذلك، عىل سبيل املثال، يف تعليقات لجنة سيداو عىل التقرير الوطني الصادر 

يف عام 2009 التي جاءت جلها سلبية)52(.

والرتاجع  بالتذبذب  الترشيعات  اتسمت  الدولية،  واملعاهدات  لالتفاقيات  االنضامم  من  بالرغم 

الليبيني يف نقل  الليبيات بنفس الحقوق املقررة للرجال  النساء  والتمييز. عىل سبيل املثال، ال تتمتع 

جنسيتهم إىل أبنائهم أو زوجاتهم األجنبيات. فيام يتصل بحق املرأة الليبية يف إعطاء أبنائها الجنسية، 

تراجع هذا الحق عام كان عليه يف حقبة االستقالل متمثاًل سواء يف الدستور أو قانون الجنسية رقم )17( 

لسنة 1954، حيث كان يعترب ليبيًّا كلُّ من ولد ألم أو أب ليبي أو ولد يف ليبيا أو من أقام يف ليبيا مدة ال 

تقل عن عرش سنوات إقامة عادية دون تفريق بني األب واألم)53(.

47  انضمت ليبيا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1989/5/16. ونشرت في الجريدة الرسمية العدد 

)20( لعام 1989.

48  انضمت ليبيا إلى اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة في 1989/5/16.

49 انضمت ليبيا إلى اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة في 1989/5/16.

50  انضمت ليبيا إلى اتفاقية مكافحة التمييز في التعليم في 1976/7/6.

51  وقعت ليبيا البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 يونيو/ حزيران 2004.

52  المالحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 6 فبراير 2009.

https://www.refworld.org/country,CEDAW,,LBY,,49c0ce7e2,0.html

53  المادة رقم 8 من الدستور الليبي لعام 1951.
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بالنظر ألحكام القانون رقم )18( لسنة 1980 بشأن أحكام قانون الجنسية والئحته التنفيذية، نجد أنه 

قد أتاح ألبناء املرأة الليبية املتزوجة من غري أجنبي الحصول عىل جنسية الزوج، لكن وفًقا للرشوط 

والضوابط التي نصت عليها املادة )3( من الالئحة والتي قررت بتمتع االبن الذي بلغ سن الرشد بهذا 

الحق، ومن ثم يحرم من هو دون هذه السن من التمتع بهذا الحق. ويف عام 2010، صدر القانون رقم 

)24( الذي أجاز مبوجب املادة )11( منه منح أوالد املواطنات الليبيات املتزوجات من أجانب جنسية 

األم، وترك أمر تحديد الضوابط الالزمة لتنفيذ هذه املادة لالئحة التنفيذية التي مل يتم وضعها حتى هذه 

الساعة وهو ما جعل القانون خاويًا غري قابٍل للتطبيق والتنفيذ.

عىل صعيد آخر، وبالرغم من انضامم ليبيا إىل املعاهدات الدولية املذكورة أعاله وتصديقها عليها، 

فإن السلطات عجزت عن وضع قانون للعنف األرسي، وظل القانون يرُبئ املغتصب حسب املادة 424 

من قانون العقوبات إذا ما تزوج ضحيته ومل يطلقها ملدة ثالث سنوات.

أن  املرأة،  واقع  يف  املؤثرة  الترشيعات  مع  الفردي  الحكم  نظام  تعامل  من  استخالصه  ميكن  ما 

صدور ترشيعات مواتية وإيجابية ال يعني تلقائيًّا حامية حقوق النساء. كام أن إصدار ترشيعات "تقدمية" 

مبعزل عن نهج حقوقي أصيل يهدف إىل حامية الحقوق مبا يف ذلك حقوق النساء يعترب تفريًغا لفكرة 

التدابري  مسألة  قراءة  يصح  ال  إنه  فنقول  ونعود  مضمونها.  من  الترشيعية  التدابري  وأهمية  الترشيعات 

الترشيعية قراءة كمية رقمية بل ينبغي قراءتها قراءة كيفية.
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القسم الثاني: استعراض تحليلي ألنماط واتجاهات 
االنتهاكات خالل المرحلة االنتقالية )2011 - 2020(

توطئة 
فقد  استمرت مدة طويلة،  التي  2011 واالحتجاجات  انتفاضة  الطليعة خالل  كُنَّ يف  النساء  أن  مع 

تعرضن مبارشة خالل االحتجاجات وبعدها لعنف منهجي متعدد األبعاد. وكام هو حال جميع النزاعات، 

كان مستوى تعرض النساء والفتيات للعنف واألرضار وآثار النزاع أكرب مبراحل من مستوى تعرض الرجال 

له. ومع أن هذا استلزم جعل البيئة الترشيعية بيئة آمنة توفر للنساء الحامية والوقاية، فإنه - نتيجَة التقاعس 

الذي ساد بني الفاعلني املعنيني بأداء وظيفة الترشيع - ظلت البيئة الترشيعية غري متكاملة. وبناء عىل 

النساء بصورها املختلفة، وتفاقمت  العنف ضد  استمرت ظاهرة  االنتقالية،  فإنه خالل املرحلة  ذلك، 

االنتهاكات املتصلة بها، وعجزت حركة الترشيعات عن توفري الحد األدىن من الحامية والوقاية للنساء. 

هذا، وقد جاء تعرض النساء للعنف واالنتهاكات ضمن سياق تدهور الوضع االقتصادي، وهذا أدى 

العاملة يف  القوة  تأخرت رواتب  فقد  النساء واألرس املتعيشة عىل كافة املستويات.  تفاقم معاناة  إىل 

القطاعات العامة لعدة أشهر بسبب نقص السيولة. وفًقا لتقديرات 2019، يعيش ثلث السكان مبحاذاة 

املحلية.  للعملة  الرشائية  القوة  وتراجعت  التضخم،  مستوى  وارتفع   .)54( تحت  أو  الوطني  الفقر  خط 

كام هاجرت رؤوس أموال وودائع وطنية وأجنبية ضخمة من ليبيا، وانخفض حجم االستثامر الخارجي 

من  قدًرا  وباعت  مدخراتها  من  كبريًا  قدًرا  املتعيشة  األرس  واستهلكت  األجنبي.  النقد  وتدفق  املبارش 

اقتصاد  األبعاد. ونشأ  متعدد  الفقر  العادي ومستوى  الفقر  ارتفع مستوى  أصولها، وارتفعت مديونيتها. 

التي شهدتها  البلدان  البرش يف  أمراء الحرب. وانترشت تجارة السالح واالتجار يف  حرب سيطر عليه 

النزاعات، وانتقلت قطاعات واسعة من املجتمع من حيز االقتصاد الرسمي إىل غري الرسمي. وارتفع 

معدل البطالة. كام اضطرت جهة اإلدارة إىل إنفاق قدر كبري من املوازنة عىل بنود عسكرية؛ وهذا ما أىت 

عىل حساب اإلنفاق عىل التنمية عموًما، وعىل حساب اإلنفاق عىل تكني املرأة عىل وجه التحديد. 

ببعض  الخاصة  املوازنة  تخصيص  إنجاز  يف  اإلدارة  تأخر  يف  املثال،  سبيل  عىل  ذلك،  انعكس  وقد 

املؤسسات الوطنية املعنية بشؤون املرأة مثل وحدة تكني املرأة بحكومة الوفاق. 

لقد اتخذت االنتهاكات املتصلة بالعنف ضد املرأة صوًرا مختلفة وكثرية. ويف ضوء طبيعة الورقة 

املاثلة وحدوها، فإننا نكتفي يف الفقرات التالية بتناول بعض الصور التي توضح أبرز أمناط االنتهاكات 

واتجاهاتها.

54  Libya Population below Poverty Line. Index Mondi. 
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انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للنساء .  
منذ بداية االنتفاضة يف فرباير/ شباط 2011، برزت موجة انتهاكات لحقوق النساء املدنية والسياسية 

يف ظل حملة جديدة دشنتها تيارات تسلطية جديدة تتوخى بسط الهيمنة عىل املجتمع والنساء. فمنذ 

خطاب التحرير، 20 أكتوبر/ ترشين األول 2011، وإعالن السيد مصطفى عبد الجليل رئيس املجلس 

االنتقايل إلغاء منع تعدد الزوجات استناًدا إىل اإلعالن الدستوري ومادة الرشيعة اإلسالمية مصدًرا رئيسيًا 

للترشيع، بدأت حملة ممنهجة من الدولة واألفراد للنيل من املكتسبات التي حققتها املرأة الليبية يف 

السابق. 

عىل  القامئة  القانونية  القيود  إن  الجليل  عبد  قال  ووتش،  رايتس  هيومن  منظمة  مع  اجتامعه  ويف 

تعدد الزوجات يف ليبيا قد تم تجميدها مبوجب اإلعالن الدستوري، حيث اعترب هذه القيود تعارض 

الرشيعة، التي هي - بحسب اإلعالن الدستوري االنتقايل - املصدر الرئييس للترشيع. ويف 5 فرباير/

2013 تم رفع بعض القيود عىل تعدد الزوجات، فقد قضت الدائرة الدستورية باملحكمة العليا  شباط 

بأن قوانني ليبيا الحاكمة للزواج، التي تطالب الزوج بالحصول عىل موافقة زوجته الحالية قبل أن يتزوج 

اإلسالمية.  الرشيعة  أحكام  مع  تتعارض  لكونها  الليبي؛  الدستوري  اإلعالن  تناقض  أخرى،  زوجة  من 

طبًقا للُحكم "أن اإلعالن الدستوري قد نص رصاحة عىل أن الرشيعة اإلسالمية هي املصدر األسايس 

للترشيع، فيجب أال تصدر قوانني تنتهك أحكام الرشيعة. وقانون الزواج يقيد تعدد الزوجات مبجموعة 

الزوجات  إبطال تعدد  أنه يؤدي إىل  العادة مستحيال، أي  الزوجات يف  التي تجعل تعدد  من الرشوط 

ضمنيًا. وبناء عليه، فهو خرق للدستور")55(. وعىل صعيد آخر قامت وزارة الشؤون االجتامعية يف أبريل/ 

نيسان 2013 بتجميد إصدار تصاريح الزواج للسيدات الليبيات املتزوجات من أجانب بعد أن طالب 

املفتي الليبي الحكومة مبنع زواج السيدات من أجانب)56(.

بدعوى  الشخصية  األحوال  قانون  بتعديل   ،2015 عام  واليته،  انتهاء  بعد  الوطني  املؤتر  قام  كام 

مخالفة بعض مواده لإلعالن الدستوري والرشيعة اإلسالمية باعتبارها املصدر الرئييس للترشيع. هذه 

التعديالت من شأنها أن توسع من نطاق زواج القرص، وتسحب من املرأة صالحية الشهادة عىل عقد 

الزواج، وتسحب من املرأة اإلرادة يف الطالق، وتسحب من املرأة حقها يف أن تتساوي مع الرجل يف 

واجب اإلنفاق متى كانت مورسة، وال تساوي يف املسؤوليات بني الطرفني، وتسمح بالتعدد دون قيد. 

من أبرز املواد التي تم تعديلها )املادة 18( املتعلقة بحق الزوج عىل زوجته، فقد تم حذف الفقرة )أ( 

إلغاء  القانون"، وتم  الزوجة طبًقا ألحكام هذا  الزوج ويرس  وتوابعها يف حالة عرس  "النفقة  تنص  التي 

املادة 33 التي كانت تقيد تعدد الزوجات والتي كانت تشرتط حصول الزوج عىل موافقة الزوجة قبل 

الزواج بأخرى أمام املحكمة الجزئية املختصة أو صدور حكم باملوافقة من املحكمة املختصة. كام 

55  تقريرهيومن رايتس ووتش– حقوق المرأة في ليبيا الجديدة، 26 مايو/ أيار 2013.

56  تقريرهيومن رايتس ووتش– المصدر السابق.
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تم تعديل )املادة 48/أ( التي كانت تقرر التطليق بإرادة الزوجني لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أو 

الطالق، يف حني نصت بعد التعديل عىل أن "املخالعة هي إيقاع الزوج الطالق لقاء عوض تبذله الزوجة 

بلفظ الخلع أو الطالق")57(.

  عىل صعيد آخر، تعالت األصوات املتطرفة التي ترى أنه "ال والية المرأة يف اإلسالم" واملطالبة 

بإلغاء "القوانني املخالفة" للرشيعة اإلسالمية، فمثال تم الطعن يف دستورية تويل املرأة للقضاء)58(. ومل 

يتم الفصل يف الطعن إليقاف الدائرة الدستورية عن العمل بقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا.

إضافة لذلك، أصدر الحاكم العسكري للمنطقة املمتدة من درنة وبن جواد، 16 فرباير/ شباط 2017، 

قراًرا بحظر سفر النساء الليبيات دون سن الستني إىل الخارج دون محرم)59(، الذي بسببه انطلقت حملة 

حقوقية شاركت فيها املدافعات عن حقوق اإلنسان ملواجهة القرار وانترشت مطالبات بإلغائه ملخالفته 

وإصدار  الحقوقية،  الجهود  نجاح  عن  أسفرت   ،)60( والقوانني  السيايس  واالتفاق  الدستوري  اإلعالن 

الحاكم العسكري قراًرا بتجميده )61(، ثم انتهى األمر إىل إلغاء القرار. جدير باملالحظة أن هذا القرار ميثل 

جزًءا ال يتجزأ من موجة التطرف الجديدة التي ترجع جذورها إىل النصف الثاين من مرحلة حكم النظام 

الفردي الذي عمد إىل توظيف املتطرفني وتصوير نفسه كدرع ضد اإلرهاب لتعزيز رشعيته املصطنعة. 

أعقب ذلك صدور القرار الذي يقيض مبنع املواطنني من الفئات العمرية )18 حتى 45( من السفر إىل 

الخارج دون الحصول عىل ترصيح أمني من الجهات املختصة )62(. وقد جرى تربير القرار بصون األمن 

القومي وحامية البالد من االخرتاق. كام كلفت )املادة 3 من القرار( املخابرات العامة مبنح املوافقة 

األمنية ملؤسسات املجتمع املدين، ومن ثم سمح لجهاز املخابرات بإجراء تحريات عن دواعي سفر 

املدافعني عن حقوق اإلنسان للخارج مبا يعد انتهاكًا لحرية التنقل. 

عالوة عىل إصدار مفوضية املجتمع املدين التعميم رقم )1(، 17 مارس/ آذار 2018، الذي تطالب 

األممية  املنظامت  مع  بالتنسيق  نشاطات  أي  تنفيذ  عند  بإعالمها  بنغازي  يف  العاملة  املنظامت  فيه 

والطالق  بالزواج  الخاصة  بشآن األحكام   1989 لسنة   10 رقم  القانون  أحكام  بتعديل بعض   2015 لسنة   14 رقم  57 قانون 

https://cutt.us/GIaSJ وآثارهما 

58  حقوق المرأة في ليبيا: الحفاظ على مكتسبات الماضي وتوجسات المستقبل ـ جازية جبريل؛ المفكرة القانونية.

59  قرار الحاكم العسكري درنة - بن جواد رقم 6 لسنة 2017 بشأن منع سفر.

البيان في موقع  انظر  العسكري،  الحاكم  بيانًا استنكاريًّا لقرار  الليبية من أجل السالم ومركز مدافع  المرأة  60  أصدر منبر 

المنبر:

 https://lwpp.org/news/details/72

61  موقع العربي الجديد، خبر بعنوان "الحاكم العسكري لشرق ليبيا يشترط موافقة أمنية لسفر الجنسين"، نشر بتاريخ 24 

:2014 فبراير 

 https://2u.pw/tpDpw

62  قرار الحاكم العسكري رقم 7 لسنة 2017 بشأن إلغاء وإضافة حكم بالقرار رقم 6 لسنة 2017، صدر بتاريخ 23 فبراير 

 .2017
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وإحاطتها علاًم قبل السفر بعرشة أيام للتنسيق مع الجهات األمنية املختصة والحصول عىل موافقتها. 

أدت هذه الترشيعات والسياسات إىل وصم املدافعات عن حقوق اإلنسان وتخوينهن، كام تعد مبنزلة 

متطرفة وذكورية لإليغال يف  تبنيًا لخطابات  الجامعات املسلحة، وتعد  مثل  ترخيص ألطراف عديدة 

استهداف املدافعات عن حقوق اإلنسان ال سيام أن السلطات الرسمية مل تسَع لبناء رشاكة حقيقية مع 

املجتمع املدين واملدافعات عن حقوق اإلنسان، فضال عن تجاهل السلطات الرسمية إطالق حوار 

وطني مجتمعي حقوقي يتناسب مع طبيعة املرحلة االنتقالية وحقائقها وخصائصها. 

الثامنينيات  خالل  ينترش  أخذ  الذي  التطرف  ملناخ  إفراز  هي  القرارات  هذه  أن  باملالحظة  جدير 

والتسعينيات، مع انتشار موجات التطرف والتطرف العنيف يف البالد. يف ذلك الوقت، استخدم النظام 

هذه املوجة لتصوير نفسه باعتباره درًعا ضد اإلرهاب. لقد تبنى الليبيون الذين انضموا إىل القتال يف 

أفغانستان، وبعٌض ممن عملوا يف الخليج، وبعضهم يف الداخل ويف الشتات، مفاهيَم متشددًة متطرفة 

شملت مفاهيم تنطوي عىل التقليل من شأن النساء وجحد أهلية املرأة اإلنسانية وأهليتها للوالية العامة. 

وأهم هذه املفاهيم أن املرأة ليست مؤهلة للمشاركة يف قيادة األرسة أو املشاركة الجوهرية يف الحياة 

االقتصادية أو املساهمة يف املجال العام أو تويل مناصب عليا أو قيادية. من الجدير بالذكر أن أرًسا 

بأكملها، مبا يف ذلك النساء الليبيات، تبنت أيديولوجيات دينية متشددة بصيغ متنوعة. ويف سياق التنشئة 

االجتامعية، جرى غرس التصورات املتطرفة يف وعي أجيال ناشئة من الفتيات والشابات )63(. وقد زادت 

موجة العنف خالل املرحلة االنتقالية نتيجة ضعف السلطة فتغلغلت يف بنيتها. 

مع أن املرحلة االنتقالية قد أتاحت فرصة كربى إلصالح املشاركة العامة للنساء والتمثيل السيايس 

حركة  منها  تنبثق  )التي  الجديدة  الدستورية  األطر  بناء  حركة  اتسمت  فقد  وكاماًل،  جذريًا  إصالًحا 

وتأثري عىل املدى  فوري  مبارش  تأثري  ذات  الدستورية  األطر  إن  النساء.  بتهميش مشاركة  الترشيعات( 

الواقع  البعيد يف واقع حركة ترشيعات املرأة. لقد كان يراد من هذه األطر أن تفتتح فصاًل جديًدا يف 

الدستوري والترشيعي الليبي، فإن الوجهة الدستورية والسلوك الدستوري يؤثران تأثريًا مبارًشا يف واقع 

التي  السيايس  الترشيعي خالل مرحلة االستقرار  السلوك  تأثريًا مبارًشا يف  يؤثران  ليبيا، كام  النساء يف 

من املتوقع أن تعقب مرحلة االنتقال التي نعيشها. فقد جاء يف اإلعالن الدستوري أن "الليبيني سواء 

أمام القانون؛ ومتساوون يف التمتع بالحقوق املدنية والسياسية، ويف تكافؤ الفرص، وفيام عليهم من 

63  Monash University and UN Women. Gender Equality and Violent Extremism: A Research Agenda 

for Libya. 2019 P.26. https://bit.ly/3kfcqSL

للمزيد حول الجذور التاريخية في ليبيا لصعود التيار السلفي المتطرف واإلسالم السياسي الرجوع إلى: كاكار ولنقي، القطاع 

الديني في ليبيا وجهود بناء السالم. المعهد األمريكي للسالم، 2017. 

https://bit.ly/2FNXFHw
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ين أو املذهب أو اللغة أو الرثوة أو الجنس أو  الواجبات واملسؤوليات العامة، ال تييز بينهم بسبب الدِّ

النسب أو اآلراء السياسية أو الوضع االجتامعي أو االنتامء القبيل أو الجهوي أو األرسى")64(. 

وبالرغم من ذلك، عندما ننظر يف بنية عضوية املجلس االنتقايل الذي أصدر اإلعالن الدستوري، نجد 

أنه قد ضم سيدتني فقط من مجمل عدد املائة والثالثة عرش عضًوا. أيضا، خالل مفاوضات الصخريات 

)املغرب( التي عقدت يف شتاء 2015، أقدمت الجهات الرسمية واألممية القامئة عىل تصميم مسارات 

التفاوض عىل اتخاذ خطوات خجولة فيام يتصل بتعزيز ودعم مشاركة املرأة يف تلك املفاوضات، وقد 

عرب بعض مصممي منصات املفاوضات عن رفضهم ملشاركة النساء فيها، وعليه تأسس مسار مستقل 

عرف باسم "مسار املرأة"، ويف النهاية شارك عدد ضئيل من النساء يف املفاوضات)65(. 

كذلك شاب االتفاق السيايس أوجه عوار فيام يتصل مبسألة املناصب ال سيام فيام يتصل مبشاركة 

وكاٍف  جاد  نقاش  إيالء  عن  السيايس  االتفاق  بناء  عملية  غفلت  لقد  بدء،  ذي  بادئ  وتثيلها.  املرأة 

تتصدَّ  أكرث. كام مل  كميًّا ال  تعاماًل  معها  وتعاملت  فعااًل،  نوعيًّا  املرأة وتثيلها تثياًل  لقضية مشاركة 

عملية بناء االتفاق السيايس ألجندة املرأة يف قضايا األمن والسالم، عىل الرغم من إشارة االتفاق إىل 

قرار مجلس األمن رقم 1325 )2000()66( املتعلق باملرأة واألمن والسالم. كذلك تناىس االتفاق النص 

عىل مواد تتضمن مبادئ مفصلة ومحددة تعكس تلك األجندة؛ كام مل يعتمد املقاربة الجنسانية. يف 

املرأة  مشاركة  تكريس  وجوب  عىل  املنصبة  والنمطية  الشكلية  العبارات  بتكرار  اكتفى  عينه،  الوقت 

بغّض النظر عن نوعية املشاركة وفاعليتها. فمثال يف الديباجة، وردت عبارة "رضورة زيادة دور املرأة 

التمييز  الكفاءة وعدم  مبدأي  احرتام  الثانية عىل  املادة  السياسية"، ونصت  القرار واملشاركة  يف صنع 

والتمثيل العادل للمرأة. ويف اعتقادنا أنه من الواجب أن نعزو اإلجحاف املنصب عىل املرأة فيام يتصل 

بتشكيلة الحكومة املنبثقة عن االتفاق السيايس إىل هذه النصوص العامة التي هي يف حقيقتها مجرّد 

تكرار ملا تقع عليه كل عني يف أي نص يتناول مشاركة املرأة. ففي تشكيلة الحكومة األوىل التي تم 

رفضها من قبل مجلس النواب، كانت املرأة ممثلة بنسبة ستة يف املائة )%6( فقط إذ عينت وزيرتان 

من أصل اثنني وثالثني وزيرًا. ثم جاء يف إعالن حكومة الوفاق الوطني ثالث وزيرات من مجمل مثانية 

عرش وزيرًا، ولكن اثنتني من الوزيرات الثالث هن وزيرات دولة مفوضات أي وزيرات دون صالحيات 

إدارية. وال نبالغ عندما نقول إن هذا اإلجحاف الواقع عىل املرأة ميثل إهداًرا لكل جهود الحراك املدين 

 َ يف الفرتة السابقة التي انصبت عىل تكني املرأة سياسيًّا. وما زاد األمر إجحافًا عدم سعي الحكومة 

لجرب القصور والتقصري البنّي من خالل توضيح اآللية املتبعة يف اختيار الوزراء لتوضيح أسباب استبعاد 

النساء ذوات الكفاءة من العمل يف الحكومة، بل اكتُفي بوحدة تكني املرأة وإخضاعها إلرشاف رئيس 

64  المادة رقم 6 من اإلعالن الدستوري الصادر في عام 2011.

65  الزهراء لنقي. االتفاق السياسي بعيون حقوقية. 24 فبراير 2016.

)S/RES/1325 )2000  66
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املجلس الرئايس، وهو ما يوحي بأن مثة توجًها نحو توظيف وحدات كهذه بعيدا عن صنع السياسات 

السيادية املهمة عنها وتسند  بتكريس مشاركة املرأة، يف حني تحجب املناصب  بالعناية  يف اإليحاء 

وفًقا لصفقات املحاصصة. وهذا كله عائد إىل أن الحكومة تستلهم من االتفاق السيايس الذي شكلت 

وفًقا له، وتستلهم من عدم االكرتاث مبسألة املرأة وتثيلها الذي اتسمت به عملية بناء ذلك التفاوض.

اتسمت حركة الترشيعات بتهميش املشاركة العامة للنساء، كام اتسمت بالقصور والتذبذب واتخاذ 

بينام  والسياسية.  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  عليه  ينص  ما  خالف  عىل  تراجعية  تدابري 

طالبت النساء يف بداية املرحلة االنتقالية وتحديًدا يف اليوم العاملي لحقوق اإلنسان، عام 2011، يف 

أول حراك نسوي منظم بتخصيص حصة تثيلية تكافئ 30 يف املئة، اقرتح مجلس الوطني االنتقايل 

آن( ال تشرتط  وتنفيذيًّا يف  كيانًا ترشيعيًّا  كان  العام )والذي  الوطني  انتخابات املؤتر  مسودة مرشوع 

أي كوتا للمرأة، وهو ما اعتربته الحركة النسائية إقصاًء غري مقبوٍل بعد انتفاضة شاركت فيها النساء)67(. 

التناوب األفقي والعمودي  آلية  التي طالبت باعتامد  ونتيجة للحراك النسايئ وجهود املجتمع املدين 

بني املرشحني الذكور واإلناث يف القوائم الحزبية التي كان من املفرتض أن تشمل 100 مقعد لضامن 

التمثيل العادل، اعتمد القانون رقم )4( لسنة 2012 الخاّص بانتخابات املؤتر الوطني العام هذه اآللية 

يف القوائم الحزبية، لكن القوائم جاءت لتشمل 80 مقعًدا فقط، وتم بالفعل رفض قوائم األحزاب التي ال 

تحرتم هذا املبدأ، وقد أدى ذلك باملرأة إىل الحصول عىل مقاعد بنسبة 16.5 يف املئة. ثم حصل تراجع 

مستغرب تثل يف منح القانون )59( لسنة 2012 لنظام اإلدارة املحلية مقعًدا واحًدا للمرأة يف عضوية 

املجلس البلدي من مجمل ثالثة عرش مقعًدا. ثم حصل تحسن طفيف، لكنه غري كاٍف، تثل يف منح 

القانون رقم )17( لسنة 2013 النتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور املرأَة حصًة تثيلية تكافئ 10 يف 

املئة مبعنى ستة مقاعد من واقع ستني، وهي نسبة ضئيلة للغاية. وقد ُحددت هذه النسبة بعد رفض من 

بعض نواب املؤتر الوطني العام، وكذلك من املعارضني عموًما لنظم الحصص عىل خلفية اعتبارهم 

لنظام الحصص التمثيلية أنه ينطوي عىل تييز. ثم حصل تحسن آخر، لكنه غري كاٍف كذلك، تثل يف 

تخصيص القانون رقم )10( لسنة 2014 النتخابات مجلس النواب نسبة 16 يف املئة من مقاعده للنساء. 

وقد وزعت هذه املقاعد عىل بعض املراكز االنتخابية)68(. ومل يتضمن مرشوع الدستور الجديد مبدأ 

وجوب تخصيص حصة تثيلية للنساء )69(. هذا، وَوفًقا لعدد من الدراسات، ييش يف السلوك االنتخايب 

بأن اإلميان مبشاركة النساء مل يزل دون املستوى املرجو. الجدير بالذكر أن مرشوع الدستور مل يحتِو 

67  Karama. Libyan Women Protest Proposed 10% Electoral Quota. https://bit.ly/3dG8RCq 

Reuters. Libya drops election quota for women. January 2012. https://reut.rs/34ehqkP

68  المادة 18 من القانون رقم )10( لسنة 2014 النتخابات مجلس النواب.

بنسبة خمس  للمرأة  تمثياًل  انتخابي  نظام  التالي: "يضمن أي  2017 تنص على  لعام  الدستور  185 من مشروع  المادة    69

وعشرين في المئة من مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية مدة دورتين انتخابيتين، مع مراعاة حق الترشح في االنتخاب 

العام"، وكان النص في نسخه األولى يحدد نطاق التدبير االنتقالي بمدة زمنية "اثنتي عشرة سنة".
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عىل ألفاظ مؤنثة تأسس مبدأ مساواة املرأة إال يف مواضع نادرة. كام مل ينص مرشوع الدستور عىل إنشاء 

آلية وطنية مثل مجلس أعىل للمرأة حسب ما أكده منهاج عمل بيجني. ولعل أكرب ثغرة يف هذا املرشوع 

هي تركه مسألة جنسية أبناء الليبية املتزوجة من غري ليبي للسلطة الترشيعية لتنظمها، ومن ثم قد يؤدي 

ذلك إىل حرمان أبنائها من التمتع بجنسيتها.

انتهاكات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وانتهاكات الحق في الصحة .  
برزت موجة عنف جنيس مرتبط بالنزاع وانتهاكات الحق يف الصحة، موجة عنف ضد النساء. عىل 

املعنفات  النساء  بحق  يتصل  فيام  االنتقالية  املرحلة  يف  الرسمية  السلطات  اتخذتها  التي  التدابري  أن 

الوفاء  وجوب  ملفهوم  انتهاكات  عىل  بانطوائها  تيش  عموًما،  الصحة  يف  النساء  وبحق  الصحة،  يف 

باملستويات األساسية الدنيا للحقوق عىل أقل تقدير. تعرض عدد كبري من النساء النتهاكات عنف جنيس 

متصل بالنزاع مثل االختفاء القرسى والخطف القائم عىل الوالءات والقرابات السياسية)70( والخطف من 

أجل طلب فدية)71( واالعتداء الجنيس من قبل امليلشيات أثناء احتجاز النساء والرجال)72(. رغم ذلك 

ظلت املنظومة الترشيعية السابقة هي الحاكمة. تنص املادة 242 من قانون العقوبات الليبي عىل أن: 

-1 كل من واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات. خال 

القانون الليبي من أحكام تنظم االغتصاب أو املواقعة باإلكراه خالل النزاع املسلح. طالب حقوقيون 

باستحداث ترشيع جديد ينظم املواقعة خالل النزاع املسلح والحرب. اتفق عدد كبري من الخرباء مع 

التحليل والتكييف القانوين الذي أوردته الدكتورة جازية شعيتري أستاذة القانون بجامعة بنغازي يف مقالها 

النص غري مالئم  "هذا  تقول:  إذ  ليبيا  الحامية يف  وآليات  الجنيس  العنف  عنوان ضحايا  يحمل  الذي 

للوقائع التي أمامنا سواء من حيث عدم دقة انطباق الركن املادي؛ ألننا أمام فعل ارتُكب يف زمن الحرب، 

أو الركن املعنوي ألن الفعل يصاحبه قصد جنايئ خاص، وهو نية هزمية العدو وكسب املعركة بتوسل 

هذا الفعل غري األخالقي، أو من حيث عدم مالءمة العقوبة وتناسبها مع فداحة الجرم. فهي ال تتعدى 

عرش سنوات سجن إال بظروف تشديد معينة ليس من بينها ارتكاب الفعل زمن الحرب" )73(. 

70  الحرب في ليبيا: مصير نساء ترهونة المختطفات "ال يزال مجهواًل. بي بي سي. يونيو/ حزيران 2020.

 https://bbc.in/3e7hvKF

71  بعد قصة وصال: تسييس ردود الفعل على خطف النساء يغضب الليبيين. رصيف22. 

 https://bit.ly/3mmhcOU

72  الكثير من التقارير أكدت أن االعتداء الجنسي واالغتصاب أداتان من أدوات التعذيب داخل السجون الليبية، وأنه يطول 

الرجال والنساء على حد سواء.

في الغارديان: "اغتصاب الرجال يستخدم بانتظام" خالل الحرب في ليبيا. بي بي سي. نوفمبر/ تشرين الثاني.2017

 https://bbc.in/3e2cVx1

73  جازية شعيتير. ضحايا العنف الجنسي وآليات الحماية في ليبيا. المفكرة القانونية. 2017.
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ويف نظرنا يتعني التفرقة بني جرائم االغتصاب والعنف الجنيس خالل الحرب والنزاعات املسلحة 

التي تحصل بصفة فردية وبني التي تحصل بصفة جامعية، أو بناء عىل تحريض اقرتفه شخص ذي سلطة 

عىل مرتكب االغتصاب أو املواقعة باإلكراه، أو بصفة جامعية وبناء عىل بتحريض. ينبغي تغليظ عقوبة 

كل من الجرميتني. عىل أنه ينبغي جعل عقوبة الجرمية الثانية أغلظ، وينبغي تغليظ عقوبة املحرض 

ألقىص مدى ممكن. هذا، ويجرم القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين االغتصاب 

وجميع صور العنف الجنيس. إن مثل هذه الترصفات واألعامل قد ترتب مسئولية جنائية فردية عن جرائم 

الحرب. 

النساء  من  الغالبية  حرصها.  يصعب  وخيمة  آثاًرا  املعنفات  النساء  عىل  العنف  انتهاكات  تركت 

املعنفات أصنب بصدمة نفسية ممتدة. وكثري منهن اضطررن لرتك دراستهن وأعاملهن التي كن يعتمدن 

عليها يف كسب قوتهن وقوت أرسهن. مل يتسَن ملعظم النساء الاليت تعرضن لهذه االنتهاكات الحصول 

عىل خدمات إعادة تأهيل نفيس بسبب تفاقم تدهور القطاع الصحي الذي ظل يف حالة مرتدية الثنتني 

وأربعني سنة. زاد تردي النظام الصحي واتسعت فجوة الخدمات والتجهيزات واملعرفة الفنية والبحث 

العلمي. مبجرد اشتعال رشارة النزاع املسلح، بدأت الطواقم الطبية األجنبية تغادر البالد، مبا يف ذلك 

الليبيات  األطباء واملمرضون واملمرضات والفنيون. يف بعض األحيان، اضطررت بعض املمرضات 

إىل اإلرشاف عىل املشفى بنفسها ريثام يُستقدم طبيب يحل محل األطباء الذين غادروا البالد بسبب 

النزاع املسلح. 

خالل مقابلة أجريت مع السيدة/ عائشة البكوش)74(، كبرية املمرضات مبركز التمريض مبدينة سبها، 

أفادت أنها اضطرت إىل تعريض حياتها للخطر وذلك أثناء تأدية عملها يف املستشفى حينام حارصت 

جامعة مسلحة املستشفى وهددوا باقتحام املستشفى لتسليم عرشات من الجرحى ممن كانوا يتلقون 

الجامعة  لتفاوض  ممرضًة؛  عملها  بجانب  الوساطة  بجهود  القيام  إىل  دفعها  مام  باملستشفى  العالج 

املسلحة بعدم اقتحام املستشفى وعدم نقل املعركة بني جدرانها. تكللت جهود البكوش بالنجاح بعد 

تعرض حياتها أثناء تأدية عملها للخطر. عائشة البكوش ليست استثناء، فالكثري من العامالت يف القطاع 

أثناء عملهن، وقد دفع ذلك الكثري منهن لرتك عملهن؛ فأثر ذلك سلبًا عىل  الصحي يتعرضن للخطر 

القطاع الصحي. 

غالبية النساء املعنفات أحجمن عن تقديم البالغات القانونية لالنتصاف، كام مل تبارش السلطات 

الرسمية تحقيقات جادة يف هذا الصدد. من بني العوامل التي اضطرت النساء إىل عدم اإلبالغ الخشية 

من التعرض للحرج والوصم االجتامعي، ولصعوبة السري يف القضايا وكلفتها. وترجع صعوبة السري يف 

74  مقابلة معمقة مع عائشة البكوش رئيسة هيئة التمريض في سبها ولها العديد من اإلسهامات في مجال الوساطة وتسوية 

النزاعات بطرق ودية.22 يناير/ كانون الثاني 2020.
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اإلجراءات القضائية إىل جملة من األسباب منها تعطل الكثري من املحاكم، وتوقف عدد من القضاة عن 

العمل، ومنها عدم اإلملام باإلجراءات وارتفاع كلفة تكليف محاٍم. 

معظم  يُحدد  مل  شديد.  وتثاقل  ببطء  الصلة  ذات  والتحقيقات  املعنفات  ملف  مع  الدولة  تعاملت 

املسؤولني عن االنتهاكات، ومل يخضعوا للمساءلة. وقد نتج عن ذلك غياب االنتصاف أمام القضاء 

املحيل يف غالبية االنتهاكات. 

الصحية  للقطاعات  الكافية  املوارد  الرسمية  السلطات  تخصص  املوارد، مل  توافر  من  الرغم  عىل 

مببدأ  إخالل  وهذا  عموًما،  الصحي  للنظام  الالزمة  واملوارد  املعنفات،  النساء  مبعالجة  املختصة 

التزام الدول بإعامل الحق من خالل تخصيص أقىص ما تسمح به مواردها املتاحة. منذ بداية املرحلة 

القطاع  منح  عن  الرسمية  السلطات  امتنعت  وكافية،  متوافرة  كانت  املالية  املوارد  أن  ومع  االنتقالية، 

الوقت  فيها. حصل ذلك يف  التي وقع  املمتد  التدهور  الالزمة النتشاله من حالة  املوازنات  الصحي 

برر  للغاية لجامعات مسلحة.  مبالغ ضخمة  قراًرا اسرتاتيجيًّا مبنح  العام  الوطني  اتخذ املؤتر  الذي 

البعض هذا التدبري بالقول إنه كان مدفوًعا بضغوط الجامعات املسلحة. البعض اآلخر برره بأنه جاء 

كجزء من سياسة إعادة إدماج الجامعات املسلحة وتحفيز انخراطها يف مؤسسات الدولة، لكن الذي 

حصل أن هذا التدبري قد أسهم يف زيادة حدة النزاعات املسلحة. كام أن تخصيص املوازنات الكافية 

للقطاع الصحي كان سيسهم يف تخفيف حدة النزاعات. 

كام اتسمت التدابري التي اتخذتها السلطات الرسمية فيام يتصل بتعاملها مع قضية املعنفات ومع 

النظام الصحي عموًما - بأنها ظرفية ومتذبذبة وخاضعة للضغوط، كام أن حال النظام الصحي يف 2020 

أسوأ منه يف 2011، وهو ما يشري إىل أن تلك التدابري تسري باتجاه معاكس ملبدأ وجوب التزام الدول 

ضغوط  وطأة  تحت  اتخذت  التدابري  هذه  من  كثري  الحقوق.  بهذه  التدريجي  الفعيل  التمتع  بضامن 

ومطالبات. وقد حاولت الحكومة تجنب التعامل مع قضية املعنفات. ومل تستجب الحكومة لكثري من 

املطالب املتعلقة بقضية املعنفات إال بعد ضغط. وال تعكس التدابري التي اتخذتها عن صعود تدريجي 

للتمتع الفعيل بالحقوق.  

التدابري الرتاجعية االنتقاصية  آثار  عىل نطاق أوسع، تجاهلت السلطات الرسمية وضع خطة إلزالة 

االنتقاصية  الرتاجعية/  التدابري  الدول  إن مفهوم وجوب تحايش  الفردي.  الحكم  نظام  اتخذها  )75(التي 

مستفاد ضمًنا من مفهوم التزام الدول بتوفري أقىص مدى متاح من املوارد لإلعامل التدريجي لحامية 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. إن املستقر يف الفقه الحقوقي األممي أنه يف حالة حصول 

التدابري  تربير  متعمدة. كام يجب  التدابري غري  تلك  تكون  أن  )أوال(  فينبغي  انتقاصية،  تراجعية/  تدابري 

75  التدابير التراجعية/ االنتقاصية، هي التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى اتخاذ خطوات تنطوي على تراجع عما 

تحقق من إنجازات فيما يتعلق بحماية الحقوق التي يقرها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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الرتاجعية/ االنتقاصية؛ )ثانيا( أن يكون ذلك يف سياق استخدام جميع املوارد املتاحة؛ )ثالثا( أن يعقبها 

اتخاذ تدابري تصحيحية عىل الفور.

ويف كل األحوال، ال ميكن اتخاذ أو تطبيق التدابري الرتاجعية بطريقة تييزية سواء بشكل مبارش أو 

إصدار  املتعمدة  االنتقاصية  الرتاجعية/  للتدابري  أمثلة  ومن  أو جوهري.  بشكل رسمي  أو  مبارش،  غري 

قانون جديد يجعل التعليم االبتدايئ طوعيًّا ال إلزاميًّا. ومن األمثلة كذلك خفض النفقات املخصصة 

للرعاية الصحية لألمهات وهو ما سيتسبب يف ارتفاع وفيات األمهات واألطفال. 

إن التدابري الرتاجعية االنتقاصية التي اتخذها نظام الحكم الفردي شديدة الضخامة، وإن فداحة آثارها 

السلطات  فإن سلوك  أمر واضح. ومع ذلك،  السلبية  وآثارها  تداعياتها  امتداد  أمر واضح. وإن  الراهنة 

الرسمية خالل املرحلة االنتقالية ييش بأنه ال يوجد إملام كاٍف بأن االرتباط وثيق بني املرحلة االنتقالية 

ومرحلة نظام الحكم الفردي. إن سلوك بعض األطراف ييش بأنهم يتصورون أن األمة الليبية تتحرك من 

نقطة الصفر. 

فضال عن ذلك، توسعت ظاهرة اضطرار جموع املواطنني للسفر إىل الخارج للعالج بعد أن حرمت 

السلطات الرسمية القطاع الصحي من الخربة الفنية األممية، ومل تقدم عىل اجرتاح خطة شاملة لطلب 

الفنية الخارجية، وهو ما يعد مخالفة ملبدأ وجوب طلب املساعدة الخارجية)76(. اضطرت  املساعدة 

الخاصة.  نفقتهم  الغالبية سافروا عىل  وتركيا.  واألردن  وتونس  السفر إىل مرص  إىل  املواطنني  جموع 

ليست بحاجة إىل  السابق،  اليوم كام كانت يف  الرسمية  السلطات  إن  الدولة.  نفقة  البقية سافروا عىل 

مساعدة مالية. بل هي بحاجة إىل مساعدة طبية فنية عىل جميع املستويات. الجدير باملالحظة أنه خالل 

املرحلة االنتقالية كانت هناك مبادرات وجهود للهيئات األممية يف ليبيا، وتعاون مع املجتمع املدين، 

التابعة لألمم املتحدة مثل منظمة  الرسمية. وهذا يشمل املنظامت  السلطات  التنسيق مع  مبعزل عن 

الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف باإلضافة إىل منظامت أخرى مثل أوكسفام والصليب األحمر. جدير 

باملالحظة أيًضا أنه منذ بدء املرحلة االنتقالية، انفتح الباب أمام السلطات الرسمية للتفاعل والتعاون مع 

املؤسسات واملنظامت األممية املتخصصة. وقد حصل قدر من التعاون. عىل أن هذا التعاون ظريف 

وال يعرب عن وجود اسرتاتيجية فيام يتصل بطلب املساعدة.   

كام اتسمت حركة الترشيعات بعدم الكفاية والضعف وعدم توفريها الحامية الالزمة للنساء يف مواجهة 

العنف وعدم توفريها إمكانية الوصول إىل العدالة واالنتصاف الكايف. خالل الفرتة ما بني 2011 و2013، 

التنفيذية والترشيعية )املؤتر الوطني العام( إىل إصدار ترشيعات صارمة رادعة أو  مل تسارع السلطة 

اتخاذ إجراءات ذات طابع وقتي. يف بداية 2013، بدأت الجهة الرسمية التحرك، لكن تحركها كان بطيئًا 

76  الحقوق االقتصادية واالجتماعية. دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. ص 17.



أنماط واتجاهات انتهاكات حقوق المرأة في ليبيا ومعالم حركة التشريعات والسياسات ذات الصلة 

48

وضعيًفا ومرتدًدا، ومل يصل إىل الحد األدىن. اقرتح وزير العدل قانونًا للمعنفات واملغتصبات)77(. لكن 

املؤتر الوطني العام بصفته الجهة الترشيعية رفض مرشوع القانون استناًدا إىل أن ذلك يجايف التقاليد 

مجلس  اكتفى  والوصم.  للحرج  رفًعا  القضايا  هذه  مثل  عىل  التكتم  بوجوب  تقيض  التي  االجتامعية 

الوزراء بإقرار مرشوع القانون يف صورة قرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2014 بشأن معالجة 

العنف  أوضاع  معالجة  صندوق  بتنظيم  قراًرا  العدل  وزير  أصدر  كام  الجنيس.  العنف  ضحايا  أوضاع 

الجنيس)78( يتبع وزارة العدل عىل أن يصبح فيام بعد تابًعا لوزارة الشؤون االجتامعية. وكانت وزارة العدل 

هي أول ممول للصندوق. 

وعىل صعيد االنتصاف، مل يتسَن للغالبية العظمى من النساء االنتصاف أمام القضاء الخارجي. كام 

أنه ليست هناك إحصائية دقيقة بشأن عدد النساء الاليت حاولن اتخاذ إجراءات قانونية لالنتصاف عىل 

أساس األطر القانونية الدولية لالنتصاف من انتهاكات العنف الجنيس املتصلة بالنزاع وانتهاكات العنف 

ضد املرأة خالل املرحلة االنتقالية. 

انتهاكات ضد القيادات السياسية النسائية والمدافعات عن حقوق المرأة .  
منذ وقت مبكر خالل املرحلة االنتقالية، بدأت موجة الستهداف القيادات النسائية املشاركات يف 

الحياة السياسية شملت القتل والخطف. كام ذكرنا يف البداية. أسهمت النساء والشابات يف االنتفاضة 

توعية  يف  واسعة  مساهمة  أسهمن  الفردي،  الحكم  نظام  سقوط  وبعد  استمرت.  التي  واالحتجاجات 

الجهود  ريادة  إىل  باإلضافة  هذا  والتضمني.  والشمل  العامة  املشاركة  تعزيز  مستوى  عىل  املجتمع 

الحقوقية والتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان. بدأت موجة االستهداف هذه يف 2014 واستمرت حتى 

 .2019

يف 2014/6/25، اغتيلت السيدة/ سلوى بوقعيقيص، عضو املجلس االنتقايل الليبي السابق ونائبة 

ببنغازي، وهي  يد مسلحني مجهولني يف منزلها  الوطني عىل  الحوار  التحضريية ملؤتر  الهيئة  رئيس 

فور  االغتيال  حصل  وقد  األممي.  املستوى  وعىل  الوطني  املستوى  عىل  مرموقة  وحقوقية  محامية 

انتخابات  للمشاركة يف  الشبكة  الليبي عموًما عرب  للنساء واملجتمع  إقدامها عىل بث دعوة تشجيعية 

مجلس النواب وفاء بواجب املشاركة. وقد اقرتن اغتيالها باختطاف زوجها السيد/ عصام الغرياين الذي 

مل يزل قيد االختفاء القرسي حتى لحظة كتابة هذه السطور. 

ويف 2014/7/17، اغتيلت السيدة/ فريحة الربكاوي عضو املؤتر الوطني العام من درنة يف مدينة 

درنة. 

77  جازية شعيتير. ضحايا العنف الجنسي وآليات الحماية في ليبيا. المفكرة القانونية. 4 أبريل/ نيسان 2017.

78  المادة الخامسة من القرار رقم 904 لسنة 2014 بشأن تنظيم صندوق معالجة أوضاع العنف الجنسي.
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ويف 2015/2/24، اغتيلت السيدة/ انتصار الحصائري، وهي إحدى القيادات النسائية الشابة، شاركت 

سة يف حركة تنوير. وقد حصل االغتيال يف طرابلس. وكانت انتصار الحصائري قد عربت  عضوًة مؤسِّ

عن إدانتها لألعامل املسلحة والتفجريات ضد املدنيني. وقد ترك الجناة جثتها يف الصندوق الخلفي 

لسيارتها حيث عرث عليها هناك فجر يوم الثالثاء الالحق عىل االغتيال. 

ويف 2019/7/17، اختطفت السيدة/ سهام رسقيوة من منزلها مبدينة بنغازي إثر تعبريها عن موقف 

سيايس ورفض الحرب عىل طرابلس عرب اإلعالم. ومل تزل قيد االختفاء القرسي حتى لحظة كتابة هذه 

السطور.

السياسية مبا  الحياة  النسائية املشاركات يف  القيادات  تجمعت خيوط عدة تشري إىل أن استهداف 

يف ذلك القتل والخطف - كان وراءه دوافع سياسية وجنسانية يف الوقت نفسه. وهو ما أكدته البيانات 

املحلية والدولية. إن إخفاق املجتمع األممي يف الحيلولة دون استمرار تدفق السالح غري الرشعي إىل 

ليبيا أسهم يف هذه الظاهرة. 

جميع هذه الحوادث أدانتها بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف ليبيا يف بيانات لها. 

النساء  وبني  عموًما،  النساء  أوساط  بني  والخوف  الذعر  انتشار  إىل  النسائية  القيادات  قتل  أدى 

املشاركات يف الحياة العامة والسياسية والقيادات النسائية. كام أدى إىل انسحاب البعض من املشاركة 

العامة. وأدى إىل تثبيط عدد كبري من النساء الراغبات يف املشاركة السياسية، وإحجامهن عن املشاركة 

العامة والسياسية. 

ومع أن السلطات الليبية أعلنت التزامها بالتحقيق يف عمليات االغتيال هذه، مل يُحاَسب أحد حتى 

اليوم عىل هذه الجرائم)79(.

تحقيق  إخفاق  إىل  املذكورة  االغتيال  عمليات  أغلب  يف  جادة  تحقيقات  مبارشة  عدم  أدى  وقد 

الحلقة  استمرار  أسهم يف  والعقاب. كام  املحاسبة  من  الجناة  وإفالت  الضحايا،  لعائالت  االنتصاف 

املفرغة للعنف. وأدى إىل فقدان املجتمع والنساء الثقة يف السلطات الرسمية ويف نظام العدالة. 

أخفقت السلطات الرسمية الثالثة الترشيعية والتنفيذية والقضائية يف مجرد دراسة الظاهرة عىل مستوى 

ترشيعات  إصدار  إخفاقها يف  عن  فضال  السياساتية/النُُّهجية  التدابري  مستوى  الترشيعية وعىل  التدابري 

تسهم يف مواجهة هذه الظاهرة الخطرية وإنهائها.  

كام تعرضت املدافعات عن حقوق اإلنسان والناشطات يف مجال تكني املرأة إىل موجة استهداف 

وانتهاكات تثلت يف طيف واسع من املامرسات العنفية. بدأت موجة االنتهاكات يف 2013 واستمرت 

79  منظمة العفو الدولية )2018(. إسكات األصوات: االعتداءات على المدافعات الليبيات عن حقوق اإلنسان. 
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2020 دون توقف. خالل هذه الفرتة، تصاعد استهداف املدافعات عن حقوق اإلنسان تصاعًدا  حتى 

ليبيا. تضمنت سلسلة  الرئيسية يف  رسيًعا وكثيًفا وتعرضن النتهاكات منهجية متسقة يف جميع املدن 

االستهدافات عدًدا ال يُحىص من االنتهاكات مبا يف ذلك القدح والسب والشتم والخوض يف األعراض 

واملضايقة الجنسية وتشويه السمعة، واختالق الرسديات الكاذبة، واالبتزاز، والتهديد)80(. كام تضمنت 

سلسلة االستهدافات التوقيف واالستجواب ومداهمة حلقات النقاش العلنية ومقار االجتامعات بدون 

النيابة، وفض االجتامعات، واالعتقال، والعنف الجنيس. وقد أوضحت منظمة العفو  إذن تفتيش من 

الدولية يف بيان لها أنه: 

يجري إسكات الناشطات واملدونات والصحفيات الليبيات عىل نحو متزايد جراء تعرضهن للعنف 

القائم عىل النوع االجتامعي، تارة من خالل العنف الجسدي، وأخرى باختطافهن وإخضاعهن للعنف 

اإلنسان،  حقوق  باحرتام  تلتزم  بأنها  املتكررة  الليبية  السلطات  ترصيحات  من  الرغم  وعىل  الجنيس. 

العنف الذي تارسه امليليشيات  تتقاعس عن توفري الحامية للنساء من صنوف  فإنها يف واقع الحال 

والجامعات املسلحة ضدهن بسبب نوعهن االجتامعي، وعن ضامن تكينهن من التعبري عن أنفسهن 

الفساد أو ضد  النساء الاليت يتجرأن عىل الكالم ضد  الدولية أن  العفو  بحرية... وتبني بحوث منظمة 

تعديات امليليشيات أو الجيش الوطني الليبي يواجهن مخاطر خاصة تتصل بنوعهن االجتامعي، مبا 

يف ذلك التعرض للعنف الجنيس)81(.

من  مجموعة  أنهم  اتضح  والذين  االنتهاكات  عن  املسؤولني  تحدد  التي  األدلة  من  حزمة  توافرت 

حقوق  عن  املدافعات  إسكات  يف  واضحة  مصلحة  منهم  كل  لدى  كان  الذين  املختلفة  األطراف 

اإلنسان. إن تحليل النصوص ولغة الخطاب املستخدم، وكذلك الطبيعة املنهجية لالنتهاكات، وكثافة 

مسلحة  االنتهاكات جامعات  هذه  وراء  أن  ومبارشة عىل  واضحة  داللة  دّل  قد  ذلك  كل  االنتهاكات، 

لديها توجهات سياسية وأيديولوجية متطرفة وجهات تابعة للجيش الوطني الليبي والسلطات الرسمية 

املتعددة. يف بعض األحيان، تضمنت هذه االنتهاكات ترصيًحا أو تلويًحا بهويات مرتكبيها. وقد مثَّل 

هذا األمر دلياًل دامًغا عىل أن مرتكبي االنتهاكات يأمنون العقوبة، ولديهم استهانة باألعراف والتقاليد 

التي تحظر مساس النساء معنويًّا وماديًّا. 

تجمعت خيوط عدة تشري إىل أن استهداف القيادات النسائية املشاركات يف الحياة السياسية مبا يف 

ذلك القتل والخطف كان وراءه دوافع سياسية وجنسانية يف الوقت نفسه. توخت الجامعات املسلحة 

الجامعات،  تلك  سطوة  تنتقد  التي  األصوات  إسكات  االنتهاكات  مارست  التي  الرسمية  والسلطات 

80  تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان في ليبيا وعن االحتياجات ذات الصلة 

من الدعم التقني وبناء القدرات. )2015(. 12 يناير/ كانون الثاني. ص6.

https://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/LYIndex.aspx

81  منظمة العفو الدولية )2018(. المصدر السابق. 
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وفسادها األخالقي واملايل، وانتشار السالح غري الرشعي. كام توخت وأد الجهود الحقوقية املنصبة 

لعمليات  والتصدي  عنها،  املسؤولني  تجهيل  وجرى  ارتكبت  حقوقية  جرائم  مالبسات  كشف  عىل 

التحيل عىل القانون وتجنب املساءلة واإلفالت من العقاب. وقد شملت هذه األدلة أجزاء من املادة 

النصية التي أرسلت للنشاطات من أجل ترهيبهن. 

تضمنت االنتهاكات املذكورة مخالفات بعدد من املواد التي تضمنتها األطر القانونية الدولية التي 

الالزمة  الحامية  توفري  انطوت عليه من إخفاق يف  االنتهاكات املذكورة، وما  تُعدُّ  ليبيا.  إليها  انضمت 

للنساء - من العنف عىل أساس النوع الجنساين، وعدم االنتصاف لهن من خالل القضاء، وعدم توفري 

يتعلق  فيام  الجنس  أساس  عىل  التمييز  يُعدُّ  كام  والناشطات.  املرأة  حقوق  عن  للمدافعني  الحامية 

بالحامية املتساوية مخالفًة للامدة 26 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية التي تحظر 

التمييز. كام تنطوي الترصفات املذكورة وما انطوت عليه من اعتقاالت تعسفية واحتجاز انتهاكًا للحق 

يف الحرية واألمن الشخيص ومخالفة للفقرة 9 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. 

7 من العهد  2، والفقرة  انتهاكًا مبارًشا ملا قررته الفقرة  التعذيب وجميع صور إساءة املعاملة  كام يعد 

االجتامعات  إعاقة  تعد  كام  التعذيب.  مناهضة  ولجنة  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل 

التي  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   21 واملادة   ،19 املادة  انتهاكًا ملقررات 

صانت الحريات األساسية، وال سيام الحق يف حرية التعبري والتجمع. كام ترقى هذه األفعال أيًضا إىل 

انتهاكات القانون اإلنساين الدويل 1029؛ إذ إنها تنطوي عىل مخالفات للفقرة 3 املشرتكة من معاهدات 

جنيف، واملادة 4 من الربوتوكول اإلضايف الثاين بالتحديد. ومن يقدم عليها يُساَءل مساءلة جنائية عن 

جرائم الحرب، مبا يف ذلك املواقعة باإلكراه أو االغتصاب وغري ذلك من صور العنف الجنيس املرتبط 

بالنزاع والتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو االعتداء عىل الكرامة الشخصية واحتجاز الرهائن. 

اإلنسان  حقوق  عن  املدافعات  بعض  عدة.  مستويات  عىل  وخيمة  آثار  إىل  االنتهاكات  أدت 

والناشطات أصنب بصدمات وضغوط نفسية. عدد من الشابات والنساء الراغبات يف إطالق مبادرات 

بني  والحيف  بالظلم  والشعور  الخوف  من  عام  ذلك. خيّم شعور  أحجمن عن  وبذل جهود مجتمعية 

النساء يف ليبيا. تعرضت بعض املدافعات عن حقوق اإلنسان لضغوط عائلية. ترتب عىل ذلك اضطرار 

بعضهن إىل تقليص جهودهن تقليًصا نوعيًّا توخيًّا للحفاظ عىل أمنهم اإلنساين. بعض املدافعات عن 

حقوق اإلنسان اضطررن لالبتعاد عن الشأن العام كليًّا أو الهجرة أو تغيري محل اإلقامة. أدى ذلك إىل 

تباطؤ حركة الدفاع عن الحقوق عموًما وتوعية املرأة وتكينها وتراجعها وتراجع الخدمات التي تقدمها 

تراجع جهود  اإلنسان إىل  املدافعات عن حقوق  استهداف  أدى  وللنساء. فضاًل عن ذلك،  للمجتمع 

النساء يف الوساطة والتوفيق وحل املنازعات وإحالل السالم. ومن املعلوم أن النساء يف ليبيا قد أطلقن 
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آثار  للتوسط عىل املستوى املحيل)82(. كام كان الستهداف املدافعات  للغاية وفعالة  مبادرات مهمة 

سلبية عىل بيئة العمل الحقوقي عموًما حتى بني أوساط املنظامت التي يقودها رجال. 

لنا أن نالحظ أن موجة العنف ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان مل تُقابل بحركة التخاذ إجراءات 

أمام  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  عن  أحجمن  املدافعات  غالبية  قليلة.  حاالت  باستثناء  االنتصاف 

مكتب النائب العام الليبي أو أمام جهات القضاء األممي أو اللجان ذات الصالحية للنظر يف مثل هذه 

االنتهاكات. كام أحجمت النساء عن تقديم شكاوى أمام من ميثلون سلطة اجتامعية عرفية مثل شيوخ 

االنتصاف  إجراءات  اتخاذ  عن  اإلحجام  جاء  الغالب  يف  واألعيان.  املرموقة  العائالت  وقادة  القبائل 

لعوامل منها مخافة الحرج االجتامعي والوصم ومخافة التعرض ملزيد من املخاطر والعنف، وضعف 

القضاء املحيل. كام شملت العوامل صعوبة تحريك الدعاوى القضائية أمام القضاء املحيل ومتابعتها 

أمام  جامعيًّا  انتصافًا  لالنتصاف  الالزمة  الفنية  للمعرفة  واالفتقار  واملعنوية،  املادية  كلفتها  وارتفاع 

الجهات القضائية األممية، واالفتقار للتنسيق ووحدة املوقف الحقوقي. نتج عن ذلك غياب االنتصاف 

يف غالبية االنتهاكات. بعض املدافعات اقترصن عىل الكتابة عن الظاهرة أو التحدث عنها يف اإلعالم. 

استثناء من ذلك، رفعت مجدولني عبيدة قضية فردية عماًل باملادة 2 يف الربوتوكول االختياري للجنة 

سيداو )ليبيا( 2017 ضد الدولة الليبية. وهي إحدى الناجيات من العنف املتصل بالنزاع. املُدعى عليه 

هو جامعة مسلحة تحمل اسم 17 فرباير/ شباط كانت تابعة لرئيس األركان الليبي)83(. وذلك بعد عدم 

التجاوب مع قضيتها من قبل السلطات الليبية. 

أخفقت السلطات الرسمية يف إيقاف هذه االنتهاكات من خالل اتخاذ إجراءات حامية أو إجراءات 

عقابية أو تدابري ترشيعية. جميع هذه الترصفات مجرمة يف القانون الليبي. لكن البنية الترشيعية الجنائية 

82  Zahra' Langhi )2018(. Charting the way forward for local women mediators in Libya. Great 

Horizons.

83  https://redress.org. Libya signed the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women in 18 of June 2004.

Article 2 Communications

Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the 

jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the economic, social and 

cultural rights set forth in the Covenant by that State Party. Where a communication is submitted on 

behalf of individuals or groups of individuals, this shall be with their consent unless the author can 

justify acting on their behalf without such consent.

يجوز تقديم البالغات من ِقبل أفراد أو مجموعات من األفراد أو نيابة عنهم - تحت الوالية القضائية لدولٍة طرف - يدعون أنهم 

ضحايا النتهاك، أي من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد من قبل تلك الدولة الطرف. 

في حالة تقديم بالغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من األفراد، يجب أن يكون ذلك بموافقتهم ما لم يكن بإمكان المؤلف تبرير 

التصرف نيابة عنهم دون هذه الموافقة.
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هذه  إصالح  يف  الرسمية  السلطات  أخفقت  وقد  ترشيعية.  وفجوات  فراغات  وهناك  متكاملة،  ليست 

استخدام  إساءة  بتجريم  متكاماًل  ا  خاصًّ ترشيًعا  الرسمية  السلطات  تصدر  مل  مثال،  الترشيعية.  البنية 

أدوات االتصاالت كام هو الحال يف بلدان أخرى منها مرص. ويف البلدان التي صدرت فيها مثل هذه 

الترشيعات، ساهم صدورها يف تقليص استهداف النساء واملدافعات عن حقوق اإلنسان. كام عجزت 

السلطات الرسمية عام دون هذا حتى إطالق حمالت إعالمية للتوعية األخالقية والسلوكية. باختصار، 

مع أن النساء قد تسنى لهن تحطيم عوائق كثرية وشاركن يف الحياة العامة وعىل مستوى التمثيل السيايس، 

فلم يحظني بالحد األدىن من الحامية الترشيعية والسياساتية واإلجرائية.

االنتهاكات المرتبطة بحق النساء في التعليم  .  
خالل املرحلة االنتقالية، تعرض حق النساء والبنات يف التعليم النتهاكات شديدة. شكلت مخلفات 

الحرب من متفجرات وألغام بجانب تعرض املدارس للقصف العشوايئ عائًقا أساسيًّا أمام حق الوصول 

املسلح. يف  النزاع  بسبب  للفتيات  التعليم  حق  انتهاكات  دولية  تقارير حقوقية  عدة  للتعليم. رصدت 

1038مدرسة  من  بالقرب  أو  داخل  وضعت  ناسفة  عبوات  وجود  عن  متفرقة  تقارير  وردت   2013 عام 

وعن خطف للفتيات من قبل رجال مسلحني)84(. وحسب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان أن بعض 

2015، كان األهايل  بنغازي ودرنة يف عام  التي كان يسيطر عليها أنصار الرشيعة يف كل من  املناطق 

يخشون إرسال بناتهم للمدارس خوفًا من تعرضهن للخطف. كام تحصلت املفوضية عىل تقارير من 

طرابلس عن تعرض فتيات للخطف وللتحرش أثناء ذهابهن إىل املدرسة )85(. كام رصدت بعثة األمم 

املتحدة يف ليبيا ومفوضية حقوق اإلنسان العديد من املدارس التي تم تدمريها يف عام 2014 نتيجة 

القصف مام أثر يف حق الوصول للتعليم. كام تم رصد مدارس يف كل من بنغازي وطرابلس تم إغالقها 

وتحويلها إىل مراكز لإليواء. كام استولت الجامعات املسلحة يف كل من ورشفانة ونفوسة عىل عدد 

من املدارس واستخدمتها كمرافق عسكرية)86(. 

توقفت حركة  العربية،  املسلحة  والقوات  املسلحة  الجامعات  بني  التي جرت  املواجهات  خالل 

التعليم يف املدارس والجامعات يف بنغازي أثناء الحرب بني عامي 2014-2017. وتم تحويل عدد من 

املدارس إىل مالجئ إليواء النازحني. وفًقا لتقرير املراجعة الخمسية لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني 

"ارتفع معدل حرمان الطالب يف املدارس االبتدائية والثانوية من املرافق األساسية. وفًقا لتقييامت جودة 

املياه يف املدارس التي صاغتها اليونيسيف LCO يف عام 2017، واملركز الوطني ملكافحة األمراض 

84  Global Coalition to Protect Education from Attack. Education Under Attack 2014. P.157. 

https://bit.ly/3kdW1hn

85  Global Coalition to Protect Education from Attack. Education Under Attack 2018. P.165.

https://bit.ly/3dGogTj

86  تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، المصدر السابق. 

https://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/LYIndex.aspx
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)NCDC( ووزارة التعليم - 67 يف املئة من املدارس التي شملها االستطالع )140 مدرسة( لديها إمكانية 

محدودة للوصول إىل خدمات إمدادات مياه الرشب و95.8 يف املئة لديها إمكانية محدودة للوصول 

إىل خدمات الرصف الصحي، يف حني أن 4.2 يف املائة ليس لديها خدمات رصف صحي. يبلغ متوسط   

عدد الطالب إىل مرحاض عميل 71 طالبًا، يف حني أن معايري وزارة التعليم عبارة عن مرحاض واحد 

لكل 25 طالبًا" )87(.

تراجعت البنية التحتية ملقرات املؤسسات التعليمية والتدريب. ومل تخضع املباين لصيانة كافية. 

وخالل عام 2017 و2018، قُتل عدد من التالميذ الذين ترتاوح أعامرهم من 7-10 سنوات نتيجة تفجر 

ألغام زرعتها الجامعات املسلحة خالل املواجهات التي جرت بينها وبني القوات املسلحة العربية يف 

الناتجة عن تفجر األلغام مل تستنِث أحًدا. لحقت باألطفال  القتل واإلصابة  بنغازي)88(. حوادث  مدينة 

وشملت  بالغة  كانت  والنساء  الفتيات  إصابات  سواء.  وجه  عىل  والنساء  والرجال  والفتيات  والفتيان 

يتلقني خدمة طبية  والنساء املصابات مل  البنات  فقدان أطراف. غالبية  حصول عاهات دامئة وكذلك 

كافية نتيجة تدهور وضع املستشفيات. ارتفع معدل الترسب من التعليم ارتفاًعا كبريًا بسبب عدم إزالة 

األلغام. مل توفر السلطات الرسمية املوارد الكافية إلزالة األلغام لفرتة طويلة. أقدمت السلطات املحلية 

ومنظامت املجتمع املدين )الكشافة( عىل إزالة األلغام بطرق بدائية شديدة الخطورة. أيضا، أخفقت 

املؤسسات األممية يف ضامن وصول املساعدات الخاصة باأللغام. الجدير بالذكر أن نفس املشهد 

تكرر يف 2020 بعد انتهاء الحرب يف طرابلس)89(. 

عىل صعيد آخر، اتسمت حركة الترشيعات يف مجال التعليم عموًما بالضعف. عىل وجه التحديد، 

هناك فراغ ترشيعي فيام يتصل بـ "الترشيعات امللزمة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة من املتدربني 

يف مؤسسات التعليم التقني والفني".

االنتهاكات التي تعرضت لها النساء المهاجرات.  
ليبيا إىل معرب عشوايئ نشط للهجرة غري  القانون إىل تحول  بإنفاذ  السلطة فيام يتصل  أدى ضعف 

احتجازهن  جرى  مختلفة.  النتهاكات  املهاجرات  والبنات  النساء  تعرض  إىل  أدى  ما  وهذا  النظامية، 

تعسفيًّا. تضم فئة النساء املهاجرات رشائح عمرية واجتامعية متنوعة مبا يف ذلك الفتيات، والشابات، 

والنساء املتزوجات وغري املتزوجات، واملعيالت وغري املعيالت. استناًدا إىل تقرير ملنظمة أوكسفام 

عام 2017، قررت مهاجرات أجريت معهن مقابالت أنهن تعرضن للخطف من قبل عصابات احتجزتهن 

87  انظر التقرير الوطني الليبي، بيجين + 25، 2019. ص.21

88  ليبيا المستقبل، خبر بعنوان "مقتل طفلين وإصابة 4 في انفجار لغم بمنطقة بنينا"، 2015.

https://bit.ly/2INKxDm

89  منظمة هيومن رايتس واتس. ألغام أرضية بعد انسحاب قوات حفتر. .2020

https://bit.ly/3ke3Of7
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يف مواقع مغلقة تحرسها تلك العصابات. وقد خضعت النساء للحجز دون تهمة رسمية أو إجراءات 

قانونية. ومل توجه لهن اتهامات لفرتات طويلة. ومل تتخذ إجراءات مناسبة لتسوية أوضاعهن لفرتات 

ا أدىن. ومل يتلقني مساعدة فنية أو قانونية كافية ال سيام فيام يتصل بتوفري  طويلة تتد لبضعة شهور حدًّ

املستندات القانونية التي تثبت الهوية وتكن من االنتقال. هذا االحتجاز التعسفي ينطوي عىل حرمان 

مبارش من الحرية يرتكز عىل تييز عىل أساس األصل والقومية والعرق. هذا، ومن املعلوم أن االحتجاز 

التعسفي يعد مخالفة للامدة 9 واملادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، وهذا 

ما أوضحه التعليق العام للجنة املعنية بحقوق اإلنسان رقم 2011/35 حول حرية األشخاص وأمانهم. 

وخالل االحتجاز الذي طال أمده، تعرضت النساء والفتيات أيًضا لالغتصاب والعمل القرسي واملعاملة 

احتجزت  التي  األماكن  أن  لوحظ  وقد  هذا،  اإلنسان.  كرامة  إهدار  عىل  تنطوي  التي  املهينة  القاسية 

الشديد. وقد جرى  بالضيق  األماكن  تتسم هذه  البرش.  أماكن ال تصلح إليواء  النساء املهاجرات  فيها 

وضع أعداد كبرية يف غرف صغرية. وقد عانت النساء يف مراكز االحتجاز هذه لظروف صحية شديدة 

تتوافر يف هذه  أو رعاية صحية. مل  أو استحامم  البقاء لفرتات طويلة دون طعام كاٍف  القسوة شملت 

األماكن مراحيض مناسبة وكافية. لقي الكثري من النساء املهاجرات مرصعهن)90(. كام تعرض مهاجرون 

للقانون  وفًقا   .2017)91( نيسان  أبريل/  يف  العاملية  الهجرة  ملنظمة  لبيان  وفًقا  كعبيد  للبيع  ومهاجرات 

أو  القاسية  املعاملة  صور  وجميع  التعذيب  يعد  اإلنساين،  الدويل  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدويل 

املعاملة غري اإلنسانية أو املهينة محظوًرا. كام يجرم القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل 

اإلنساين االغتصاب وجميع صور العنف الجنيس. إن مثل هذه الترصفات واألعامل قد ترتب مسئولية 

جنائية فردية عن جرائم الحرب. جدير بالذكر أن ليبيا مل تصادق عىل اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع 

الالجئني. ومع ذلك، فإن الدولة الليبية ملزمة بتوفري الحامية لالجئني. 

تجمعت خيوط كثرية قادت إىل تحديد بعض املسؤولني عن اختطاف النساء املهاجرات واالنتهاكات 

النساء  للحدود واملحلية خطف  العابرة  األممية  املنظمة  الجرمية  أطر  لقد مارست  بهن.  التي لحقت 

املهاجرات واملتاجرة بهن عىل نطاق واسع. كام عمدت امليلشيات إىل استغالل املهاجرات جسديًّا 

الحرب  اقتصاد  سياق  ضمن  امليليشيات  لتلك  دخل  مصدر  املهاجرين  يف  التجارة  مثلت  إذ  وماليًّا، 

الذي نشأ وتوسع )92(. كام تورط عدد من العاملني يف بعض املؤسسات الرسمية يف ذلك. جميع تلك 

األطراف التقت عىل استهداف النساء املهاجرات الستغاللهن اقتصاديًّا، جسديًّا، واستعبادهن أيًضا. 

90  منظمة أوكسفام )2017(: معظم المهاجرات اإلفريقيات في ليبيا تعرضن للعنف الجنسي. 9 أغسطس/ آب. دي دبليو. 

https://bit.ly/35tPCZi

91  IOM Learns of 'Slave Market' Conditions Endangering Migrants in North Africa. April 2017.

 https://bit.ly/3koa3Na

92  منظمة أوكسفام، المصدر السابق.
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أرضاًرا  ملحقة  وعنرصي،  جنساين  أساس  عىل  املهاجرات  النساء  حقوق  انتهاك  ظاهرة  تفاقمت 

من  له  تعرضن  ما  نتيجة  نفسية  وأمراض  بصدمات  كثريات  مهاجرات  نساء  أصيبت  بالنساء.  وخيمة 

النساء املهاجرات املختطفات حاالت حمل باإلكراه. وجدت  انتهاكات. نتج عن اغتصاب عدد من 

النساء املهاجرات الحوامل أنفسهن يف معاناة مضاعفة بسبب التعرض لالحتجاز املهني والحمل يف 

نساء  أقدمت  االعتقال،  أو من االستمرار يف جحيم  الخوف من االختطاف  الوقت. تحت وطأة  نفس 

مهاجرات عىل خيارات انطوت عىل مخاطرات حياتية ووجودية جسيمة مثل االتفاق مع القامئني عىل 

تهريب البرش عرب املتوسط وركوب قوارب تفتقر إىل الحد األدىن من وسائل األمن والسالمة واإلبحار 

يف ظروف مناخية خطرة. وقد أدى ذلك إىل موت اآلالف من النساء املهاجرات غرقًا)93(. 

النساء املهاجرات واحتجازهن يف  إيواء عدد من  الرسمية عىل  السلطة  عىل مستوى آخر، أقدمت 

مراكز رسمية ضمن سياق محاولة مواجهة الهجرة غري الرشعية وإيقافها وتنظيمها، عىل أن تنفيذ ذلك 

كان محال النتقادات أممية، كام انتُقدت الدولة لعدم إصدار ترشيعات ميكن أن توفر الحامية الالزمة 

للنساء املهاجرات. أسست السلطة الرسمية مراكز إيواء للمهاجرين. يف أبريل/ نيسان 2019، َعلَِق أكرث 

من 700 الجئ ومهاجر يف ليبيا وجرى إيداعهم مركز احتجاز يف بلدة قرص بن غشري، يف طرابلس)94(. 

حاولت السلطات الرسمية تنسيق عملية تقديم خدمات للنساء املهاجرات تضمنت خدمات صحية. 

الفنية  لديهم املعرفة  تتوافر  الالزم، ومل  التدريب  املراكز مل يحصلوا عىل  بتلك  العاملني  لكن بعض 

الالزمة. كام سعت أطر الجرمية املنظمة أن تخرتق مراكز إيواء املهاجرين تلك لخطف بعضهم. وردت 

أيًضا شهادات تفيد بتعرض النساء املهاجرات خالل احتجازهن يف مراكز اإليواء ملامرسات تييزية 

وعنف. يقول تقرير املفوضية السامية لحقوق اإلنسان: 

يف النصف األول من عام 2014، قامت البعثة/املفوضية بزيارة مختلف مراكز احتجاز املهاجرين، 

مبا يشمل املراكز يف أبو سليم والزاوية والطويشة والحمراء والخمس والجوية وأبو رشادة والقطرون 

ورصمان ومركز حديقة الحيوان وزليطن. وتبني للبعثة/املفوضية وجود ظروف تثري قلًقا بالًغا، مبا يف 

ذلك االكتظاظ املزمن وسوء املرافق الصحية والرعاية الصحية، وعدم كفاية الغذاء. وهناك أيًضا تقارير 

متسقة عن سوء املعاملة البدنية أو اللفظية واالستغالل يف العمل، واالعتداء الجنيس، واالبتزاز ومصادرة 

وثائق الهوية واحتجاز القرص مع البالغني)95(.

الليبية  تخض عن ذلك إقدام عدد من األطراف الحقوقية األممية عىل تقديم مطالبات للسلطات 

بإنهاء االحتجاز. كام أسست السلطات الليبية جهاز الردع ملكافحة الجرمية املنظمة واإلرهاب مبوجب 

93 منظمة العفو الدولية )2015(. ليبيا: أطلقوا سراح المهاجرين والالجئين العالقين في مراكز االحتجاز وسط االشتباكات 

المتصاعدة. 15 أبريل/ نيسان. 

94  المصدرالسابق. 

95  المصدر السابق.
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قرار املجلس الرئايس لحكومة الوفاق رقم )555( لسنة 2018. رأى البعض أن وجود الجهاز رضوري، 

وأنه يسهم يف مواجهة الجرمية املنظمة التي تستهدف املهاجرين واملهاجرات. يف املقابل، البعض 

لإلعالن  انتهاكًا  تثل  أنها  عىل  تأسيًسا  للجهاز  املمنوحة  الصالحيات  تعديل  برضورة  طالب  اآلخر 

الدستوري، والقوانني الليبية، والقانون الدويل لحقوق اإلنسان )96(. مل تصدر الدولة ترشيعات تنطوي 

عىل تجريم واضح لالنتهاكات التي تعرضت لها النساء املهاجرات وعىل عقوبات رادعة.   

الليبية  العامة  النيابة  أمام  القانونية  البالغات  تقديم  يبارشن  مل  املهاجرات  النساء  أن  نالحظ  أن  لنا 

لالنتصاف. كام مل يحاولن االنتصاف انتصافًا فرديًّا أو جامعيًّا أمام جهات القضاء األممي أو الجهات 

منها  كثرية  العتبارات  اإلحجام  هذا  جاء  الغالب  يف  االنتهاكات.  هذه  مثل  يف  للنظر  الصالحية  ذات 

االنتهاكات،  مرتكبي  يد  عىل  والعنف  الوجودية  املخاطر  من  ملزيد  اإلنساين  أمنهن  تعريض  مخافة 

وضعف القضاء املحيل. كام شملت االعتبارات التي جعلت النساء املهاجرات يحجمن عن اإلبالغ 

عن االنتهاكات صعوبة تحريك الدعاوى القضائية أمام القضاء املحيل ومتابعتها وارتفاع الكلفة املالية 

واملعنوية لذلك. كام شملت تلك االعتبارات االفتقار للمعرفة الفنية الالزمة لالنتصاف انتصافًا جامعيًّا 

أمام الجهات القضائية األممية، واالفتقار للتنسيق ووحدة املوقف الحقوقي بينهن. وقد نتج عن ذلك 

بتقديم  املهجرات  بعض  اكتفت  الصعوبات  هذه  ضوء  ويف  االنتهاكات.  غالبية  يف  االنتصاف  غياب 

إفادات وشهادات للمنظامت الحقوقية ووسائل اإلعالم عىل أمل إجراء تحقيقات بشأن هذه االنتهاكات.

االنتهاكات المرتبطة بتمكين المرأة مؤسسيًّا
مع أنه قد أُسست خالل املرحلة االنتقالية أجسام رسمية جديدة بغية تعزيز وضع املرأة فيام يتصل 

بالعمل وبترشيعات املرأة، فإن مجمل التدابري الترشيعية والسياساتية التي اتخذتها السلطات الرسمية 

قد انطوت عىل انتهاكات صارخة ملفهوم وجوب التزام الدول بإعامل الحق من خالل تخصيص أقىص 

ما تسمح به مواردها املتاحة. تأسست وحدة دعم وتكني املرأة باملجلس الرئايس لحكومة الوفاق 

لتلعب دور املؤسسة الوطنية املعنية بشؤون املرأة National Woman Machinery وفق مفهوم إعالن 

السيايس  االتفاق  من   11 رقم  املادة  مبوجب  الوحدة  تأسست  وقد  للمصطلح.  بيجني  عمل  ومنهاج 

وجعلها تابعة لرئاسة الوزراء. وقد مثل تأسيس هذه الوحدة توحيًدا للقرار الرسمي فيام يتصل بشؤون 

الخاصة  املوازنة  اإلدارة يف تخصيص  تأخرت  الوحدة،  لرئيسة  ووفًقا  الجنسني.  بني  املرأة واملساواة 

بالوحدة. هذا بجانب وجود مؤسسات رسمية أخرى تسهم يف دعم قضايا املرأة يف ليبيا، والتي ميثل 

وجودها من جهة انعكاًسا الهتامم القرار الرسمي الليبي بتمكني املرأة واملساواة بني الجنسني. وهي 

املجتمعية  والتنمية  املرأة  لشؤون  الدولة  ووزارة  الوطني،  الوفاق  بحكومة  االجتامعية  الشؤون  وزارة 

بحكومة الوفاق الوطني، ومن جهة أخرى تشكل تداخاًل وتضاربًا للصالحيات، وهو ما حذر منه منهاج 

96   أخبار ليبيا. منظمة التضامن لحقوق اإلنسان تطالب بإلغاء قرار إنشاء جهاز الردع.
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عمل بيجني. فليس واضًحا َمْن هي الجهة املنوط بها القيام بإعداد التقارير الوطنية مثل السيداو وبيجني 

هيكلة  لشؤون  للدولة  وزيرة  امرأة  تعيني  جرى  كام  الدولية.  املنظامت  أمام  رسميًّا  الدولة  ميثل  ومن 

املؤسسات. تتضمن غايات التعيني أن تتوخى السياسات واإلجراءات التي تضعها الوزيرة للمؤسسات 

تحقيَق املساواة بني الجنسني وتكني املرأة يف تلك املؤسسات. لوحظ أيًضا أن املوارد املتاحة لهذه 

الكيانات متواضعة. وقد ترتب عىل قلة املوارد املخصصة لتنفيذ الخطط واملهام التي تعزز املساواة 

بني الجنسني وتكني النساء - إبطاُء عدد من الخطط أو تعطيلها.

االنتهاكات المرتبطة بمشاركة النساء في سوق العمل .  
من الشائع يف الدراسات املتعلقة بعمل النساء يف ليبيا والترشيعات ذات الصلة التنويه إىل الظاهرة 

فإن هناك  الخريجني،  الذكور  الخريجات  معدل  اإلناث  يفوق معدل  أنه يف حني  الغريبة املتمثلة يف 

عجزًا كبريًا يف عدد اإلناث يف سوق العمل الرسمي. يف تقريرها الصادر يف سبتمرب/ أيلول 2013، أفادت 

املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية بأن:

غالبية خريجي الجامعات يف البالد من النساء، وأن 77 يف املئة من النساء يتابعن دراستهن ضمن 

إطار التعليم العايل، وذلك باملقارنة بـ 63 يف املئة من الرجال)97(. 

يف الوقت نفسه، فإن نسبة مشاركة النساء يف القوى العاملة يف ليبيا ترتاوح ما بني 30 يف املئة و40 

يف املئة. فوفًقا لنتائج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام 2017، بلغت نسبة مشاركة اإلناث يف 

قوة العمل ٪39.3 مقارنة مبتوسط   ٪74 يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)98(. بعبارة أخرى، 

فإن هناك تبايًنا هائاًل بني التحصيل العلمي للمرأة ومشاركتها االقتصادية. وتجدر اإلشارة إىل أن سمة 

انخفاض املشاركة االقتصادية هي سمة تشرتك فيها ستة بلدان يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. 

فمعدل مشاركة املرأة االقتصادية أقل من املتوسط   العاملي الذي يبلغ 47.1 ٪)99(. 

ال تزال الدولة هي رب العمل الرئيس يف ليبيا. ويتسم مستوى العاملة يف القطاع العام بأنه بني األعىل 

يف العامل. فالقطاع العام يستوعب ٪70 من القوى العاملة الرسمية)100(. ويف الوقت الراهن، هناك زيادة 

كبرية يف التوظيف يف القطاعات والرشكات التي تهيمن عليها الدولة)101(. 

97  Sarhan, no page, 2014

98  OECD, 2017. p. 28.

عموًما الوضع في ليبيا ال يختلف عن الوضع في سائر الدول العربية حيث ال تزال المنطقة العربية كلها بعيدة عن المتوسطات 

العالمية للمشاركة االقتصادية للمرأة. وتشير البيانات أن متوسط المنطقة لمشاركة المرأة في القوى العاملة الرسمية بلغ 20.5 

في المائة في عام 2018، مقارنة بمتوسط عالمي قدره 47.9 في المائة، وبمتوسط إقليمي للرجال قدره 73.7 في المائة. 

99  OECD, 2017. p. 26.

100  Abuhadra and Ajaali. 2014. p. 15.

101  Abuhadra and Ajaali. 2014. p. 12.
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غالبية النساء العامالت يعملن يف القطاع العام. وهن يرتكزن إىل حد كبري يف عدد قليل من القطاعات. 

وتأيت عىل رأس القامئة القطاعات التالية: قطاع اإلدارة العامة، وقطاع التعليم، وقطاع الرعاية الصحية، 

وقطاع الضامن االجتامعي، وقطاع الزراعة)102(. وتشمل مساحات العمل األخرى التي ترتكز فيها النساء 

املنزلية.  والخدمة  الحكومية  اإلداري واملكتبي يف املصارف واملتاجر واملكاتب  العمل  العامالت: 

كام وفرت الصناعات الخفيفة، وخاصة األنشطة االقتصادية املنزلية وسيلة أخرى لعمل اإلناث)103(. 

الظاهرة الغريبة األخرى التي تشد االنتباه هي أن حجم القطاع الخاص صغري للغاية. كام ذكرنا يف 

متتالية.  عوامل  أربعة  بسبب  قرن،  من  أكرث  عرب  لرتاجعه  تتويج  هو  الخاص  القطاع  فإن صغر  البداية، 

فخالل الفرتة من 1900 تقريبًا إىل 1951، تراجع القطاع الخاص أساًسا بسبب عدم االستجابة للتحديات 

الناجمة عن موجة التحديث. كام تراجع بسبب القمع االستعامري. وبني عامي 1951 و1969، مع إنشاء 

الدولة وبريوقراطيتها، تراجع القطاع الخاص أساًسا نتيجة اعتامد جهة اإلدارة نهج قيادة األمة قيادة منفردة 

مبا يف ذلك قيادة القوى العاملة، وتزويدهم بخدمات الضامن االجتامعي. وبني عامي 1969 و2011، 

تراجع القطاع الخاص أساًسا بسبب قمع االستبداد.

النساء الاليئ يعملن يف القطاع الخاص صغري للغاية. لقد  الثالثة فهي أن عدد  أما الظاهرة السلبية 

ذكرنا سابقا أنه بدأً من تأسيس دولة االستقالل، فإن عدًدا ضئياًل للغاية من الليبيات يخضن غامر ريادة 

األعامل بشكلها الحديث. 

إن العاملة هي املساهم الرئيس يف عدم املساواة بني الجنسني يف الحرمان يف ليبيا خالل مرحلة 

النزاع، وهي نتيجة تدعمها األرقام. يف عام 2016، صنفت ليبيا عىل أنها "صاحبة ثاين أعىل معدل بطالة 

يف العامل، والذي كان ٪19 بدأً من 2012 إىل 2014 بعد أن كان ٪13 يف عام 2010، مع مالحظة أن 

املعدل بالنسبة إىل الشباب الليبي )ممن هم ما بني 15 سنة و25 سنة( أعىل بكثري، إذ هو 48 ٪، كام هو 

الحال بالنسبة إىل النساء، والذي هو ٪25. إّن نحو 30 ٪ من الرشكات قد ذكرت أن هناك صعوبة يف 

العثور عىل مواطنني ليبيني مؤهلني تأهياًل كافيًا")104(. 

إن املرأة الليبية تعاين حرمانًا يف أسواق العمل يف القطاع العام والقطاع الخاص. الغالبية العظمى 

والقطاع  الدولة  لدى  العامالت  النساء  من  القليل  العدد  إن  للرجال.  مخصصة  الشاغرة  الوظائف  من 

الخاص يحصلن عىل دخل أقل فيام يتصل بتنفيذ نفس الواجبات الوظيفية )105(. عىل أن هناك نقًصا يف 

102  Bughaighis and Tantush, 2017. p. 18.

103  Abuhadra and Ajaali. 2014. p. 9.

104  World Bank. )2016(. Public-Private Partnerships for Jobs in Libya Are Key for Youth and Women, 

Now More Than Ever. May 3. No page. https://bit.ly/3fD8lX2

105  أظهرت نتائج مجموعات التركيز )ورش عمل مع مجموعات مختصة( في كل من مدينة بنغازي وسبها وطرابلس - أن 

الليبي، والتمييز الجنسي بين الموظفين  النظرة الذكورية للمجتمع  الترقية هي  "أبرز العوامل المعرقلة لحصول المرأة على 
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الوعي العام فيام يتصل بانخفاض املشاركة االقتصادية للمرأة انخفاًضا حادًّا. يف استبيان أجرته إحدى 

منظامت املجتمع املدين - النساء والعمل – ظهر أن ٪43 من الذكور يعتقدون أن النساء الليبيات ال 

يتعرضن للتمييز يف الحصول عىل وظيفة مثل الرجال، وقالت ٪14 من النساء إن لديهن فرًصا أكرث من 

الرجال. وقال ٪14 من الذكور إن املرأة "ال تأخذ حقها بسبب نظرة املجتمع للمرأة العاملة")106(.

عدم  عىل  النساء  من  عدد  أجرب  متطرفة،  جامعات  عليها  سيطرت  التي  واألحياء  املدن  بعض  يف 

الذهاب إىل مقر العمل. ونتيجة لذلك، والستمرار تدهور الوضع األمني، فقد عدد من النساء وظائفهن 

التي كن يعتمدن عليها يف كسب قوتهن وقوت أرسهن. ويف األماكن التي أنهي فيها وجود الجامعات 

املسلحة، مل تستطع بعض النساء الاليت تركن وظائفهن استعادتها. مل تبادر السلطة التنفيذية والترشيعية 

إىل تطوير قاعدة الترشيعات املتصلة باملرأة إلصدار قوانني تنطوي عىل عقوبات أشد ردًعا، وقوانني 

تُجرم ما هو غري مجرم محليًّا من تلك األفعال. 

الحياة    يف  الكاملة  املشاركة  يف  النساء  حق  انتهاك  بإزاء  الترشيعي  الدولة  سلوك  تقييم  عند 

اإلعامل  ملفهوم  كانعكاس  يأيت  ذلك  أن  بحجة  النساء  مشاركة  ضآلة  تسويغ  يصح  ال  االقتصادية، 

التدريجي للحقوق وتطبيقها تطبيًقا تدريجيًّا. من املعلوم أن بعض الحقوق بحكم طبيعتها تقرتن بقاعدة 

التنفيذ التدريجي. لكن حق النساء يف املشاركة يف الحياة االقتصادية، ال سيام العمل، ينبغي إعامله 

فوًرا. ويرجع ذلك إىل أن العمل أمر مصريي بالنسبة إىل األفراد واألرس من حيث إنه وسيلة تحصيل 

الرزق وتوفري القوت اليومي. كام أن الحق يف عدم التمييز فيام يتصل باملشاركة يف الحياة االقتصادية 

ويف العمل ينبغي إعامله فوًرا. هل تعني عبارة "التدريجي" أنه ال بد من وصول البلد ملستوى معني من 

التنمية السياسية أو التنمية االقتصادية؟ اإلجابة ال. هذا االلتزام غري مرهون بحدوث زيادة يف املوارد 

الدول  أنه عىل  يؤكد  الذي  ليمبورغ  مبادئ  البلد. وذلك حسب  ثروة  النظر عن حجم  بغض  املتاحة. 

السعي بأقىص رسعة إلعامل الحقوق. ال يجوز تفسري النص بأنه يعني إرجاء األمر إىل ما ال نهاية. بعض 

البلدان تتخذ من هذا النص ذريعة لعدم اإلعامل الرسيع أو ذريعة النتهاكها. ال ميس هذا األمر الطبيعة 

والموظفات في مكان العمل، ومتطلبات العمل في بعض المجاالت من حرية تنقل وسفر وعمل ميداني. كما تتوقف الترقية 

ا، حيث تستند الترقية في القطاع  على مهنية مكان العمل ومدى االلتزام بالقوانين واللوائح، وكون القطاع حكوميًّا أو خاصًّ

الحكومي إلى العالقات االجتماعية الواسطة، القبيلة. كما يلعب التمييز الجنسي دوًرا كبيرًا في الترقية، ويرجع هذا إلى طبيعة 

النساء ال  أغلب  أن  التعامل. كما  السالسة في  بالتحفظ وعدم  الذكور واإلناث  بين  العالقات  تتميز  الليبي حيث  المجتمع 

يستفدن من فرص التطور الوظيفي لصعوبة التنقل إما الرتباطات أسرية أو محددات الثقافة االجتماعية التي ال تسمح للمرأة 

بالتنقل أو السفر دون مرافق. هذه أيًضا أحد األسباب الرئيسة التي تحد أو تعرقل من التقدم الوظيفي أو الترقية وأحد األسباب 

المهمة التي تجعل المديرين يفضلون ترقية الرجال لتحررهم من مثل هذه القيود االجتماعية. كما أنه رغم وجود التدريبات 

لكنها ال ترتقي من ناحية الجودة، لغياب ثقافة تطوير المهارات. وبالرغم من ذلك لوحظ أيًضا أن النساء الالتي تفتقدن إلى 

فرصة التطور الوظيفي داخل مكان العمل ألسباب كانت اجتماعية، فإنها تعوض تطويرها بانخراطها في الجانب األكاديمي 

دراسًة أو تقوم بتطوير مهاراتها بمجهود ذاتي عبر اإلنترنت".

106  هنا ليبيا. ص 1، 2، 2018.
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القانونية للحقوق، وال يفيد ضمًنا أن العهد خاٍل من التزامات ملموسة يجب الوفاء بها عىل الفور. هناك 

حاجة لتوعية املسؤولني املحليني باملعنى الحقيقي للنص. إن الحقوق االقتصادية أو االجتامعية التي 

يتعذر كفالتها بالكامل، ينبغي كفالتها إىل أقىص حد ممكن. 

بسوق  االلتحاق  عىل  النساء  من  واسعة  رشائح  إقبال  زاد  بينام  االنتقالية،  املرحلة  بدء  وإثر  هذا، 

العمل يف القطاع العام والخاص، تعرضت النساء ملوجة من االنتهاكات املرتبطة بالعمل مثل املضايقة 

فيها  الالزمة. يف مرحلة تقلصت  الحامية  للنساء  لتوفر  الترشيعات ذلك  والتحرش، ومل تواكب حركة 

للمناخ  عديدة  كيانات  افتقرت  األمني،  والتدهور  النزاعات  نتيجة  عموًما  واملجتمعية  الرسمية  الرقابة 

يحول  الذي  بالوظيفة  واالحتفاظ  العمل  يف  االستمرار  عىل  النساء  يشجع  الذي  املوايت  املؤسيس 

بصوره  والتحرش  املبارشة  وأحيانا  املبارشة  غري  اللفظية  اإلساءات  انترشت  كام  الرتك.  نية  بروز  دون 

املختلفة)107(. وقد نتج عن ذلك ترك عدد من النساء وظائفهن، وعزوف الكثريات منهن عن االلتحاق 

باملؤسسات والرشكات. كام أدى ذلك إىل أن أصبحت العائالت تضغط عىل النساء يك يرتكن وظائفهن 

أو يك ال يلتحقن بعمل يف مؤسسة أو رشكة. كام أرشنا، يحظر قانون عالقات العمل عىل العامل أو 

أصحاب العمل أو العمالء التحرش الجنيس أو التحريض عليه. وإذا ثبت التحرش الجنيس أو السلوك 

غري الالئق، فمن املمكن أن تكون عقوبة املوظف الفصل عن العمل. غالبية النساء أحجمن عن تقديم 

البالغات القانونية لالنتصاف العتبارات كثرية منها خشية التعرض للحرج والوصم االجتامعي، وخشية 

تعريض األرسة أو العائلة املمتدة أو القبيلة للحرج، وخشية التعرض ملشكالت أرسية مع األب أو الزوج 

)رمبا تؤدي للطالق( أو حتى األبناء، ورمبا لضعف القضاء، وقلة الوعي الحقوقي والقضايئ، ووعورة 

السري يف القضايا وكلفتها، والفقر. عىل أن القاعدة الترشيعية ذات الصلة ذات طبيعة إجاملية ومكتنزة 

للغاية)108(. "األدوات املتاحة يف بلدان أخرى ملكافحة التحرش الجنيس غري متوافرة يف ليبيا")109(. يف 

أي بيئة عمل، يستمد بعض املوظفني من غياب املواثيق التفصيلية الخاصة بحوكمة الرشكات والقواعد 

السلوكية األخالقية أنه من املمكن ارتكاب انتهاكات متعلقة بالجنس واالبتعاد عنها. ال يكفي وجود عدد 

قليل من املواد يف القانون الجنايئ، خاصة أنه فيام يتصل مبسائل التحرش الجنيس، يتسم املجتمع 

تنطوي  جديدة  قوانني  إصدار  الترشيعات  بحركة  يجدر  الصدد  هذا  يف  للتقايض.  اللجوء  بقلة  الليبي 

107  في مارس/ آذار 2019، أصدرت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيانًا يدين التحرش الجنسي الذي يمارس ضد 

العامالت في البنوك وضد العميالت في طرابلس. البيان ركز على أن الظاهرة ناتجة عن غياب القانون الرادع. وقد أفادت 

البنوك والعمالء من النساء بالمنطقة السياحية بطرابلس،  البعثة في تغريدة لها بموقع "تويتر" إنها تدين "التحرش بموظفي 

وتعمل على دعم السلطات السياسية واألمنية لوضع حد لهذا السلوك اإلجرامي".

108  حسب نتائج مجموعات التركيز في كل من سبها ومصراتة وطرابلس )فبراير )2020 أنه يوجد تحرش في أماكن العمل 

بالنظر واللفظ. رغم وجود لوائح وكاميرات ومكتب لتلقي الشكاوي من  يأخذ أشكااًل مختلفة غالبًا ما يكون المضايقات 

التحرش في بعض أمكان العمل، لكن هذا ال يشكل حماية كافية للنساء. الموظفة عادة ال تبلغ خوفًا على سمعتها وسمعة 

أسرتها أو فقدان الوظيفة. ال تبلغ لعدم ثقتها في أجهزة األمن بمكان العمل حيث إن عناصر األمن متهمون بالتحرش أنفسهم.

FPSC  109 وREADI، 2016. ص 31.
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تلزم  الترشيعات إصدار قوانني  عىل تفصيل أكرب وتنطوي عىل عقوبات أكرث ردًعا. كام يجدر بحركة 

كل مؤسسة ورشكة يف القطاع العام والخاص بإصدار ميثاق حوكمة مؤسسية وقواعد سلوكية أخالقية 

تراعي الفوارق بني الجنسني. يف الغالب قد تكون النساء العامالت أكرث استعداًدا لتقديم شكوى داخل 

الرشكة، بداًل من رفع دعوى يف املحكمة. لقد أثبتت التجارب يف بلدان أخرى أن وجود ميثاق حوكمة 

مؤسسية وقواعد سلوكية صارمة لدى الرشكة أو املؤسسة وتوعية املوظفني بشأن أحكامه - أمر ال غنى 

عنه لحامية النساء، ولضامن املساواة بني الجنسني، ولتهيئة مناخ مؤسيس مواٍت)110(.

يبدو أن هناك إدراكًا ضمن الدوائر الرسمية بأنه ال يزال هناك الكثري الذي يتعني عمله إلجراء إصالح 

ترشيعي لجعل القاعدة الترشيعية أكرث تفصياًل وتكاماًل وأكرث تكافؤًا بني الجنسني، وهناك ضغط جاد 

إفاداتها  الترشيعية بطريقة ما. عىل سبيل املثال، يف  القاعدة  خاصة من قبل املجتمع املدين لتطوير 

والتأهيل  العمل  وزارة  أقرت  بيجني،  عمل  ومنهاج  إعالن  لتنفيذ  الخمسية  املراجعة  تقرير  يف  الواردة 

ضمنيًّا أن هناك حاجة إىل مزيد من إصالح قوانني العمل من أجل تحقيق درجات أعىل من تعميم مراعاة 

)111(. كام دعت ناشطات إىل إدراج مواد جديدة يف قانون  املنظور الجنساين واإلنصاف والحساسية 

العقوبات تنص عىل عقوبات مناسبة ملختلف الجرائم الجنسانية مبا يف ذلك العنف املنزيل والعنف 

يف مكان العمل، والتحرش. ومع ذلك، ينبغي اإلقرار بأن العديد من الدوائر داخل القطاع العام تفتقر إىل 

املعرفة الفنية الالزمة لتعزيز القاعدة الترشيعية لجعلها أكرث مساواة بني الجنسني. وعليه، فهناك حاجة 

للتدريب عىل اإلصالح الترشيعي.

يأخذ  العمل،  أماكن  في  تحرش  بنغازي وطرابلس ومصراتة على وجود  في  التركيز  أجمعت خالصات مجموعات    110

من  الشكاوي  لتلقي  ومكاتب  وكاميرات  لوائح  وبالرغم وجود  واللفظ.  بالنظر  المضايقات  يكون  ما  غالبًا  مختلفة  أشكااًل 

تبلغ خوفًا على سمعتها وسمعة  "الموظفة عادة ال  للنساء.  كافية  لكنه ال يشكل حماية  العمل،  أمكان  التحرش في بعض 

أسرتها أو فقدان الوظيفة. كما أنها ال تبلغ لعدم ثقتها في أجهزة األمن بمكان العمل حيث إن عناصر األمن متهمون بالتحرش 

أنفسهم".

111  انظر التقرير الوطني الليبي، بيجين + 25، 2019. ص 17-16.
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القسم الثالث: آفاق المستقبل وأبرز التوصيات المنصبة 
على مستقبل حركة التشريعات المؤثرة في واقع المرأة

املرأة وهو  بقضايا  نخبة مختصة  الحرية ظهور  قدر من  الفردي وعودة  الحكم  نظام  أعقب سقوط 

ما قد يؤثر إيجابًا يف وضع املرأة وترشيعات املرأة. فبالرغم من إخفاق السلطات الرسمية حتى اآلن 

أهم  أحد  فإن   - والقانونية  الترشيعية  للمنظومة  شاملة  إصالحات  عملية  وإجراء  ترشيعات  إصدار  يف 

إيجابيات هذه املرحلة هو زيادة الوعي الحقوقي وبروز نخبة نسوية وحقوقية خالل املرحلة االنتقالية 

النخبة  هذه  خصائص  من  اإليجابية.  الترشيعات  بعض  صدور  باتجاه  والضغط  املنارصة  عىل  تعمل 

الليبية املختصة بقضايا املرأة واملساواة بني الجنسني أنها تضم شخصيات يتمثلون مفهوم التضمني 

وقد  االنغالقي.  الجهوي  الخطاب  ويرفضون  املتمثلة،  الهويات  مستويات  مختلف  عىل  والشمول 

والبلدات.  املدن  مختلف  يف  الليبيات  والفتيات  النساء  مع  وجاًدا  كثيًفا  تفاعاًل  النخبة  هذه  تفاعلت 

وأسس عدد كبري من أعضاء هذه النخبة جمعيات ومنصات لتعزيز أوضاع النساء والدفاع عنهن. وقد 

هذه  تفاعلت  كام  املؤثرة.  اإلصالحية  املبادرات  من  كبريًا  عدًدا  واملنصات  الجمعيات  هذه  أطلقت 

النخبة مع الخربات الخارجية مبا يف ذلك الخربة األممية من خالل التفاعل مع األمم املتحدة ومنظامتها 

املتخصصة والتي زادت تدخالتها يف ليبيا بسبب طبيعة املرحلة االنتقالية. اكتسبت هذه النخبة معرفة 

فنية رفيعة يف هذا الحقل يف الحيز الرسمي ويف الحيز املجتمعي. ونشأت رشاكة بني الجانبني. أجرت 

هذه النخبة دراسات ومسوحات حول عمل املرأة وترشيعات عمل املرأة. أصبحت قضية تكني املرأة 

واملساواة بني الجنسني قضية أساسية يف األجندة الترشيعية الوطنية العامة. ومل يعد من املمكن تجاهل 

القطاع  أجندة  يف  أو  الرسمي  القطاع  أجندة  يف  سواء  الجنسني  بني  واملساواة  وتكينها  املرأة  قضايا 

املجتمعي. لقد حصل هذا اإلنجاز عىل الرغم من العوائق التي واجهت مسعى تكني املرأة واملساواة 

بني الجنسني. يرجع حصول هذا اإلنجاز لتضحيات النساء وصمودهن يف مواجهة التحديات والعوائق. 

ولكن تظل الفجوات كبرية، فعىل هذه النخبة املتصدية لحقوق املرأة أن تتبنى فهاًم كليًّا كيفيًّا ال كميًّا 

غري مجتزئ ملنظومة حقوق اإلنسان.

ومنع  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  حامية  منها  يراد  ترشيعات  حركة  ألي  املهم  من 

انتهاك هذه الحقوق أن تجري وفًقا ملقاربة اجتامعية واقتصادية وثقافية وتاريخية كلية، وأن يكون هناك 

تناسب بينها وبني السياقات االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف البلد املعني. ولذلك ال بد من فهم 

العالقة بني حركة الترشيعات وبني الواقع االقتصادي االجتامعي الثقايف الراهن. كام عليها أن تسعى 

لالستفادة من املكاسب املتحققة خالل اللحظة التاريخية الراهنة ومواجهة السلبيات التي تربز خاللها. 

ينبغي  الترشيعات  حركة  فإن  ثم  ومن  الراهن.  الواقع  ملتطلبات  تستجيب  أن  عليها  الوقت  ذات  ويف 

تقييمها وإصالحها يف ضوء تناسبها مع الواقع الراهن ومدى تلبيتها للحاجات التي يفرضها الواقع.
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 إن صدور ترشيعات مواتية وإيجابية ال يعني تلقائيًا حامية الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. 

ذلك  يف  مبا  الحقوق  حامية  إىل  يهدف  أصيل  حقوقي  نهج  عن  مبعزل  "تقدمية"  ترشيعات  فصدور 

حقوق النساء يعترب تفريًغا لفكرة الترشيعات وأهمية التدابري الترشيعية من مضمونها. ونعود فنقول إنه 

ال يصح قراءة مسألة التدابري الترشيعية قراءة كمية رقمية بل ينبغي قراءتها قراءة كيفية. كام يجب فهم 

القاعدة األساسية ملنظومة حقوق اإلنسان وهي أن حقوق اإلنسان سواء السياسية واملدنية أو الحقوق 

االقتصادية االجتامعية الثقافية عامة غري قابلة للترصف أصيلة غري قابلة للتجزئة تربطها عالقة وحدة فكل 

منها يعتمد عىل اآلخر. 

توصيات عامة
إلزام الدولة الليبية بسياسات شمولية تضمينية تعمل من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني.   

بني    باملساواة  الخاصة  والقوانني  الترشيعات  بني  تكاملية  عالقة  هناك  تكون  أن  عىل  العمل 

الجنسني.

ضامن تنفيذ الترشيعات املتعلقة بتحقيق املساواة بني الجنسني وحامية املرأة من العنف وذلك   

بوضع آليات ملتابعة الترشيعات ومراقبتها.

تشجيع مبادرات برملانية وحزبية وفردية إلصالح املنظومة الترشيعية، وذلك بإلغاء القوانني غري   

الداعمة أو التمييزية واقرتاح قوانني تعزز املساواة بني الجنسني وحامية آليات املرأة من العنف.

االنتهاكات الجنسية للنساء المرتبطة بالنزاع المسلح واإلفالت من العقا 
دراسة العوامل املحفزة عىل االنتهاكات الجنسية للنساء املرتبطة بالنزاع املسلح واإلفالت من   

العقاب، ومدى وجود بيئة معنوية مغذية لهذه الجرائم، والعمل عىل إزالة هذه العوامل.

استحداث سياسات خاصة لحامية الفئات األكرث هشاشة، مثل الفتيات والجانحات والنازحات   

والالجئات.

استحداث آليات تنفيذية ترصد انتهاكات حقوق النساء والفتيات.  

سن ترشيع خاص بالعنف الجنيس خالل الحرب والنزاعات املسلحة واالنتهاكات التي تحصل   

بصفة فردية والتي تحصل بصفة جامعية.

االستفادة من االنتقال الدستوري والتعديل الدستوري الحاصلني يف ليبيا يف دسرتة حامية النساء   

من االنتهاكات الجنسية املرتبطة بالنزاع املسلح واإلفالت من العقاب.
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حامية املدافعات عن حقوق املرأة واإلنسان.  

مالحقة القامئني عىل االنتهاكات الجنسية للنساء املرتبطة بالنزاع املسلح وفتح تحقيق شفاف   

مستقل برشاكة دولية يف قضايا اغتيال املدافعات والناشطات. 

ذلك    األمثلة عىل  من  الليبية.  للمرأة  الدولة  تقدمها  كانت  التي  الحامية  بعض خدمات  استعادة 

خدمة الخط الساخن الذي كان متاًحا للنساء لالتصال به لإلبالغ عن التعرض للعنف وطلب العون. 

 تعزيز جمع البيانات وبشكل دوري عن ظاهرة انتشار العنف ضد املرأة والفتيات، كذلك العمل   

عىل حامية النساء املهاجرات وضامن تلقيهن املساعدة املالمئة وحاميتهن من اإليذاء واالستغالل، 

ومحاربة عصابات االتجار بالبرش.

ما يجب أن تقوم به البعثة السياسية لألمم المتحدة فيما يتصل 
 باالنتهاكات الجنسية للنساء المرتبطة بالنزاع المسلح واإلفالت

 من العقا 
إدخال العنف الجنيس املرتبط بالنزاع املسلح يف العملية السياسية: القيام بإدراج حاالت العنف   

الجنيس املرتبط بالنزاعات املسلحة - من خالل تأثريات ذوي النفوذ - يف اتفاقيات السالم وعمليات 

وقف إطالق النار وكذلك الدفاع عن الضحايا وتطبيق اإلصالحات ودعم االلتزام مبنع تلك الحاالت 

وتحمل املسؤولية عليها وضامن عدم اإلفالت من العقوبة. 

حامية وتثبيت التقاليد واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان: األطراف كافًة ملزمون ويف كل األوقات   

بالتمسك بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وقانون الجنايات الدويل والقانون 

العريف الدويل وقانون الالجئني. 

 دعم بعثة األمم املتحدة للحكومة لتعرف مسؤولياتها يف املنع والحامية. فالحكومة )السلطات   

الرسمية التنفيذية( مسؤولة عن منع الحدوث وضامن التلبية الفورية لحاالت العنف الجنيس املرتبط 

بالنزاعات املسلحة، واملبني عىل النوع االجتامعي مع االلتزام بواجباتها مبوجب القانون الدويل. 

 دعم مشاركة النساء والفتيات وتكينهن وحاميتهن: يجب أن يكون هناك منهج شامل لتطبيق   

القرارات واللوائح املرتبطة بالنساء والسالم واألمن وكذلك لتشخيص املتطلبات واالحتياجات الطبية 

والنفسية-االجتامعية للنساء والفتيات والرجال والفتيان املتعرضني النتهاكات العنف الجنيس املرتبط 

بالنزاعات املسلحة واملبني عىل النوع االجتامعي.
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 نرش مستشاري حامية املرأة: هناك حاجة لوجود مكثف ملستشاري حامية املرأة املنترشين يف   

الجنيس املرتبط  العنف  الشامل ملكافحة  النهج  بتدعيم  للقيام  املتحدة  التابعة لألمم  السياسية  البعثة 

بالنزاع املسلح. 

 تشخيص حاالت العنف الجنيس املرتبط بالنزاع املسلح بجانب االنتهاكات الخطرية األخرى:   

يف العادة، ال يتم ارتكاب العنف الجنيس املرتبط بالنزاعات املسلحة مبعزل عن خروقات أخرى خطرية 

ضد القانون الدويل وحقوق اإلنسان وقانون الالجئني، ولذلك يجب تشخيصها بنظرة شاملة. 

ضامن االلتزام باألخالق املهنية عند رفع التقارير من قبل البعثة السياسية لألمم املتحدة: يجب   

بالنزاعات  املرتبط  الجنيس  العنف  بشأن  والتحقيق  والتوثيق  التقارير  ورفع  املراقبة  بإجراءات  القيام 

وعائالتهم  املتعرضني  سالمة  ضامن  مع  األذى(  إلحاق  دون  )أي  أخالقية  ظروف  يف  املسلحة 

ومجتمعاتهم وضامن حامية أرسارهم.

المرأة ومفاوضات السالم والوساطة
تكون    أن  وضامن  والوطنية  املحلية  واملصالحات  السالم  مفاوضات  يف  املرأة  مشاركة  تعزيز 

مشاركة النساء مشاركة فعالة ويف كل املسارات. 

توفري الفرص املتساوية للنساء يف صنع القرارات املرتبطة مبجاالت السلم واألمن مبا يف ذلك   

عمليات الوساطة. 

تكني النساء من لعب دور أكرب يف مراحل النزاعات املختلفة مبا فيها الوقاية وإدارة النزاع وما   

بعد النزاع.

االتفاقات،    وتنفيذ  رصد  عمليات  ذلك  يف  مبا  النزاعات  تسوية  أطر  جميع  يف  النساء  إرشاك 

تتضمن  أن  وذلك عىل  الوطنية.  والحوارات  الدبلوماسية،  والجهود  السالم،  واملفاوضات، وعمليات 

املستويات التي يجري إرشاك النساء فيها مستوى تصميم العملية، وتحديد مرجعياتها، وطريقة اختيار 

الفريق الذي يديرها، وعضوية فريق العمل، وصياغة التكليف الصادر بشأنها، ومساراتها، وجوالتها.  

رضورة إدماج النوع االجتامعي يف كل بنود االتفاقات السياسية وترتيبات إعادة اإلعامر.   

ضامن العودة اآلمنة الكرمية للنازحات.  
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المرأة والوساطة
هناك حاجة إىل أن تستلهم جهود تعزيز وساطة املرأة يف الحقبة امللكية الوطنية. والجدير بالذكر   

أن اإلرث االجتامعي الليبي ميلء بسوابق مهمة. ومن املهم اكتشاف هذا اإلرث والتعمق فيه وفحصه 

بعدسات جديدة. 

من الرضوري إدراك أن وساطة املرأة يف ليبيا متأصلة يف الهياكل املحلية املوروثة. وعليه فال   

ينبغي تناولها باعتبارها نتاًجا سياسيًّا غربيًّا دوليًّا. وقد حان الوقت لدحض االدعاءات التي مفادها أن 

العادات املحلية خالية من مشاركة املرأة يف املصالحة املحلية. فهذه االدعاءات ال أساس لها. 

ال بد من تأريخ مساهمة املرأة الليبية يف الوساطة املحلية وتأطريها. ويف هذا الصدد، يجب أن   

نستحرض أن فئة النساء تتضمن تنوًعا واسًعا وألوان طيف مختلفة أي أنها ال تَُعدُّ فئًة إنسانيًة ذات صبغة 

واحدة. 

الودية، مبا    الوسائل  النزاعات من خالل  تسوية  املرأة يف  دقة ملساهمة  أكرث  فهم  تطوير  يجب 

الظرفية  الوساطة  التنسيق بني  يتطلب  تعزيز مساهمتها وجعلها مستدامة. وهذا  بغية  الوساطة  يف ذلك 

والوساطة املؤسسية. 

مع    املحيل  املستوى  يف  النسائية  الوساطة  مبادرات  تعزيز  يف  أكرث  االستثامر  الرضوري  من 

النزاعات عىل  التوسط يف  النساء يف  أيًضا. إن نجاحات  تكينهن من املشاركة عىل مستويات أعىل 

املستوى  عىل  املرأة  تكني  عىل  حرصي  بشكل  الرتكيز  لكن  أكرب،  دعاًم  تستحق  املجتمع  مستوى 

املحيل يكرس التمييز بني البناء "الناعم" للسالم الذي تقوم به النساء والبناء "الخشن" للسالم الذي هو 

حكر عىل الرجال. إن مساهمة املرأة يف الوساطة واملصالحة رضورية يف جميع أنواع النزاعات وعىل 

جميع املستويات. 

العامة مع ربطها    الخدمات  للنوع االجتامعي وتقديم  الالمركزية املستجيبة  لتعزيز  هناك حاجة 

بجهود املرأة يف الوساطة املحلية.

المرأة والعمل
تخصيص ميزانية سنوية من قبل الحكومة لدعم مشاريع وبرامج تكني املرأة عىل املستويني   

املحيل والوطني.

وضع خطط وطنية لدعم مشاركة النساء االقتصادية الرسمية ال سيام يف القطاع الخاص وتيسري   

اإلجراءات املرصفية لدعم تويل مشاريعهن.



أنماط واتجاهات انتهاكات حقوق المرأة في ليبيا ومعالم حركة التشريعات والسياسات ذات الصلة 

68

العام    القطاع  ومؤسسات  رشكات  لدى  صارمة  سلوكية  وقواعد  مؤسسية  حوكمة  ميثاق  وضع 

بني  املساواة  ولضامن  النساء،  لحامية  عنه  غنى  ال  أمر  أحكامه  بشأن  املوظفني  وتوعية  والخاص 

الجنسني، ولتهيئة مناخ مؤسيس مواٍت.

توفري مواصالت عمل عامة بأجور مناسبة لتسهيل وصول النساء لعملهن.  

التي    الدولية  واالتفاقيات  واملعاهدات  وفجواته  العمل  وبقانون  بحقوقهن  املوظفات  توعية 

صدقت عليها ليبيا.

إلزام الرشكات ببناء قدرات املوظفات املهنية والقيادية.  

الوصول للعدالة والخدمات الصحية 
هناك حاجة لضامن وصول ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان من النساء والفتيات واألطفال إىل   

العدالة وتقديم املساعدة الطبية والنفسية ورفع مستوى إدماج منظور النوع االجتامعي واملساواة بني 

الجنسني يف التعامل مع هذا امللف.

إعادة تأهيل الصحة العقلية لضحايا العنف الجنيس والعنف ضد املرأة وانتهاكات حقوق اإلنسان.   

تحسني الوصول إىل خدمات املساعدة القانونية للضحايا الذين يحتاجون إىل ذلك.   

الطبية - من خالل املجتمع املحيل، ومبشاركة منظامت املجتمع املدين- مبا    توفري املراكز 

فيها تلك التي تقدم خدمات املساعدة النفسية وإعادة تأهيل الضحايا، وخاصة ألولئك األكرث عرضة 

لالنتهاكات: النساء واألطفال واملرشدين واملهاجرات وطالبات اللجوء والالجئات.

تمكين النساء السياسي والوصول إلى مناصب صنع القرار
الوصول    وضامن  الرسمية  املؤسسات  جميع  يف  املرأة  مشاركة  تحقق  ملموسة  سياسات  تبني 

للوظائف  معايري  توفري  يستلزم  وهذا  والكفاءة.  االستحقاق  من  أسس  العليا عىل  للمناصب  املتكافئ 

العامة تضمن بيئة أكرث عدالة وتضمن مشاركة املرأة يف مراكز صنع القرار عىل أسس من االستحقاق 

والكفاءة. 

تصميم وتنفيذ سياسات التمييز اإليجايب التي ترفع مستوى مشاركة النساء الفعالة.  

تطوير قواعد البيانات ذات الصلة باملؤرشات واإلحصاءات الوطنية املتعلقة بإدماج النساء عىل   

كافة املستويات.
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حماية المهاجرات 
رفع مستوى إدماج منظور النوع االجتامعي واملساواة بني الجنسني يف التعامل مع ملف الهجرة   

غري النظامية. 

هناك حاجة إلصالح أوضاع مراكز االحتجاز مبا يف ذلك مراكز احتجاز املهاجرين ورفع مستوى   

إدماج منظور النوع االجتامعي واملساواة بني الجنسني يف التعامل مع هذا امللف. 

تنظيم اإلطار القانوين لتطبيق حق اللجوء من خالل آلية شفافة تتامىش مع التزامات ليبيا الدستورية   

واإلقليمية والدولية.

تعزيز الحماية القانونية للمهاجرات من ضحايا انتهاكات حقوق 
اإلنسان داخل مراكز االحتجاز وخارجها 

داخل    أوضاعهم  تنظيم  يرغبون يف  الذين  القانوين ألولئك  الوضع  إطار ترشيعي يضمن  وضع 

األرايض الليبية لغرض العمل، وفًقا الحتياجات سوق العمل. 

اختصاصات    وتنظيم  اإلنسان  وحقوق  املرأة  بحقوق  املعنية  الوطنية  اآللية  قدرات  تعزيز 

املؤسسات الوطنية التي تسهم يف اإلرشاف عىل شؤون املرأة وتكينها 

العمل عىل تكني املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية للمرأة القامئة من   

حيث حجمها وتغطيتها ألبعاد قضايا املرأة وحقوق اإلنسان، ومن حيث مواردها واملوازنات املالية 

الخاصة بها، ومن حيث الكفاءات املتوافرة لديها. 

هناك حاجة لتنظيم اختصاصات املؤسسات الوطنية املعنية بشؤون املرأة وضامن أال يكون هناك   

تداخل بني اختصاصات تلك املؤسسات حسب ما جاء يف إعالن ومنهاج بيجني. 

 إرشاك األطر النسوية املختلفة يف التخطيط املتعلق بعمل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان   

واملؤسسات الوطنية للمرأة واملساواة بني الجنسني. 

انفتاحها، وكذلك املؤسسة    الوطنية لحقوق اإلنسان مبا يعزز من  الحث عىل تفعيل املجالس 

الوطنية للمرأة خارجيًّا وتواصلها مع أقرانها يف الساحة األممية.
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مقدمـة
لعل فئة املعاقني، مبختلف صنوف إعاقتهم، من أهم الفئات املجتمعية املهّمشة؛ نظرًا لخصوصية 

أوضاعهم املرتبة لصعوبات جّمة تعيقهم عن مامرسة الحياة بشكل متساٍو مع األسوياء، وملعاناة يف 

الحصول عىل الحقوق واملحافظة عليها، إىل جانب النظرة املجتمعية الدونية التي ترى فيهم مواطنني 

برامج  توافر  لعدم  الذات  االنغالق عىل  كله عالوة عىل  والواجبات. هذا  الحقوق  أدين يف  من درجة 

الدعم والدمج املجتمعي والوسائل الكفيلة بتحقيقها. 

املتحدة  األمم  اتفاقية  بعد دخول  والوطني،  الدويل  الصعيدين  املبذولة عىل  الجهود  وبالرغم من 

لذوي اإلعاقة حيّز التنفيذ)1(، فإّن األشخاص ذوي اإلعاقة يتعرضون للتمييز بسبب ما يعيق مشاركتهم 

الطبي  النهج  اعتامد  إىل  باألساس  راجع  وذلك  سواهم،  مع  املساواة  قدم  عىل  املجتمع  يف  الفعالة 

اإلنسان. فمن  اإلعاقة من منظور حقوق  فهم  التعاطي مع قضاياهم، عوًضا عن  وبرامج اإلحسان يف 

واالقتصادية  والقانونية  االجتامعية  الظروف  تحديد  يجب  اإلنسان،  حقوق  أي  تحديًدا،  املنظور  هذا 

والسياسية والبيئية التي تقف عائقا أمام مامرسة األشخاص ذوي اإلعاقة لحقوقهم بشكل كامل، ومن ثَم 

التغلب عىل هذا العائق. فتهميشهم أو إقصاؤهم من التعليم، مثال، ليس نتيجة عجزهم عن التعلم، وإمنا 

هو نتيجة قلّة تدريب املدرّسني أو صعوبة وصولهم إىل قاعات الدرس ودخولهم إليها؛ أما إقصاؤهم 

من سوق العمل فقد يعود إىل قلة وسائل النقل التي تنقلهم إىل أماكن العمل، أو ملواقف سلبية يبديها 

عن  عجزهم  وأما  العمل؛  عىل  قادرا  يكون  ال  إعاقة  ذا  شخًصا  أّن  العتقادهم  والزمالء  املستخدمون 

املشاركة يف الشؤون العامة، فقد ينتج عن نقص املواد املتعلقة باالنتخابات املتاحة بأشكال ميرّسة 

لهم كالكتابة بطريقة برايل، أو تعذر وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل حجريات االقرتاع ودخولهم 

إليها)2(.

مجاالت  بأرسه، ويف جميع  املجتمع  تؤثر يف  معوقات  من  عليها  يرتتب  وما  اإلعاقة  هذه  آثار  إّن 

الحياة. وبناًء عليه فإن االهتامم بسياسات عامة متعلقة برعاية حقوق ذوي اإلعاقة ومصالحهم يُعّد مهّمة 

مجتمعية عاجلة وملحة، للنهوض بالتنمية املستدامة.

المتحدة رقم  العامة لألمم  الجمعية  للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار  المأل وفتحت  اعتمدت ونشرت على    1

.2006 13 ديسمبر/ كانون األول  المؤرخ في   ،)61/611(

2  األمم المتحدة، رصد اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة، سلسلة التدريب المهني رقم 17، 2009، ص 8.
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أهداف الدراسة ومنهجها
الترشيعي  املستويات  عىل  الليبية  الدولة  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حامية  مالمح  نتلمس 

للمعايرة  معياًرا  وبرتوكولها  اإلعاقة  ذوي  لحقوق  الدولية  االتفاقية  باتخاذ  والقضايئ،  والتنفيذي 

والتقييم، ومن ثم تقييم السياسات والخطط والربامج واإلجراءات املتّخذة عىل الصعيد الوطني الليبي 

إدماج قضاياهم بوصفها جزًءا أصياًل  أهمية  تأكيد  اإلعاقة، يف  الفرص لألشخاص ذوي  تكافؤ   لتعزيز 

من إسرتاتيجيات التنمية املستدامة.

يعرض  مبحث تهيدي  )األول(  رئيسة:  مباحث  ثالثة  إىل  الدراسة  هذه  ستنقسم  النحو  هذا  وعىل 

الجهود الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واإلحصاءات الوطنية ألعدادهم، يف حني يتناول 

 )الثاين( اإلطار الترشيعي لحامية ذوي اإلعاقة قبل اندالع الثورة الليبية وبعدها، وأخريًا الواقع املعيش

 لذوي اإلعاقة يف ليبيا.

مبحث تمهيدي
يف ضوء اعرتاف األمم املتحدة منذ إنشائها بأّن الكرامة املتأصلة واملساواة والحقوق غري القابلة 

العاملي)3(، جاء االحتفال  الحرية والعدالة والسالم  البرشية هي أسس  للترصف لجميع أعضاء األرسة 

الوعي  لتعزيز  3 ديسمرب/ كانون األول من كل عام،  الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة،  باليوم  السنوي 

بشأن قضايا اإلعاقة. فقد أعلنت الجمعية العمومية لألمم املتحدة يف الرابع من أكتوبر/ ترشين األول 

1992 مبوجب القرار )3/47()4(، أّن الثالث من ديسمرب/ كانون األول، هو اليوم الدويل للمعاقني، وذلك 

السنوي كرَّسه  التكافؤ لهم. وهذا املوعد  التدابري لتحسني حالة املعاقني وتوفري فرص  من أجل سّن 

كافة  وتعزيزها وحاميتها يف  املعاقني  األشخاص  احرتام حقوق  لتأكيد رضورة  يوًما  الدويل  املجتمع 

أنحاء املعمورة. وهي الحقوق املستندة إىل املبادئ العامة لحقوق اإلنسان، مبا فيها الرشعة الدولية 

التامة بني جميع أفراد البرش، دومنا أّي نوع من أنواع  لحقوق اإلنسان، والتي تكرّس تحقيق املساواة 

التمييز القائم عىل أساس الجنس أو العرق أو اللون أو األصل االجتامعي أو أّي شكل آخر من أشكال 

التمييز)5(.

3  ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 217 ألف 

)د3-( المؤرخ في 10 ديسمبر/ كانون األول 1948.

4  األمم المتحدة، الجمعية العامة )A/RES/47/3(، متوافر عبر الرابط التالي:

 https://undocs.org/ar/A/RES/473/

5  إسالم التميمي، المعايير الدولية لضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق، منشور بموقع »الهيئة المستقلة 

لحقوق اإلنسان« اإللكتروني، فلسطين، متوافر عبر الرابط التالي:

https://cutt.ly/ihKOfVY
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والتأهيل  العمل  يف  املعاقني  األشخاص  بحق  االعرتاف  يف  دور  الدولية  العمل  ملنظمة  كان  وقد 

املهني، بأن أصدرت توصية تقّر فيها برضورة تتع العامل املعاقني باملساواة يف الفرص واملعاملة، 

من حيث إمكانية الوصول إىل العمل واالحتفاظ به، والرتقي فيه، وأن يتفق هذا العمل، ما أمكن ذلك، 

مع اختيارهم الشخيص، وأن تراعى فيه لياقتهم الفردية ملثل هذا العمل)6(. كام شددت املنظمة عىل 

مراعاة مبدأْي تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني العامل لدى تقديم التأهيل املهني، واملساعدة 

عىل الحصول عىل عمل للمعاقني)7(.

كام أكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بوضوح حقَّ الجميع - ومنهم األشخاص املعاقون - يف 

أجر  والحصول عىل  البطالة،  من  والحامية  مرضية،  عادلة  اختياره برشوط  ذلك حرية  العمل، مبا يف 

متساٍو دون تييز9.

ويف عام 1975، صدر اإلعالن الخاص بحقوق املعاقني)8( الذي أكد حقَّ املعاق يف التدابري التي 

تستهدف تكينه من بلوغ أكرب قدر ممكن من االستقالل الذايت)9(. عالوة عىل الحق يف األمن االقتصادي 

واالجتامعي ويف مستوى معيشة الئق، والحق، حسب قدرته، يف الحصول عىل عمل واالحتفاظ به، أو 

يف مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، ويف االنتامء إىل نقابات العامل)10(.

التجارب  إىل  باالستناد  للمعاقني  الفرص  تكافؤ  تحقيق  بشأن  املوحدة  القواعد  ُوضعت  وقد 

الدولية  الرشعة  من  كّل  ويشّكلها   )1992-1983( للمعاقني  املتحدة  األمم  عقد  أثناء  يف  املكتسبة 

بالحقوق  الدويل الخاص  العاملي لحقوق اإلنسان؛ والعهد  التي تتكون من اإلعالن  لحقوق اإلنسان 

واتفاقية  والسياسية؛  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد  والثقافية؛  واالجتامعية  االقتصادية 

العمل  برنامج  عن  فضاًل  املرأة؛  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  واتفاقية  الطفل؛  حقوق 

وتحسني  اإلعاقة،  من  الوقاية  لتعزيز  عاملية  إسرتاتيجية  ميثل  الذي  باملعاقني  املتعلق  العاملي 

الحياة  اإلعاقة يف  ذوي  لألشخاص  الكاملة  باملشاركة  متعلقة  وهي  الفرص،  تكافؤ  وتحقيق  التأهيل، 

باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  الوطنية)11(. وقد توجت هذه االهتاممات   االجتامعية والتنمية 

والربتوكول االختياري امللحق بها.

6  توصية رقم )168( بشأن التأهيل المهني والعمالة )المعاقون(، 1983، فقرة 7، متوافر عبر الرابط التالي:

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/R168.pdf

7  المصدر السابق، فقرة 8.

8  اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، 3447 )د30-( المؤرخ في 9 ديسمبر/ كانون األول 

.1975

9  البند الخامس من اإلعالن الخاص بحقوق المعاقين.

10  البند السابع من اإلعالن الخاص بحقوق المعاقين.

11  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، متوافر عبر الرابط التالي: 

https://cutt.ly/jhKOzoG
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2006، اعتمدت األمم املتحدة اتفاقيَة األشخاص ذوي اإلعاقة، وهي تثل وثيقة مرجعية  يف عام 

تعمل عىل ضامن حامية الحقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية لألشخاص ذوي 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أّن  االتفاقية  وتوضح  التمييز.  وعدم  واملساواة  اإلدماج  أساس  اإلعاقة، عىل 

يحق لهم العيش املستقل يف مجتمعاتهم املحلية، وتحديد خياراتهم، وأداء دور فعال يف املجتمع)12(.

االتفاقية  فيه  الذي دخلت  نفسه  الوقت  التنفيذ يف  حيّز  لالتفاقية  االختياري  الربتوكول  ودخل 

حيز التنفيذ أيًضا. وهو يخّول لجنة الخرباء حيازَة صالحيات إضافية. فاللجنة ميكنها قبول وبحث 

شكاوى األفراد، وميكنها كذلك - حيثام توجد أدلة عىل حدوث انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق 

اإلنسان - إجراء تحقيقات. وقد تلقت االتفاقية وبرتوكولها االختياري دعاًم فوريًا واسع النطاق من 

املجتمع الدويل. ورُّحب باعتامدها، بوصفها دلياًل عىل التزام فعيل بإطار لحقوق اإلنسان يتسم 

بأنه شامل وعاملي حًقا)13(.

عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في ليبيا
يجدر التساؤل أّواًل عام تثّله هذه الفئة من املجتمع الليبي، فهذا التساؤل مهم للغاية يف سبيل 

عقد إسرتاتيجية الحامية، إذ إّن إدراك الواقع جزء من تصوره. ولإلجابة عن هذا التساؤل نجد أّن 

االجتامعي  التضامن  لصندوق  العامة  الهيئة  مبنظومة  واملسجلني  بليبيا  املعاقني  عدد  إجاميل 

حسب إحصائية سنة 2008 بلغ )73892 معوقًا(، وإجاميل األطفال املسجلني وصل إىل )13145(، 

بنسبة 17.7 يف املئة من إجاميل عدد املعاقني)14(.

االجتامعي  التضامن  لصندوق  العامة  بالهيئة  املعاقني  إدارة شؤون  عن  الصادرة  اإلحصائية  وتشري 

الصادرة يف 30 يونيو/ حزيران 2012 بأن عدد املعاقني يف ليبيا بلغ )91322 معوقًا(، وتثل نسبة الذكور 

34 يف املئة من  نسبة  أن  النتائج  43 يف املئة. كام أظهرت  بينام تصل نسبة اإلناث إىل  56 يف املئة 

التصنيف  يف  نسبة  أعىل  وهي  سنة،   35 إىل   15 بني  أعامرهم  تقع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مجموع 

العمري لهم)15(.

12  األمم المتحدة، حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، متوافر عبر الرابط التالي: 

 https://www.ohchr.org/AR/Issues/Disability/Pages/DisabilityIndex.aspx

13  المصدر السابق.

14  األمم المتحدة )CRC/C/EGY/CO/3-4(، 2 يونيو/ حزيران 2010، فقرة 107 وما بعدها. 2 يونيو/حزيران 2010، فقرة 

107، ص 37. 

15  مشار إلى اإلحصائية بتقرير المنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي اإلعاقة، تجدون ملخًصا له على الرابط التالي: 

 http://lnohd.org/post.php?id=272 



الحماية القانونية لذوي اإلعاقة بين الوطنية والدولية

82

أّن مدير إدارة شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، بوزارة الشؤون االجتامعية بحكومة  بالذكر،  وجدير 

الوفاق الوطني، قد كشف عن أّن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة يف ليبيا، عام 2009، بلغ 82 ألف شخص، 

يف حني ارتفع إىل 103 آالف شخص بنهاية عام2017 )16(. 

كام كشف رئيس املجلس الرئايس، فايز الرساج، عن وصول عدد األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب 

الحرب يف ليبيا إىل 120 ألًفا حتى نهاية عام 2018. ويُظهر اإلحصاء الذي تاله الرساج، خالل اجتامعه 

تسببت  إعاقات  املسّجلة  اإلعاقات  أّن   - اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  لرعاية  الوطني  باملجلس 

الدائرة حاليًا يف جنوب  أنّها ال تشمل أرضار الحرب  بها الحرب خالل السنوات املاضية، مشريًا إىل 

طرابلس)17(. 

وما زلنا بحاجة إىل إحصاءات دقيقة تشمل اإلعاقات التي تسبّبت بها الحروب يف رشق البالد 

وجنوبها، ومؤخرًا يف غربها. ويظل من املهم أن نشري إىل حقيقة مؤسفة يف ليبيا، هي انعدام االهتامم 

بالتوثيق واألرشفة، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عىل مستوى ليبيا تجيب بدقة عن أعداد 

املعاقني بصنوفهم املختلفة، وذلك راجع إىل القصور املتوارَث بشأن األرشفة وعدم االمتثال للشفافية 

 وغياب قانون حرية تداول املعلومات، وقد زاد االنقسام السيايس والنزاعات املسلحة التي طالت 

أنحاء ليبيا األمر سوًءا وأضحى املواطن الليبي مغيَّبًا عن معرفة إحصاءات دقيقة ألعداد املعاقني.

أال  كربى،  أّولية  مبشكلة  اإلحاطة  خالل  من  إال  اإلعاقة  ذوي  وضع  استيعاب  ليبيا  يف  ميكن  وال 

عىل  سابٌق  الليبي  القانوين  فالتنظيم  املعيش.  والواقع  القانوين  التنظيم  بني  البَنّي  االختالف  وهي 

تنتقص  املعيش  الواقع  أّن  بيد  لهم،  حامية  كبري  حد  إىل  ويُحقق  اإلعاقة  لذوي  الدولية  االتفاقية 

أّواًل،  عليه  للتدليل  بحثية  دراسة  إىل  يحتاج  ما  وهذا  بعيد.  مدى  إىل  وتنحرس  الحامية  هذه  فيه 

بحقوق  يتعلق  فيام  والواقع  القانون  بني  ما  الهّوة  تجسري  وسبل  أسبابه  عىل  والوقوف  تقييمه   ثم 

ذوي اإلعاقة يف ليبيا.

16  موقع العربي الجديد، خبر بعنوان »120 ألف إعاقة حرب في ليبيا«، بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون األول 2019، متوافر على 

الرابط التالي:

https://cutt.ly/zhKOW9d

17  المصدر السابق
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المبحث األول
اإلطار التشريعي لحماية ذوي اإلعاقة قبل اندالع الثورة 

الليبية وبعدها
يلزمنا التناول الترشيعي يف ليبيا أن يقّسم تاريخيًا إىل مرحلتني رئيستني، مرحلة ما قبل 2011 ومرحلة 

ما بعدها؛ ملا يوجد من تباين جوهري بني املرحلتني عىل الصعيدين الدستوري والقانوين.

أّواًل: الوضع التشريعي لذوي اإلعاقة في ليبيا قبل 2011
وجدْت قبل 2011 وثائُق دستوريٌة، مثل: الوثيقة الخرضاء الكربى)18( وقانون تعزيز الحرية)19(. ورغم 

عن  غابوا  اإلعاقة  ذوي  فإن  واألطفال،  كاملرأة  املهّمشة  الفئات  بعض  عىل  الوثيقتني  كلتا  يف  النص 

التضمني. يف حقيقة األمر، بدأت السلطات الليبية االهتامم بذوي اإلعاقة بدًءا من عام 1970، بصدور 

القرار رقم )627( بتشكيل لجنة لدراسة شؤون املعاقني واقرتاح الوسائل والسبل الكفيلة بالعناية بهم. 

وقد تال هذا القرار إنشاُء معهد تأهيل الصم والبكم سنة 1972، وإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني 

عام 1979، ومن ثَّم مل يكن هناك قانون منظم ألوضاع ذوي اإلعاقة إال بصدور القانون )3( لسنة 1981 )20( 

الذي عرّف املعاق بأنه »هو كل من يعاين من نقص دائم يعيقه عن العمل كليًا أو جزئيًا، وعن مامرسة 

النفسية أو  العقلية أو  القدرة  النقص يف  العادي يف املجتمع أو عن أحدهام فقط، سواء كان  السلوك 

الحسية أو الجسدية، وسواء كان خلقيًا أو مكتسبًا«)21(.وقد صّنف القانون املعاقني إىل خمس فئات، تبًعا 

لنوع اإلعاقة، عىل النحو التايل: )1( املتخلفون عقليا، أي فاقدو القدرة عىل مامرسة السلوك العادي يف 

املجتمع؛ )2( واملصابون بإعاقة حسية وتضم هذه الفئة املكفوفني، والصم، والبكم، وضعاف السمع 

والبرص؛ )3( واملصابون بإعاقة جسدية تعيقهم عن مامرسة السلوك العادي يف املجتمع، والتي تضم 

مبتوري أحد األطراف أو أكرث، واملشلولني، واملقعدين؛ )4(  واملصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء 

العمل؛ )5( واملصابون ببرت أو عجزدائم يف جزء من أجسامهم إذا كانت سالمة هذا الجزء رشطًا أساسيًا 

يف مزاولتهم ألعاملهم املعتادة.

يونيو/حزيران   12 بتاريخ  البيضاء،  الجماهيرية صدرت في مدينة  الكبرى لحقوق اإلنسان في عصر  الخضراء  الوثيقة    18

.1988

19  القانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 21، بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين األول 

1991، ص: 37.

20  صدر في 27 يناير/كانون الثاني 1981.

21  المادة )1( من القانون.
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واألجهزة  اإليواء،  بينها  من  والتي  املعاقون،  بها  يتمتع  التي  املنافع  بعض  القانون  تضّمن  كام 

التعويضية، والتعليم، والتأهيل أو إعادة التأهيل، وإعفاء العاملني منهم من الرضائب، إضافة إىل التمتع 

بتسهيالت يف استعامل وسائل النقل العام، واإلعفاء الجمريك إىل ما تضطرهم اإلعاقة إىل استرياده)22(.

بالقانون  الوارد  التعريف  أبقى عىل ذات  الذي  5 بشأن املعاقني  القانون رقم  1987، صدر  يف عام 

التفاقية  الشامل  التعريف  يشبه  تفصييل  تصنيف  وهو  اإلعاقة.  لذوي  املختلفة  والتصنيفات  السابق 

حقوق ذوي اإلعاقة يف املادة األوىل)23( منها، حيث نصت عىل شمول املصطلح كل من يعانون من 

عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من 

املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين.

املفهوم  هو  ليبيا  املعيش يف  والواقع  القانوين  التنظيم  بني  اختالف  من  يصادفنا  قد  ما  أّول  ولعّل 

االجتامعي لذوي اإلعاقة، إذ ال يطلق إال عىل املعاقني حركيًا بفقد األيدي أو األرجل أو فقد القدرة 

عىل تحريكها، أما األعمى فيشار إليه مبصطلح الكفيف. أما فاقدو السمع أو النطق أو ضعافهام، فيشار 

إليهم مبصطلحي الصم والبكم، وأما املعاق ذهنيًا، فغالبًا ما يشار إليه بأنه »متخلف عقيل«. ولعّل يف 

ذلك داللة عىل اختالف املفهوم القانوين عن املفهوم االجتامعي لذوي اإلعاقة، مام يستوجب تكثيف 

حمالت التوعية املجتمعية لجموع الليبيّني بشأن شمولية التعريف لكل أصحاب العاهات طويلة األجل.

وتنفيًذا لهذه القوانني، صـدرت العـديد من الـلوائح والقـرارات وتعـليامت العمـل واللوائح الخاصة 

بتنفيذ وتعديل وإضافة بعض املواد للمنافع املقررة للمعاقني، من أهمها: القرار رقم 697 لسنة 1984 

بشأن الئحة إيواء املعاقني، القرار رقم 465 لسنة 1987 بتشكيل لجنة وطنية لرعاية املعاقني، قرار اللجنة 

الشعبية العامة رقم )41( لسنة 1990 بإصدار الئحة تنظيم بعض املنافع املقررة للمعاقني، قرار اللجنة 

الشعبية العامة رقم 207 لسنة 2006 بإضافة فئة الصم وضعاف السمع مّمن هـم دون 18 سنة للفئات 

املنـصوص علـيها يف قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 92 لسنة 1425 تطبيًقا للقانون رقم 16 لسنة 1985 

بشأن املعاش األسايس، قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 2005 بإضافة فئة الصم وضعاف السمع 

النقل العام، قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  التي تتمتع مبنفعة التخفيض يف استعامل وسائل  للفئات 

281 لسنة 2006 باملوافقة عىل إصدار الئحة تنظيم بعض املنافع املقررة للمعاقني )تعليم املعاقني، 

التأهيل وإعادة التأهيل، العمل املناسب للمؤهلني أو املعاد تأهيلهم(، منشور اللجنة الشعبية العامة رقم 

3035 لسنة 2008 بشأن تخصيص نسبة )5 يف املئة( من املالكات الوظيفية املعتمدة لذوي اإلعاقة، 

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 665 لسنة 2008، إسناد اختصاص تـعليم ذوي اإلعاقة إىل اللجنة الشعبية 

22  المادة )3( من القانون.

23  تنص المادة األولى من االتفاقية على )ويشمل مصطلح »األشخاص ذوي اإلعاقة« كل من يعانون من عاهات طويلة 

األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حّسيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في 

المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين(.
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العامة للتعليم، قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 666 لسنة 2008 بشأن إنشاء مجلس وطني لرعاية حقوق 

املعاقني.

التضامن  لصندوق  العامة  الهيئة  هيكلية  ضمن  اإلعاقة  ذوي  لشؤون  خاصة  إدارة  أنشئت  وقد 

ومدارس  مراكز  واإلرشاف عىل  اإلعاقة  ذوي  ورعاية  اإلعاقة  بقضايا  االهتامم  إليها  أويل  االجتامعي، 

رعاية املعاقني، وتتبع هذه اإلدارة أقسام شؤون املعاقني مبختلف فروع الهيئة والبالغ عددها 16 فرًعا 

عىل مستوى الشعبيات)24( بالدولة الليبية.

وقد عرضت اللجنة الشعبية العامة عىل وزارة الشؤون االجتامعية مجموعة من االقرتاحات لتطوير 

أوضاع ذوي اإلعاقة خالل االجتامع الذي عقد مبناسبة اليوم العاملي للمعاقني يف 3 يناير/ كانون الثاين 

2008، ومنها: استحداث إدارة التعليم الخاص التي تتوىل اإلرشاف واملتابعة لشؤون التعليم الخاص 

اقرتاح  فعاًل. وقّدم كذلك  اإلدارة  استحدثت  الدول؛ وقد  العديد من  به يف  باملعاقني كام هو معمول 

عدم حرمان املرأة العاجزة من املعاش األسايس بعد الزواج وهو ما تم فعاًل يف 2017، واقرتاح إعفاء 

دخول املعاقني العاملني من رضيبتي الدخل والجهاد وغريهام من الرضائب والرسوم ملواجهة ما تكبّده 

املعاق من مصاريف إضافية نتيجة اإلعاقة.

ويهمنا، يف هذا السياق، تسليط الضوء عىل الحقوق املكفولة بالقانون املحيل الليبي، متجسًدا يف 

القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن املعاقني، وهي:

الحق يف اإليواء: قد نص القانون عىل أن يتم إيواء املعاقني يف دور متخصصة لرعايتهم تكون   

مة مبا يتالءم ووضع نزالئها من املعاقني)25(. ويشمل اإليواء  مستوفية للرشوط الصحية والنفسية، ومصمَّ

وإعادة  التأهيل  وخدمات  التعليمية  الخدمات  وتقديم  نزيل،  لكل  املناسبة  والرعاية  الكاملة،  اإلقامة 

التأهيل، سواء أكان ذلك يف دور اإليواء أم يف معاهد ومراكز خارجها)26(، كام أن للمعاق العاجز عن 

رضوراته الشخصية، املقيم يف غري دور اإليواء - أن يتفق مع آخر يتوىل خدمته مع حقه يف الحصول 

عىل منحة نقدية شهرية إعانًة له عىل تغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة، وذلك باإلضافة إىل الخدمات 

العينية املناسبة، واملنافع النقدية املستحقة وفقا لقانون الضامن االجتامعي)27(.

 وتلتزم الدولة بأن تؤدي املنحة النقدية املقررة، املشار إليها سلًفا، للمعاق أو إىل من يعوله طوال 

حياته ما دام غري قادر عىل القيام برضوراته الشخصية)28(، كام أن للمعاق حّق الحصول عىل ما يحتاج 

24 الشعبيات صارت اآلن بلديات وصار عددها 100 بلدية حاليًا.

25  المادة 8 من القانون.

26  المادة 9 من القانون.

27  المادة 11 من القانون.

28  المادة 12 من القانون.
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إليه من األجهزة املعينة الالزمة الكتساب أو استعادة القدرة عىل السلوك العادي يف املجتمع مبقابل أو 

بدونه، وفًقا للرشوط والقواعد التي تضعها اللوائح، عىل أن تقّدم دور اإليواء تلك األجهزة والخدمات 

الالزمة لرتكيبها وصيانتها إىل نزالئها مجانًا)29(. 

أما عن الحق يف التعليم)3)): فيعّد التعليم األسايس، وفًقا للقانون، حًقا وواجبًا عىل املعاقني   

متى كانوا يف السن املقررة لهذه املرحلة، كام يحق للكبار منهم االستفادة من برامج محو األميّة، عىل 

أن تراعى ظروف اإلعاقة عند تقرير املواد الدراسية يف الحالتني.

لهم  تخّصص  فصول  يف  أو  خارجها  ومراكز  مبعاهد  أو  اإليواء  بدور  تعليمهم  املعاقون  يتلقى 

باملدارس، وذلك كله متى تعّذر إدماجهم باألسوياء. فإذا أنهى املعاق تعليمه األسايس بنجاح، كان 

تقديم  وكيفية  الحق ومدى  هذا  بلوائح رشوط مامرسة  مقرَّر  هو  وفقا ملا  تعليمه،  متابعة  الحق يف  له 

العون للمعاق يف هذا الشأن، إضافة إىل تويل اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، بالتنسيق 

مع الجهة املختصة، وضع قواعد معادلة الشهادات العلمية والفنية التي تنح للمعاقني من املدارس 

واملعاهد واملراكز املختصة بتعليمهم وتأهيلهم بالشهادات العامة.

تؤكد  إذ  التعليم،  مجال  اإلعاقة يف  ذوي  احتياجات  تلبية  عن  عاجزة  تزال  ما  الدولة  فإن  ذلك  مع 

املهني  والتأهيل  التعليم  عىل  الحصول  من  يتمكنون  ال  منهم  كبرية  نسبة  بأّن  املختصة  املنظامت 

الكافيني، حتى يف حال توافر تلبية لهذه االحتياجات فإن ذلك ال يتّم يف أغلب األحيان إال يف املدن 

فقط. ومن شأن ذلك أن يخّل مببدأ املساواة وتكافؤ الفرص، ومينع ذوي اإلعاقة من املشاركة الفعالة 

يف تنمية املجتمع)31(.

وفيام يتعلق بالحق يف التأهيل وإعادة التأهيل)3))، فإّن للمعاق الحق يف التأهيل أو إعادة   

التأهيل الطبي أو النفيس أو االجتامعي أو التعليمي أو املهني، وذلك وفق ما تقتضيه حالته. ويكون 

التأهيل أو إعادة التأهيل املهني للمعاقني الكبار، كام يكون للصغار الذين أنهوا مرحلة التعليم األسايس 

ومل يواصلوا تعليمهم أو ثبت عدم قدرتهم عىل تلقي التعليم األسايس، ويكون التأهيل أو إعادة التأهيل 

التأهيل، وأن يكون دون األربعني من  لتلقي  أن يكون الئًقا صحيًا  املهني واجبًا عىل املعاق رشيطة 

عمره.

29  المادة 13 من القانون.

30  تم تنظيمه بموجب المواد )14، 15، 16، 32( من القانون. 

31  »20 منظمة تقرع ناقوس الخطر بشأن أوضاع ذوي اإلعاقة في ليبيا«، مقالة منشورة على موقع بوابة إفريقيا اإلخبارية، 

بتاريخ: 3 ديسمبر/ كانون األول 2018، متاحة على الرابط:

 https://www.afrigatenews.net

32  تم تنظيمه بموجب المواد )17: 21( من القانون.
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بيد أن مراكز تأهيل ذوي اإلعاقة يف ليبيا تعاين من تردي الخدمات بشكل كبري، ابتداًء من عدم توفري 

توافر  إضافة إىل عدم  املهنية،  والكفاءة  التأهيل  أو  العدد  الطبية واملساعدة، سواء من حيث  الكوادر 

البحثية  املراكز  وغياب  الصناعية،  األطراف  لتوفري  متخصصة  مراكز  وجود  وعدم  واملعدات،  األدوية 

املتخصصة يف شؤون ذوي اإلعاقة.

أما عن الحق يف العمل))))، فللمعاق الذي اكتمل تدريبه وتأهيله الحق يف العمل مبا يتناسب   

مالكاتها  يف  نسبة  بتخصيص  العامة  واملنشآت  والرشكات  اإلدارية  الوحدات  تلتزم  أن  عىل  وقدراته، 

د هذه النسبة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناًء عىل عرض اللجنة  الوظيفية لتشغيل املعاقني، وتحدَّ

الشعبية العامة للخدمة العامة، وعىل اللجنة الشعبية للضامن االجتامعي يف البلدية متابعُة املعاق العامل 

طيلة مدة عمله، وتشمل املتابعة مساعدته عىل التكيف مع العمل الذي وّجه إليه وتذليل الصعاب التي 

قد تواجهه، والوقوف إىل جانبه يف الدفاع عن مصالحه وحقوقه املرشوعة الناجمة عن عمله، عىل أن 

تُعفى من الرضائب دخول املعاقني العاملني لحساب أنفسهم، والناتجة عام يقومون به من أعامل.

فرص  يف  املساواة  بدعم  املتعلقة  والترشيعات  القوانني  وتطوير  إنفاذ  يف  تراخت  الدولة  أن  عىل 

العمل لذوي اإلعاقة مقارنًة مع اآلخرين، لذا كان لزاما عليها وضع برامج التأهيل وإعادة التأهيل املناسبة 

أو يف مجال  للدولة  الوظيفي  املالك  رفع فرص حصولهم عىل وظائف يف  أجل  من  اإلعاقة،  لذوي 

األعامل الحرة والخاصة.

القانون    أعفى  فقد  اإلعاقة،  ذوي  حقوق  التفاقية  الفقري  العمود  وهو  التنقل)3))،  يف  الحق 

األشخاص ذوي اإلعاقة الناتجة عن اشرتاكهم يف حرب خاضوها دفاًعا عن الوطن أو عن مصالحه، 

من دفع أجرة االنتقال بواسطة وسائل النقل العامة اململوكة للمجتمع )الربية والبحرية والجوية( داخل 

ليبيا وخارجها، كام أعفى غريهم من املعاقني الذين تستدعي حالتهم اصطحاب مرافق من دفع أجرة 

االنتقال بواسطة الحافالت العامة داخل املدن، وتخّفض إىل النصف أجرُة سفر املعاق ومرافقه بواسطة 

وسائل النقل العامة اململوكة للمجتمع )الربية والبحرية والجوية( داخل ليبيا وخارجها رشيطَة أن تُصِدر 

املعاقني  فئات  بتحديد  قراًرا   - االجتامعي  الضامن  بناًء عىل عرض صندوق   - العامة  الشعبية  اللجنة 

الذين يحتاجون يف تنقالتهم إىل مرافقني، وتحديد جهات تنفيذ هـذه املنفعة، عىل أن يكون اإلعفاء أو 

التخفيض مرة واحدة يف السنة، وذلك فيام بني ليبيا والخارج، ويسقط الحق يف اإلعفاء أو التخفيض 

بانقضاء السنة، كام تُعفى من الرضائب الجمركية األدواُت واألجهزة واملعدات التي تُستورد الستعامل 

املعاقني، ويصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة. تتخذ التدابري الالزمة للتيسري عىل 

املعاقني يف تنقلهم ويف ارتياد املباين واملرافق العامة، وتحّدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة، أوجُه 

ذلك التيسري ورشوط وإجراءات تطبيقه.

33  تم تنظيمه بموجب المواد )22: 24( من القانون.

34  تم تنظيمه بموجب المواد )25: 31( من القانون.
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وعىل الرغم من التزام الدولة بتيسري الوصول، فإّن ذوي اإلعاقة يف ليبيا يعانون من صعوبة التحرك 

والوصول إىل األماكن العامة من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية، فمعظم املباين اإلدارية والحكومية ال 

تحتوي عىل مداخل خاصة بذوي اإلعاقة أو مل تجّهز بالشكل الصحيح الذي ميّكنهم من استخدامها 

من  املكفوفون  يتمّكن  حتى   - برايل  طريقة   – بارزة  أرقام  عىل  تحتوي  ال  املصاعد  أّن  كام  بسهولة، 

استخدامها، فضاًل عن عدم توافر األرصفة املالمئة الستخدامها يف التنقل من مكان إىل آخر.

مل تكن هناك توعية حقيقية    التمييز،  التوعية بحقوق ذوي اإلعاقة ومناهضة  الحق يف 

بحقوق ذوي اإلعاقة، فقد كان يتعني عىل عاتق الدولة واإلعالم واإلدارات املحلية، كلٌّ حسب إمكانياته 

اإلعاقة ومشاعرهم،  كرامة ذوي  تنال من  التي  التمييز  ثقافة املساواة وعدم  العمُل عىل نرش  وقدراته، 

ووضُع إسرتاتيجيات وبرامج وطنية لرفع املستوى الثقايف للمجتمع وتشجيع ذوي اإلعاقة عىل االندماج 

يف برامج التنمية والتطوير من الحقوق األساسية لذوي اإلعاقة.

الحق يف املشاركة السياسية، ومن بني املآخذ عىل قانون 59 لسنة 2012 )35( بشأن الحكم   

أنها تحّد من عضوية ذوي اإلعاقة يف املجالس املحلية مقترصة عىل  التنفيذية)36(،  املحيل والئحته 

عضو واحد فقط من ذوي اإلعاقة من الثوار، وتجعله عىل سبيل الجواز بقولها »إن وجد«.

لصياغة  التأسيسية  الهيئة  انتخاب  الوطني)37(،  املؤتر  )انتخاب  الترشيعية  االنتخابية  القوانني  أما 

اإلعاقة،  نوع  كان  أيًّا  للمعاقني،  ما  حصة  تنح  فال  النواب)39((  مجلس  انتخاب  الدستور)38(،  مرشوع 

وال تشري مبنح حصة إال للنساء فحسب، مبا يدلل عىل أّن هناك قصوًرا ترشيعيًا يف تتع ذوي اإلعاقة 

مببارشة حقوقهم السياسية. فعىل الرغم من إتاحة املقاعد العامة لهم، فإّن الناخبني - ويا لألسف - ال 

مييلون إىل انتخابهم ألسباب ثقافية يف املقام األول، ولذلك مل يكن هناك بأٌس من دعمهم بحصة، ولو 

عىل سبيل التأقيت إىل أن تتغري ثقافة املجتمع إزاءهم.

بكفالة  اإلعاقة)40(،  ذوي  األشخاص  اتفاقية  مبوجب  التزامها،  ليبيا  تجاهلت  فقد  النحو  هذا  وعىل 

إمكانية املشاركة يف الحياة السياسية والعامة لألفراد ذوي اإلعاقة بصورة فعالة وكاملة عىل قدم املساواة 

مع اآلخرين، وتجاهلت أيًضا توفري سبل تصويت مناسبة وميّرسة للفهم واالستعامل، والسامح لهم عند 

االقتضاء؛ تحقيًقا لهذه الغاية وبناًء عىل طلبهم، باختيار شخص يساعدهم عىل التصويت، عالوة عىل 

35  صدر بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2012.

36  بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013، بتاريخ 1 أبريل/ نيسان 2013.

37  القانون رقم)4( لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديالته.

38  قانون رقم )17( لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

39  القانون رقم )10( لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب.

40  المادة 29 من االتفاقية.
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إغفال حقهم يف الرتشح لالنتخابات، والتقلد الفعيل للمناصب، وأداء جميع املهام العامة يف الحكومة 

عىل شتى املستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا املعينة والجديدة حيثام اقتىض األمر ذلك.

باالتفاقية  مقارنًة  املحلية  القوانني  توفرها  التي  الحامية  قصور  نالحظ  السيايس  املجال  هذا  ويف 

الدولية لحقوق ذوي اإلعاقة، إذ إن الشاغل الوحيد ملنظامت املجتمع املدين يف املجال الحقوقي 

لصندوق  الوصول  له  تتيح  بيئة  يعرّب عن صوته يف  الناخب وكيف  اإلعاقة هو شاغل  لذوي  السيايس 

االقرتاع)41(.

ثانًيا: الوضع التشريعي لذوي اإلعاقة في ليبيا ما بعد 2011
 اإلطار الدستوري لحقوق ذوي اإلعاقة.1

نص اإلعالن الدستوري املؤقت )2011( يف مادته الخامسة عىل أّن »األسـرة هي الركـن األسـايس 

للُمجتمع، وهي يف حمى الدولـة، وتحمـي الدولة الزواَج وتُشجع عليه، وتكفل حامية األمومة والطفولة 

والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي االحتياجات الخاصة«.

املصطلح  بخالف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  استخداُم مصطلح  النص  هذا  املآخذ عىل  بني  من 

تجاههم،  أعباء  أّي  الدولة  تُحّمل  الخاصة« ال  االحتياجات  »رعاية ذوي  عبارة  أّن  دوليًا، كام  املعتمد 

كونها تعني مجرد توفري العناية فقط. ومن ثَم فإّن صياغة النص تعكس اعتامد الدولة منهَج اإلحسان 

التعامل مع املعاقني. هذا عالوًة عىل عدم تخصيص نص دستوري لذوي املعاقني بوصفهم فئة  يف 

املقارنة،  الدساتري  من  بالعديد  أسوًة  اإلعاقة،  مبقتىض  مختلفة  وضامنات  حقوق  لها  بذاتها  مستقلة 

ذوي  حامية  مؤكًدا  مفصل،  خاص  نص  يف  اإلعاقة  ذوي  حقوق  تضمن  الذي  كالدستوراملرصي)42(، 

اإلعاقة من كل صنوف التمييز.

وقد تدارك مرشوع الدستور )2017( القصور الكامن يف اإلعالن الدستوري، بأن تضّمن مادة    

اإلعاقة صحيًا  ذوي  األشخاص  كافة حقوق  الدولة بضامن  ألزم  عندما  اإلعاقة،  ذوي  لحقوق  مستقلة 

اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  وعىل  وغريها،  وترفيهيًا  ورياضيًا  واقتصاديًا  وسياسيًا  وتعليميًا  واجتامعيًا 

التي تكنهم من االندماج يف  العامة والخاصة والبيئة املحيطة  تهيئة املرافق  الدولة عىل  وبأن تعمل 

41  بوابة إفريقيا اإلخبارية، خبر بعنوان: الليبية لالنتخابات تنظم ورشة حول مشاركة ذوي اإلعاقة في االنتخابات، بتاريخ 5 

ديسمبر/كانون األول 2019، متوافر على الرابط التالي:

https://cutt.ly/fhKPj2N

42  تنص المادة )81( من الدستور المصري على أن »تلتزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واألقزام، صحيًا 

واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق 

لمبادئ  إعمااًل  المواطنين،  من  غيرهم  مع  ودمجهم  السياسية،  الحقوق  لجميع  وممارستهم  بهم،  المحيطة  والبيئة  العامة 

المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص«.
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تضمن  التي  القوانني  لتفعيل  الالزمة  كافة  التدابري  الدولة  تتخذ  وبأن  وفاعلة،  كاملة  املجتمعبصورة 

باألشخاص  املتعلقة  القوانني  منظومة  تعديُل  النص،  إقرار  الدولة، حال  يتعني عىل  ثم  ذلك)43(. ومن 

ذوي اإلعاقة بالكامل. 

وملكافحة التمييز ضد املواطنني عموما، وذوي اإلعاقة عىل وجه الخصوص، نّصت املسوّدة عىل 

أنه: »املواطنون واملواطنات سواء يف القانون وأمامه ال تييز بينهم، وتحظر أشكال التمييز كافة ألي 

سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو امليالد أو الرأي السيايس أو اإلعاقة أو األصل أو االنتامء الجغرايف 

وفق أحكام هذا الدستور«)44(.

وبالرغم من الحامية الدستورية لحقوق املعاقني يف مرشوع الدستور 2017، فإنه أغفل حامية إجرائية 

لذوي اإلعاقة قد نص عليها الدستور املرصي بتقنينه إجراءات جنائية خاصة باملعاقني مبوجب املادة 

)55( التي تنص عىل أن »كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته مبا يحفظ عليه 

كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وال يكون حجزه، أو حبسه 

إال يف أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفري وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة«، وهو نص نأمل أن يضّمن يف الدستور الليبي املرتقب.

 موقف ليبيا من االتفاقات الدولية المتعلقة بالمعاقين.2
االنضامم  إىل  الدولة  »تسعى  أن  الذي نص عىل   )2011( املؤقت  الدستوري  اإلعالن  بعد صدور 

لإلعالنات واملواثيق الدولية واإلقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات«)45(، قررت ليبيا االنضامم 

رقم  القانون  مبوجب   ،2013 فرباير/شباط   24 يف  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لحقوق  الدولية  لالتفاقية 

)2( الذي أصدره املؤتر الوطني العام مع التحفظ عىل الفقرة األوىل من املادة 25 التي تلزم الدول 

بتقديم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية لذوي اإلعاقة مبا ال يتعارض مع املبادئ األخالقية للرشائع 

صك  أودع  وقد  اإلسالمية.  الرشيعة  أحكام  يخالف  ال  وفيام  الوطنية،  الترشيعات  وكذلك  الساموية 

بتعديل   2017 لسنة   6 رقم  قانون  أن صدر  بعد   2018 فرباير/شباط   13 يوم  االتفاقية يف  إىل  االنضامم 

القانون رقم 2 لسنة 2013 برفع التحفظ عن املادة، عىل أن تفرّس الفقرة األوىل من املادة 25 من االتفاقية 

بأنها تعني توفري وتقديم الخدمات الصحية دون تييز عىل أساس اإلعاقة، مبا ال يخالف أحكام الرشيعة 

العامة  االلتزامات  بكافة  ليبيا  إلزامية  مدى  التساؤل عن  لنا  يعّن  وهنا  املحلية.  والترشيعات  اإلسالمية 

والخاصة املنصوص عليها يف تلك االتفاقية؟

43  المادة 6 من مسودة الدستور.

44  المادة 7 من مسودة الدستور.

45  المادة 7 من اإلعالن الدستوري.
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ولإلجابة عن هذا التساؤل؛ يجب اإلقرار بدايًة بأّن املرّشع الدستوري الليبي ال يلزم الدولة الليبية 

باالتفاقيات واملعاهدات بطريقة تلقائية؛ إذ مل ينص اإلعالن الدستوري املؤقت 2011 عىل قوة إلزامية 

لالتفاقيات الدولية مبجرد التصديق عليها، يف حني وضَع مرشوع الدستور الليبي االتفاقيات الدولية يف 

مرتبة أعىل من القانون وأقّل من الدستور، ووّجه الدولة باتخاذ التدابري الالزمة إلنفاذها مبا ال يتعارض مع 

أحكامه)46(. ولعّل املرتبة القانونية لالتفاقيات الدولية حاليًا قد فصل بشأنها القضاء الليبي)47(؛ إذ ذهب 

إىل أنه من املقرر أّن االتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة تكون نافذة مبجرد إتام إجراءات 

املصادقة عليها وتكون لها أسبقية التطبيق عىل الترشيعات النافذة إذا حصل بينهام تعارض.

 قوانين وقرارات حديثة لحماية المعاقين في ليبيا..
يف عام 2017، أصدر مجلس النواب بطربق القانون رقم 1 لسنة 2017 بإضافة أحكام عىل قانون رقم 

16 لسنة 1986 بشأن املعاش األسايس: 

يُعّد عائاًل رشعيًا لزوجته، وقىض  بأّن الزوج  التي كانت تقيض  الرابعة؛  الحكم األول: يف املادة 

التعديل بأن تستثنى من ذلك الزوجة املعاقة فعائلها املجتمع وتستحق معاًشا أساسيًا مستقاًل.

األسايس  للمعاش  املستحقة  الفئات  بأّن  تقيض  كانت  التي  السابعة؛  املادة  يف  الثاين:  الحكم 

هي: الشيوخ، والعجزة، واألرامل من النساء، واأليتام، ومن انقطعت بهم أو ضاقت عليهم سبل العيش، 

النصوص  إعاقتها. فمن شأن هذه  بأن تضاف املرأة املتزوجة ذات اإلعاقة طيلة فرتة  التعديل  وقىض 

القانونية أن تزيد من حامية الدولة للمرأة املعاقة يف مواجهة العوز املايل طيلة فرتة إعاقتها سواء أكانت 

متزوجة أم غري ذات زوج.

ويف مايو/ أيار 2018، عّمم املجلس الرئايس لحكومة الوفاق منشورا، يحمل رقم )2(، إىل جميع 

الوزارات والجهات العامة، يطلب فيه االلتزام ببنود االتفاقية والتقيد بالترشيعات النافذة بالخصوص، 

مبا يف ذلك أحكام املادة )87( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )12( لسنة 2010 بشأن عالقات العمل، 

لتشغيل ذوي  الوظيفي  املئة( من مالكها  )5 يف  تقل عن  نسبة ال  بتخصيص  العمل  تلزم جهات  التي 

من   87 املادة  أحكام  تنفيذ  وقفنا عىل  لكننا  ال،  أم  املنشور  تعليامت  ذْت  أَنُفِّ يقينا  نعلم  وال  اإلعاقة. 

الالئحة التنفيذية لقانون العمل يف املنطقة الرشقية من خالل تعاون دؤوب بني وزاريت العمل والشؤون 

االجتامعية.

46  المادة 13 من مسودة الدستور.

47  الطعن الدستوري رقم 57/01 قضائية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 23 ديسمبر/ كانون األول 2013.
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ولعل القرار رقم 40 لسنة 2020 الصادر عن مجلس الوزراء بالحكومة املؤقتة التابعة للربملان الليبي 

إلجراء  االجتامعية؛  الشؤون  لوزارة  تابًعا  اإلعاقة  ألبحاث  الوطني  املركز  بإنشاء  القايض  الرشق،  يف 

البحوث العلمية والتطبيقية يف مجال اإلعاقة - لعله يُعّد أحدث القرارات الداعمة لفئة ذوي اإلعاقة يف 

ليبيا، وما زال املركز عىل الورق بالرغم من أهميته وتطور أهدافه، فالبحوث العلمية والتطبيقية يف مجال 

اإلعاقة ستويص بحامية مضاعفة لفئة ذوي اإلعاقة كام أنها ستؤثر يف صناعة السياسات املتعلقة بهم.

 الحماية الجنائية لذوي اإلعاقة في القوانين الليبية..
تتباين القوانني الجنائية الوطنية والدولية يف كيفية بسط الحامية الجنائية لذوي اإلعاقة، فمنها ما يعترب 

اإلعاقة صفًة باملجني عليه تحتم إضفاء مزيد من الحامية نتيجة ضعفه املرتتب عليها مبا يجعله فريسة 

سهلة لالعتداء، فتقرر حامية إضافية من خالل تشديد العقوبة عىل ارتكاب الفعل املحظور إذا وقع عىل 

معاق، ومنها عىل سبيل املثال، املادة )303 مكرر 4( من قانون العقوبات الجزائري التي تعترب االتجار 

بذوي اإلعاقة ظرفا يستوجب تشديد العقوبة.

الحامية  أّن  إذ سنالحظ  الليبي،  الجنايئ  القانون  الضوء عىل نصوص  نسلط  أن  املهم  ولذلك من 

الجنائية قارصة عن شمول ذوي اإلعاقة: 

ال تثّل إعاقة املجني عليه سببًا موجبًا لتشديد العقاب فيام يتعلق باالعتداءات عىل الحياة أو   

الجسد باستثناء نص املادة )387( من قانون العقوبات؛ التي تقيض بتشديد العقوبة عىل جرمية التسييب 

»الرتك واإلهامل«التي يرتكبها املعهود إليه بالحراسة أو الرعاية، متى كان املجني عليه صغريًا أو عاجزًا 

عن القيام بشؤونه بنفسه ملرض يف جسمه أو عقله أو لشيخوخة أو ألّي سبب آخر.

العرض - املواد    النصوص املجرِّمة للمواقعة وهتك  العرض، فإن  أما يف جرائم االعتداء عىل 

أّن  اإلكراه، مبعنى  العقل يف حكم  أو  الجسم  املقاومة ملرض يف  القدرة عىل  تعترب عدم   408-/407

الشخص من ذوي اإلعاقة إذا ارتكبت يف مواجهته مواقعة أو هتك عرض يتم اعتبارها جرائم ارتكبت 

بالغصب، ولو كان ذو اإلعاقة راضيًا عىل ارتكابها، وبناًء عليه فإّن رضاه غري مؤثر يف تكيف الفعل ولن 

يجعله رشيًكا يف الجرمية بأّي حال من األحوال.

أما يف أحكام جرائم االعتداء عىل املال، فلم ينص القانون الجنايئ الليبي عىل حامية مضاعفة   

للمعاق ضد السطو أو الرسقة باإلكراه أو النصب. 

ع نص عىل حامية جنائية وحيدة يف املادة )463( من قانون العقوبات؛ إذ جرّم كل من  غري أّن املرشِّ

انتهز فرصة احتياج املجني عليه وحمله عىل إجراء عمل قانوين من شأنه اإلرضار مبصالحه أو مصالح 

غريه بغية الحصول عىل نفع لنفسه أو لغريه، وذلك إن كان املجني عليه شخًصا مل يبلغ سن الرشد أو 
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لضعفه أو هوى يف نفسه أو عدم خربته، أو إن استغل الجاين ضعًفا أو مرًضا يف عقل شخص أو عيبًا 

يف نفسه، لكن - ويا لألسف - العقوبة املنصوص عليها يف هذه الحالة بسيطة جًدا؛ فهي الحبس مدًة 

ال تقّل عن ثالثة أشهر وغرامة ترتاوح بني 20 و200 دينار، وتشّدد إذا كان الجاين معهوًدا إليه بحراسة 

املجني عليه أو واليته.

كام أن القانون رقم 10 لسنة 2013 يف شأن تجريم التعذيب واإلخفاء القرسي والتمييز مل تنص   

مواده عىل أّي حامية مضاعفة لذوي اإلعاقة، إذ خلت املادة 4 املجرّمة للتمييز من ِذكٍر لفئة املهّمشني 

أو ذوي اإلعاقة من بني معايري الفعل اإلجرامي، ذلك أنها ركزت عىل املعايري الجهوية والقبلية والعرقية 

للكرامة  انتهاك  من  اإلعاقة  أساس  عىل  شخص  أّي  ضد  التمييز  ميثله  مام  بالرغم  األّول،  املقام  يف 

املتأصلة للفرد. فقد نصت املادة عىل معاقبة كل موظف عمومي قام بالتمييز بني الليبينّي عىل أساس 

استحقاقهم  أو  العامة  الوظائف  الرتقية يف  أو  التعيني  أحقيتهم يف  أو عرقي، يف شأن  قبيل  أو  جهوي 

الحصول  األولوية يف  بحق  أو اإلخالل  منها  االستفادة  تعطيل  أو  بقصد حرمانهم  والخدمات  للمنافع 

عليها، فيعاقب بالحبس مدة ال تقّل عن سنة.

أما املادة )3( املجرّمة لالضطهاد، فتعاقب بالحبس كلَّ من حرم أّي إنسان من حق من حقوقه بسبب 

انتامئه لفئة أو جامعة أو منطقة أو جهة معينة، أو بسبب جنسه أو لونه. فيمكن إىل حد ما االستفادة من 

هذه املادة يف رفع دعاوى ضد من يحرم معاقا من حقوقه، إذ ميكن أن يُعّد االنتامء لذوي اإلعاقة انتامًء 

لفئة خاصة، وإن كان من األفضل النصُّ رصاحًة عىل لفظ ذوي اإلعاقة خاصة وأّن املجال مجال تجريم 

فيحظر عىل القايض التفسري املوسع أو القياس، وقد يجنح إىل تفسري الفئة تفسريًا مضيًّقا يُخرج من 

نطاقها ذوي اإلعاقة.

النزاع  للمعاقني من حاالت  أّي حامية  الليبي  الجنايئ  للقانون  القواعد املوضوعية  يغيب عن  كام 

املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية، رغم إلزام االتفاقية باتخاذ كافة التدابري الالزمة لضامن 

حاميتهم وسالمتهم منها)48(، عالوة عىل عدم تضمني القواعد اإلجرائية للقانون الجنايئ أيَّ إجراءات 

خاصة بالتعاطي مع ذوي اإلعاقة، وال توجد أماكن احتجاز مخصصة لهم أو تليق بهم.

ومن الالفت يف القانون الجنايئ أنه يتضمن أحكاًما خاصة بذوي اإلعاقة من فئة الصم والبكم دون 

الجنائية  التي تعفي من املسؤولية  العقوبات  قانون  غريهم: ومنها عىل سبيل املثال، املادة )86( من 

األصم األبكم الذي مل تكن له، بسبب عاهته، قوة أو شعور وإرادة وقت اقرتاف الفعل، واملادة )85( من 

قانون العقوبات التي تنص عىل أن يقيض األصم األبكم مدة عقوبته يف محل خاص يوضع فيه تحت 

رعاية خاصة للعالج املالئم، وال يحكم القايض مبدة االحتجاز إال يف حدها األدىن، وحيث إن الجزاء 

48  المادة 11 من االتفاقية.
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له صفة التدبري االحرتازي وليس العقوبة فيظل قامئًا إىل أن يأمر قايض اإلرشاف باإلفراج عنه بناء عىل 

رأي مدير املصلحة والطبيب النفيس املتابع له بعد التأكد من أن حالته تسمح بإرجاعه إىل املجتمع.

الحماية القضائية لذوي اإلعاقة
مكفول  حق  وهو  القضاء،  إىل  اللجوء  يف  الحقُّ  وقانونًا  دستوًرا  املكفولة  الحقوق  أهم  من  لعل 

للجميع، ومنهم املعاقون، وهو حق غري منتِهك لهم، يتساوون فيه مع باقي املواطنني واملقيمني عىل 

الدولة الليبية.

يف املجمل، إن األوضاع املعيقة لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل العدالة تتمثل يف وجوه عدة 

ميكن إجاملها يف ميل السلطة التنفيذية إىل التعسف يف تطبيق القوانني واللوائح بوصفها صاحبة اليد 

العليا عىل املواطن، وكرثة إصدار اللوائح املنظمة ملنافع املعاقني ومزاياهم مبا يربك العمل التنفيذي 

والقضايئ، وعدم تصميم املحاكم مبا يتيح حق الوصول اآلمن الرسيع لذوي اإلعاقة، إضافة إىل أّن 

وصول ذوي اإلعاقة إىل العدالة مرهون برشط أن تكون لديهم املعرفة القانونية والقدرة عىل االستعانة 

بالنسبة إىل  العدالة  الوصول إىل  معّوقات  أهم  التقايض من  إجراءات  بطء  القضايئ. ولعل  باملساعد 

املواطن العادي، فام بالك املعاق والحال أّن آجال التقايض قد تتد أحيانًا أكرث من خمس سنوات من 

املامطلة.

ويكفي للتدليل عىل هذه املعّوقات تسليُط الضوء عىل حكم املحكمة العليا)49( الذي أُنصف فيه 

أحد املعاقني املنتمني للقطاع الخاص »تاجر«، إذ تبني أن الحامية الترشيعية قارصة عن الوصول إىل 

الحامية من التعسف التنفيذي املتمثل، عىل األقل، يف املامطلة يف إحقاق الحق لذوي اإلعاقة. بيد 

الحامية  عليه  وأسبغ  التنفيذية،  السلطة  من  اإلعاقة  ذوي  من  الشخص  هذا  أنصف  العايل  القضاء  أن 

الترشيعية ولو بعد حني. وتفصيل ذلك:

يف البداية قام ذو اإلعاقة بتقديم إقرار رضيبي ملصلحة الرضائب عن دخله املفرتض من بيع مواد 

الزينة، وانتهت اللجنة إىل تقدير دخله بـ 9800 دينار ليبي، أي إنها عاملته عىل أنه غري معاق؛ فهو مصاب 

بعجز دائم يف طرفه السفيل األيرس فقط، يف حني يُشرتط يف املعاقني اإلصابة ببرت أو عجز دائم يف 

أكرث من طرف من األطراف األربعة التي حددتها املادة 20 من الئحة القانون رقم 5 لسنة 1987 الصادرة 

بالقرار رقم 41 لسنة 1990.

وعندها تظلّم ذو اإلعاقة أمام اللجنة االبتدائية، فكونه معاقًا يجعل رشوط اإلعفاء من رضيبة الدخل 

تنطبق يف شأنه. ثم تظلم أمام اللجنة االستئنافية للمنازعات الرضيبية، وقد رفضت تظلمه بالقرار رقم 68 

لسنة 1995. وحينها لجأ إىل القضاء من خالل الطعن يف قرار اللجنة االستئنافية للمنازعات الرضيبية 

49  المحكمة العليا، الطعن اإلداري رقم 45/32 ق جلسة 2002/3/31.
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1997/12/23، وقد حكمت لصالحه وألغت  بنغازي يف  استئناف  اإلداري مبحكمة  القضاء  دائرة  أمام 

القرار وقضت بإعفائه من الرضيبة.

غري أن إدارة القضايا قامت بالطعن يف الحكم، لصالح السلطة التنفيذية أمام املحكمة العليا. وقد 

استمر القضاء يف التمييز اإليجايب للمعاقني وانحاز لصالح التاجر املعاق، حيث قضت املحكمة العليا 

برفض طعن إدارة القضايا مسبّبة ذلك بأن من بني مزايا املعاقني يف املادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 

87 بشأن املعاقني إعفاُء دخول العاملني منهم لحساب أنفسهم الناتجة عام يقومون به من أعامل، من 

الرضائب، وفوضت اللوائح يف تحديد رشوط استحقاقها، ونصت املادة 20 فقرة ج من الئحة تنظيم 

أن يكون املستفيد من  1990 عىل رضورة  لسنة   4 بقرار رقم  الصادرة  للمعاقني  املنافع املقررة  بعض 

التقرير  املنفعة املذكورة مصابا ببرت أو عجز دائم يف أكرث من طرف من األطراف األربعة، وحيث إن 

الطبي الصادر عن اللجنة الطبية املختصة التابعة لصندوق الضامن االجتامعي يؤكد أنه مصاب بعجز 

مام يجعله حقيقا بوصف املعاق وحقيقا باملنافع الواردة يف القانون واللوائح املنظمة للمنافع املقررة 

للمعاقني)50(.

50  طعن إداري رقم 45/32 ق جلسة المحكمة العليا بتاريخ 2002/3/31.
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المبحث الثاني
الواقع المعيش لذوي اإلعاقة في ليبيا

تلتزم الدول، مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)51(، باتخاذ تدابري فعالة 

ومناسبة لتيسري تتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحقهم يف اإلدماج واملشاركة بصورة كاملة يف املجتمع، 

من خالل استفادتهم عىل قدم املساواة مع اآلخرين من الخدمات واملرافق املجتمعية املتاحة لعامة 

الناس وضامن استجابة هذه الخدمات الحتياجاتهم.

النصوص  تلك  اإلدماج،  نصها عىل  ومدى  الليبي  القانون  نصوص  لبيان  الصدد سنعمد  هذا  ويف 

واملزايا  املنافع  أهم  وباستعراض  استحياء.  عىل  إال  طريًقا  للتطبيق  تجد  مل  الشديد،  ولألسف  التي، 

املعانة،  املنزلية  والخدمة  اإليواء،  أنها:  يتبني  املعاقني،  بشأن   1987 لسنة   5 رقم  بالقانون  املكفولة 

واألجهزة املعينة )التعويضية(، والتعليم، والتأهيل أو إعادة التأهيل، والعمل املناسب للمؤهلني منهم، 

وإعفاء دخـول العاملني منهم لحساب أنفسهم من الرضائب، والتمتع بتسهيالت يف استعامل وسائل 

الجمركية عام تضطرهم اإلعاقة إىل استرياده، والتيسري عليهم يف  العام، واإلعفاء من الرضائب  النقل 

ارتياد األماكن العامة، عىل أن تحـدد اللوائح احتياجات كل فئة مـن املعاقني مـن هـذه املنافع واملزايا 

ورشوط استحقاقها.

ولعل املادة 32 تُعّد من املواد املعيبة يف القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن املعاقني، حني قررت جواز 

حرمان املعاق من كل أو بعض املنافع املقررة مبوجب هذا القانون إذا امتنع عن االلتزام بربامج التعليم 

أو التأهيل أو إعادة التأهيل أو مبارشة العمل الذي يوجه إليه أو االستمرار فيه بدون عذر مقبول، عىل 

أن يكون الحرمان بقرار مسبب من اللجنة الشعبية للضامن االجتامعي يف البلدية. ولعل من الدواعي 

الحقوقية القول بأّن املادة جانبت الصواب من حيث إعطاؤها للسلطة التنفيذية صالحيَة حرمان املعاق 

القضائية، وأن يشرتط  للسلطة  بالحرمان  العقاب  أن يرتك  قانونًا. فكان من األجدر  من حقوق مكفولة 

بربامج  االلتزام  عن  للممتنع  واقتصادية  واجتامعية  طبية  دراسة  بعد  صدوره  بالحرمان  للحكم  القانون 

التعليم أو التأهيل أو العمل.

من أبرز الفجوات بني الواقع املعيش والتنظيم القانوين يف ليبيا نصُّ املادة 34 من القانون رقم 5 

صندوق  تتبع  التي  املعاقني«  لرعاية  الوطنية  »اللجنة  بإنشاء  تقيض  فهي  املعاقني،  بشأن   1987 لسنة 

الضامن االجتامعي ويصدر بتشكيلها وتنظيم مامرسة أعاملها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناًء عىل 

لرعاية  التخطيط  ييل:  مبا  اختصاصاتها   35 املادة  حددت  وقد  االجتامعي،  الضامن  صندوق  عرض 

51  المادة )19( من االتفاقية.
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لهم  معيشيّة  ظروف  وتهيئة  الخدمات  لتقديم  املعاقني  لشؤون  املنظمة  الترشيعات  اقرتاح  املعاقني، 

تاثل تلك املتاحة لألسوياء والعمل عىل دمجهم يف املجتمع وتحقيق مشاركتهم الكاملة، االتصال 

والندوات  العربية والدولية يف مجال رعاية املعاقني واملشاركة يف املؤترات  والهيئات  باملنظامت 

والحلقات الدراسية يف هذا املجال، تقديم املشورة الفنية للمنظامت والهيئات العاملة يف مجال رعاية 

إجراء  املعاقني،  رعاية  مجال  يف  التطوعية  الشعبية  والتنظيامت  الجمعيات  نشاط  تشجيع  املعاقني، 

املواطنني  إرشاد  حدوثها،  من  والتقليل  مقاومتها  وطرق  وأسبابها  اإلعاقة  عن  والدراسات  األبحاث 

وتوعيتهم بأسباب اإلعاقة وكيفية تفادي حدوثها.

بيد أننا نجد اللجنة مل تقم واقعيًا بأّي من هذه املهام عىل الوجه األكمل، وهي ما زالت بعد 30 سنة 

من إنشائها، تحديًدا يف 2018، تفكر يف إمكانية تشكيل لجنة عليا للمعاقني تتوىل متابعة هذه الرشيحة، 

أّي  أداء  تعيق  مزمنة  بأمراض  املصابني  اإلعاقة  لذوي  املواطن  واحتياجات  مبكرًا،  اإلعاقة  واكتشاف 

عمل، وإصدار قرارات االعفاءات الرضيبية لتوفري املعدات لهذه الرشيحة من سيارات وأطراف صناعية، 

وتؤكد رضورة تطوير عمل اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني، والتكافل ما بني القطاعات الحكومية لتسهيل 

تقديم الخدمات لهم)52(. 

وقد رُصد عمليًا فشُل ذوي االحتياجات الخاصة يف مجرد مقابلة وزير الشؤون االجتامعية لتوضيح 

ظروفهم الصعبة، حيث نظم منتسبو جمعية الحرية لذوي اإلعاقة يف مدينة البيضاء وقفة احتجاجية أمام 

مقر الجمعية احتجاًجا عىل التهميش الذي يتعرضون له من قبل وزارة الشؤون االجتامعية يف الحكومة 

املؤقتة. وقال املحتجون إنهم يتعرضون للتجاهل من قبل وزارة الشؤون االجتامعية، إذ مل يتمكنوا من 

مقابلة فتحية حامد الوزيرة املكلفة يف الحكومة املؤقتة، مطالبني خالل وقفتهم االحتجاجية بتغيري إدارة 

الحرية  إن هذه املطالب تثل جمعية  الشؤون االجتامعية. وقال املتظاهرون  بوزارة  شؤون املعاقني 

لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، ونادي إرادة جبل لرياضة األشخاص ذوي اإلعاقة يف الجبل 

األخرض، واالتحاد الفرعي لرياضة األشخاص ذوي اإلعاقة يف الجبل األخرض. قد شارك يف هذه الوقفة 

مؤسسات  من  وعدد  األخرض،  الجبل  شباب  وحراك  األخرض،  بالجبل  ليبيا  اتحاد عامل  االحتجاجية 

املجتمع املدين)53(. 

52  ليبيا نيوز: اللجنة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة تعقد اجتماعها األول في طرابلس، متوافر على الرابط التالي:

 https://www.libyanews.co/libya-news/34121.html 

53  قناة 208، خبر بعنوان: محتجون في البيضاء »وزارة الشؤون االجتماعية تهّمشنا«، متوافر على الرابط التالي: 

https://cutt.ly/9hKPc3d
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مفهوم جديد للمعاقين في ليبيا »معاقو الحر «
أعداد  زادت  ليبيا،  يف  تدور  زالت  وما  رحاها  دارت  التي  املسلحة  النزاعات  وبسبب   2011 بعد 

املعاقني حركيًا من جرحى الحروب.

 وقد جاءت املادة 1 من القانون رقم 4 لسنة 2013 والخاص ببعض األحكام املتعلقة بذوي اإلعاقة 

بإعاقة  أصيبوا  الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  جديد  بنوع  التحرير،  حرب  مصايب  من  املستدمية 

مستدمية أثناء القتال يف انتفاضة عام 2011 ضد النظام السابق، ومن أُصيبوا من املدنيني بسبب هجامت 

األشخاص  مع  باملقارنة  معزَّزة  واستحقاقات  مزايا  الجديدة  الفئة  هذه  تلقت  وقد  النظام.  هذا  شّنها 

املعاقني اآلخرين. ومن شأن ذلك أن يعكس تفاوتًا يف معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة والتمييز بينهم 

عىل أساس االنتامء السيايس، ويضع عىل عاتق الدولة واجب حامية وتعزيز حقوق جميع املواطنني 

الليبيني وليس ربط هذه الحامية باالنتامءات السياسية أو بأّي قواعد تييزية أخرى)54(.

ويف سياق الحديث عن هذه الفئة الجديدة، فإن واقعها حاليًا تشوبه كثرٌي من االنتهاكات الحقوقية. 

أوضاع األشخاص ذوي  بشأن  ليبيا  السلطات يف  وقرارات  »إجراءات  أّن  املعاقني  الجنود  أحد  فيؤكد 

التنقل للشخص ذي اإلعاقة«؛ وهذا كرّس  أنها ال تلتفت إىل حق  اإلعاقة، تعد )حربًا عىل ورق( كام 

واقًعا مريرًا يجربه عىل االنزواء يف بيته، ويحّد من فعالية مطالب دمجه يف املجتمع«. وعىل سبيل املثال 

أيًضا نذكر أن املنفذين يف املؤسسات الليبية يتغاضون عن القرار الحكومي املوجب لحق األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف وجود ممرات خاصة بهم يف الدوائر الحكومية ويف املناطق العامة، حتى يف األماكن 

األخرى ليتسنى لهم قضاء أشغالهم الخاصة والوصول إىل احتياجاتهم اليومية، فالواقع األليم يتكشف 

مبجرد »الدخول إىل أّي جهة عامة يتبني للناظر غياب التجهيزات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة«)55(.

الثامنية من ضحايا  التي يتعرض لها ذوو اإلعاقة من حادثة الجرحى  وال أدّل عىل كّم االنتهاكات 

الحرب عىل اإلرهاب )أربعة من مبتوري األطراف، وأربعة أصيبوا يف أعينهم( الذين توجهوا إىل مقر 

قبل  الكبري يف حقهم من  للتقاعس  نظرا  الجرحى  العامة إليصال صوتهم وشكواهم يف ملف  القيادة 

الجهات املختصة، بعد تردي أحوالهم الصحية وتأخر إجراءات سفرهم إىل الخارج من أجل تركيب 

يف  العسكرية  الرشطة  سجن  إىل  ونقلوا  بالرضب  عليهم  فاعتُدي  بهم،  واالهتامم  الصناعية،  األطراف 

54  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، عنوان الخبر: منظمات المجتمع المدني ترحب باالستعراض الدوري الشامل 

للملف الحقوقي الليبي أمام األمم المتحدة، 2015 متوافر على الرابط التالي:

https://cutt.ly/1hKPmNT

55  العربي الجديد، عنوان الخبر: 120 ألف إعاقة حرب في ليبيا، بتاريخ: 4 ديسمبر/ كانون األول 2019، متوافر على الرابط 

التالي:

https://cutt.ly/whKPEVX



جازية جبريل شعيتير

99

مدينة املرج رشق، األمر الذي دفع جرحى الجيش الليبي والوحدات املساندة لتنظيم وقفة احتجاجية 

للمطالبة بإطالق رساح زمالئهم أمام مقر بلدية بنغازي، 6 يوليو/ توز 2018 )56(.

منظمات المجتمع المدني ودورها في التوعية بحقوق ذوي اإلعاقة وتعزيزها
باملساهمة يف صياغة  اإلعاقة، سواء  تعزيز حقوق ذوي  ملنظامت املجتمع املدين دور كبري يف 

الهيئات  إقامة  وتشجيع  اإلعاقة  ذوي  تستهدف  التي  واإلسرتاتيجيات  السياسات  ووضع  الترشيعات 

واملؤسسات التي تثلهم، أو باملساهمة يف عملية رصد انتهاك حقوق ذوي اإلعاقة، ولهذه املنظامت 

كذلك دور فعال يف نرش التوعية بحقوق ذوي اإلعاقة.

وماّم يلفت النظر أّن منظامت املجتمع املدين مجال حيوّي لفاعلية العنرص النسايئ يف املجتمع 

الليبي، أما يف ما يخّص ذوي اإلعاقة فالحظنا أّن القامئني عىل منظامت املجتمع املدين أغلبهم من 

العنارص النسوية من ذات اإلعاقة، وقد حرّكهن يف هذا االتجاه الحقوقي الشعور بالتمييز املضاعف: 

فاملرأة منهّن من الفئات املهمشة وهي معافاة، وزاد الطني بلة أنها معاقة.

بعض  مع  مقابلة  أجريت  إليها،  اإلشارة  السابق  القانونية  باملنظومة  مقارنًة  املعيش  الواقع  ولقياس 

الشخصيات النسوية ذات اإلعاقة الجسدية يف مدينة بنغازي، مّمن نشطن يف املجال املدين والحقوقي 

وهّن: سميحة بن عيل، وربيعة عمر خليفة، وزينب الفاخري، ومن خاللهن نقف عىل املعوِّقات التي 

يتعرّضن لها بوصفهّن من فئة املعاقني.

أوًل: السيدة سميحة بن عيل)5))، ومن التحديات التي تراها معيقًة للعمل الحقوقي لفئة ذوي 

اإلعاقة من املهّمشني: الترشذم وعدم التنسيق بني الفئات املعاقة، إذ يعمل ذوو اإلعاقة الحركية مبعزل 

عن ذوي اإلعاقة البرصية والسمعية؛ وغياب فكرة التطوع يف العمل اإلنساين، حتى إن حدث والقت 

بعض التطبيقات فإنها تقابل بالرفض من املسؤولني لشعورهم بالحامئية عىل مؤسستهم خاصة؛ إضافة 

إىل أنه من معوقات حسن تقديم الخدمة يف مؤسسات الدولة أن يكون املسؤول من غري الفئة املستحقة 

للخدمة، فهي تفضل أن يكون املسؤول معاقًا حتى يشعر حقيقًة بعمق املأساة.

هذا بخالف املعّوقات الناجمة عن الرصاع املسلح. ففي عام 2011 قدمت منظمة كريتف األمريكية 

دعاًم للجمعية يتمثل يف آالت خياطة وأجهزة كمبيوتر، وكّنا نساهم يف خدمة املجتمع من خالل عملنا 

سواء بطباعة املستندات وتصويرها أو بحياكة رشاشف األرسة للمستشفيات والزي الخاص باألطباء، 

الشرطة  لدى  محتجزين  زمالئهم  من  ثمانية  بإطالق  للمطالبة  يحتجون  الجيش  جرحى  بعنوان:  خبر  الوسط،  بوابة    56

التالي: الرابط  عبر  متوافر  تموز2018،  يوليو/   9 بتاريخ:  بالمرج،  العسكرية 

 http://alwasat.ly/news/libya/211926

57  عملت موظفًة بالعالقات العامة ومركز المعلومات بمركز تأهيل المعاقين ببنغازي لمدة تزيد عن 30 سنة، وهي اآلن 

متقاعدة ومنخرطة في النشاط الخيري من خالل رئاسة إدارة جمعية »كلنا معا لدعم المرأة ذات اإلعاقة«.



الحماية القانونية لذوي اإلعاقة بين الوطنية والدولية

100

إىل أن تعرّض مقر الجمعية لالعتداء ورسقة اآلالت خالل حرب 2014، ومل يتّم التعرف عىل الجناة حتى 

تاريخ هذه الشهادة.

واإلعاقة  الحرب  إعاقة  بني  والتنفيذي  الترشيعي  الفصل  املعوِّقات  بني  من  أّن  »سميحة«  تضيف 

كبري يف  الفارق  أّن  ذلك  واحدة،  والحقوق  والطلبات  واحد  الرضر  أّن  رغم  طبيعية،  الحركية ألسباب 

املزايا املمنوحة وفق قانون رقم 4 لسنة 2013، بشأن تقرير أحكام متعلقة بذوي اإلصابة املستدمية من 

مصايب الحرب، حتى الفارق االجتامعي من حيث التقدير واملكانة كبري كذلك.

ومن بني التحديات، يف رأيها، التطبيق الخاطئ من قبل القامئني عىل إنفاذ القانون؛ فالحامية بالنسبة 

الضامن  إدارة  يف  لهم  أقول  وكنت  اإلضافية،  اإلعاقة  من  نوع  هو  العازل  والتمييز  العزل.  تعني  إليهم 

املجتمع  داخل  االنطالق  فرصة  لنا  وأتيحوا  عنا  أيديكم  »ارفعوا  شعارهم)58(:  من  ساخرًة  االجتامعي 

واالندماج معهم«، حيث إن من املعوِّقات التنفيذية يف ليبيا أّن القامئني عىل التنفيذ منذ بداية االهتامم 

باملعاقني جنحوا لإلحاطة باملعاق وتبّنيه بالكامل كنزيل يف دور خاصة بعيدة عن املجتمع، ورصفوا 

عىل ذلك ميزانيات مهولة. وكان األفضل مساعدُة األرسة عىل التكفل بابنها املعاق، ولو تّم هذا اإلجراء 

نفسيًا  وسليمة  مستدامة  للمعاق  حامية  توفري  عىل  وعمل  الدولة،  عىل  امليزانية  تكلفة  من  قلّل  لكان 

واجتامعيا.

وترى السيدة سميحة أّن ثقافة النبذ هي من بني املعوِّقات كذلك، فالسليم جسديا يعتقد أنه يتحدث 

عن اآلخر حني يتحدث عن ذوي اإلعاقة، وال يدرك أنه قد يتحول بالكرب أو املرض أو حادث سري إىل 

معاق ويتامهى مع صفة اآلخر.

وهي ترى من جهة أخرى أّن مشاكل املعاقني يجب أن تتضافر بشأنها جهود البلدية والصحة والتعليم 

تقدميها  لضامن  املختلفة  الخدمات  ومحالت  الشوارع  عىل  ترشف  فالبلدية  االجتامعية؛  والشؤون 

لخدمة ميرّسة للجميع، والتعليم يجب أن يركّز يف مناهجه عىل تنشئة جيل واٍع باملعاق ومتقبل له، كام 

يجب تصميم املناهج مبا يجعلها متاحة للمعاقني، وتركز عىل دور املتخصص االجتامعي سواء يف 

املدرسة أو يف مركز التأهيل من حيث التواصل مع األرسة وتأهيلها للتعامل مع ابنها املعاق تطبيًقا ملا 

ينص عليه القانون وتلزمهم به اللوائح. أما الخدمات الصحية فتبقى الخدمات الكربى التي يتطلع إليها 

املعاق، والشؤون االجتامعية وليّة له يف شؤونه كافة. 

من التحديات التي تعاين منها مؤسسات الدولة الليبية حاليًا، بعد التجريف املتوايل ملدة نصف قرن 

السيام يف املرحلة االنتقالية من عمر الدولة الليبية، حسب ما تقول السيدة سميحة - افتقاُر امليزانية إىل 

التمويل إىل درجة غلق قسم النساء »التابع لوزارة الشؤون االجتامعية بنغازي« للصيانة من قبل 2011 

58  الشعار هو عبارة عن »يد الدولة تحيط بالمعاق«.
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وإىل اآلن مل يفتح بعد، وإىل درجة تسّول مؤسسات القطاع العام من مؤسسات املجتمع املدين بعض 

اإلمكانيات مثل: حافالت النقل املعّدة للمعاقني حركيًا، والقطن الطبي الخاص باملعاقني.

2011 بدأت يف العمل ناشطًة يف مؤسسات املجتمع  ثانًيا: السيدة ربيعة عمر خليفة)5))، يف 

املدين، إذ أصبحت عضوة مؤسسة يف جمعية »كلّنا معا«، وهي جمعية معنيّة بالنساء ذوات اإلعاقة. 

فمن خالل هذه الجمعية تسعى ربيعة إىل توعية النساء املعاقات بحقوقهن. وهي عضوة مؤّسسة أيًضا 

يف جمعية »التصميم للجميع – ليبيا«، وهي جمعية تهدف لنرش مفهوم التصميم للجميع يف املجتمع 

وخصوصا بني املهندسني املعامريني ومهنديس البناء.

نة لحق سهولة  تستغرب ربيعة أّن ليبيا وقّعت وصادقت عىل اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة وهي املتضمِّ

الوصول يف املادة 9 منها، مع العلم بأن ليبيا ينعدم فيها االهتامم التنفيذي والترشيعي بسهولة الوصول، 

وهي تفكر جديًا يف أن تبدأ برصد وتوثيق االنتهاكات من خالل منظمة تنشئها لهذا الغرض، وتؤكد أّن 

الحامية الدولية املكرَّسة يف برتوكول اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ميكن تسخريها لتحقيق 

1 من الربتوكول تنص عىل قيام لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )اللجنة(  حامية فضىل، فاملادة 

املشمولني  األفراد  مجموعات  أو  األفراد  باسم  أو  األفراد،  مجموعات  أو  األفراد  من  البالغات  بتلقي 

باختصاصها والذين يّدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف ألحكام االتفاقية)60(.

59  مهندسة حاصلة على بكالوريوس هندسة كهربائية وإلكترونيات في عام 1994 من جامعة بنغازي، تعمل بالشركة العامة 

للكهرباء، من ذوي اإلعاقة الحركية، تستعمل كرسيا متحركا، أصيبت بشلل أطفال بالساقين عندما كان عمرها عشرة أشهر، 

خضعت لعمليات جراحية عدة، وتنقلت للعالج بالعديد من الدول األوربية، وقد أثر هذا التنقل والسفر المستمر في مسار 

حياتها الدراسي، فقد درست بشكل متقطع، كما كانت فترة دراستها شاقة، ليس بسبب المناهج وقدرتها على التحصيل وإنما 

كان هذا بسبب عدم وجود مدارس وجامعات مهيأة لمستخدمي الكراسي المتحركة، فالبيئة المعمارية في ليبيا ليست مصممة 

لتناسب الجميع بمن فيهم ذوو اإلعاقة.

60  تنص المادة 3 على أن »تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بالغ يقدم إليها على الدولة الطرف. وتقدم الدولة الطرف 

المتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتصاف 

تكون تلك الدولة قد اتخذتها«. أما المادة )4( فتجيز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بالغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن 

موضوعه، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل االستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير 

اللجنة  تلقي  حال   )6( المادة  تنظم  كما  ضحاياه،  أو  المزعوم  االنتهاك  بضحية  رفعه  يمكن  ال  ضرر  إلحاق  لتفادي  مؤقتة 

في  عليها  المنصوص  للحقوق  طرف  دولة  جانب  من  منتظمة  أو  جسيمة  انتهاكات  وقوع  على  تدل  بها  موثوقا  معلومات 

االتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم مالحظات بشأن المعلومات المعنية 

لهذا الغرض، ويجوز للجنة أن تعيّن عضوا أو أكثر من أعضائها إلجراء تحٍر وتقديم تقرير على وجه االستعجال إلى اللجنة، 

آخذة في اعتبارها أّي مالحظات تقّدمها إليها الدولة الطرف المعنيّة، وأّي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها. ويجوز أن 

يتضمن التحري القيام بزيارة إلقليم الدولة الطرف، متى استلزم األمر ذلك وبموافقتها. وتقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك 

التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية مشفوعًة بأّي تعليقات وتوصيات. وتقوم الدولة الطرف المعنية، في 

غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم مالحظاتها إلى اللجنة، على أن يجري 

ذلك التحري بصفة سرية، ويُلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل اإلجراءات. أما المادة )7( فتنص على أنه 

من الجائز للّجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادة 35 من االتفاقية تفاصيل أي 
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صادقت  قد  الدولة  دامت  فام  به«،  كتفه  حباًل  أعطاك  »من  القائل:  الليبي  املثل  تطبّق  ربيعة  وكأن 

عىل هذه االتفاقية فإن من حق املعاقني توسلها لتحقيق حامية فضىل، وإن كان من غري الواضح ما إذا 

كانت ليبيا قد صادقت عىل الربتوكول، حيث إن القوانني املصادقة عىل االتفاقية تشري إىل الربتوكول 

يف الديباجة ولكنها ال تشري إليه يف موادها بل تقرص املصادقة عىل االتفاقية فقط، وحيث إن الربتوكول 

إضايف واختياري، فيجب عىل املجتمع املدين الليبي الضغط عىل السلطة الترشيعية الليبية من أجل 

الترصيح باملصادقة عىل الربتوكول وفًقا ألحكام املادة 13 من الربتوكول.

ثالًثا: السيدة زينب محمود الفاخري)6))، تبدو قصة زينب وكأنها قصة نجاح لوال الحديث معها 

والتامس أساس املشكلة عندها وهو اإلحباط النفيس من انعدام الوعي لدى املجتمع أفراًدا وحكومة 

فقضيتها  والخاصة.  العامة  اإلعاقة، وبوجوب دمجهم يف املجاالت  لذوي  اإليجايب  التمييز  بوجوب 

الحقوقية تتلخص يف إيصال صوت ذوي اإلعاقة إىل الجهات الحكومية والخاصة، وهي تفكر حاليًا 

يف إنشاء مركز لدراسات وأبحاث املعاقني، تطمح أن يكون منربًا يعمل من خالل الدراسات والندوات 

وورش العمل واملؤترات لتعزيز حقوق ذوي اإلعاقة.

مثل  اإلعاقة،  وذوي  تتناسب  لتصاميم  الحكومية  والدوائر  العامة  املرافق  افتقار  أّن  زينب  وتؤكد 

هذا  يعّد   – بهم  مواقف خاصة  إنشاء  عن  فضاًل  املتحركة،  بالكرايس  الخاصة  واملسارات  املنزلقات 

الخدمات يف  مثل هذه  وتَعّديًا عىل حقوقهم املرشوعة. ومن شأن غياب  الفئة  لهذه  االفتقار تجاهاًل 

ما  وهو  املجتمع،  يف  االنخراط  عن  والعزوف  االنطواء  نحو  اإلعاقة  بذوي  يدفع  أن  العامة  األماكن 

سيؤدي إىل تفاقم معاناتهم الحركية لتتحول إىل معاناة نفسية تفقدهم القدرة عىل التكيُّف واالندماج.

رابًعا: ول يخلو الواقع املدين وامليدان الحقوقي من الرجال ذوي اإلعاقة، ومنهم عىل 

التعليم  قضيَة  عليها  يعمل  التي  القضايا  أهم  من  ولعل  العقوري)3))،  الباسط  عبد  املثال:  سبيل 

للمكفوفني يف ليبيا، وهو ينبه يف هذا السياق إىل مشاكل تنفيذية عاجلة يف ليبيا، أال وهي:

تدابير متخذة استجابًة لتحرٍّ أجري بموجب المادة 6 من هذا البرتوكول، ويجوز للجنة، عند االقتضاء، بعد انتهاء فترة األشهر 

الستة المشار إليها في المادة 6-4، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبالغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.

61  من مواليد 1984، وهي من ذوي اإلعاقة، مبتورة اليدين منذ الوالدة، خريجة قسم علم االجتماع كلية اآلداب بجامعة 

بنغازي، وموظفة إدارية باإلدارة العامة بمكتب الخدمات العامة في الجامعة ذاتها، منتسبة للحركة العامة للكشافة والمرشدات 

الليبي لمنظمات حقوق ذوي اإلعاقة، ومدير تنفيذي بمنظمة الميزان  ببنغازي، نائب المرأة المعاقة بفرع بنغازي، االتحاد 

لذوى اإلعاقة، ومدير مكتب اإلعالم بمؤسسة نسمة أمل لذوى اإلرادة، صاحبة مبادرة تطوعية باسم: »بيئة جامعة بنغازي 

2018، حاليًا  للجميع« تخص ذوي اإلعاقة داخل الجامعة، متحصلة على لقب الموظفة المثالية لجامعة بنغازي وفروعها 

المدير التنفيذي لمنظمة الميزان لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

62  وهو كفيف درس في  جمعية الكفيف ببنغازي، درس  اللغة العربية وآدابها  في  جامعة بنغازي ، عمل مدرسا  سابًقا لدى 

 مدرسة جمعية الكفيف ببنغازي ، ورئيًسا سابًقا لمكتب الخدمات الثقافية  لدى  جمعية الكفيف ببنغازي ، ورئيسا سابًقا لمكتب 

الخدمات الثقافية  لدى  جمعية الكفيف بنغازي ، ورئيسا لتحرير مجلة البصيرة للمكفوفين الصادرة عن الجمعية بطريقة برايل  

لدى  جمعية الكفيف بنغازي  وهو اآلن المدير التنفيذي للمنظمة الليبية لحقوق ذوي اإلعاقة البصرية.
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رضورة إنشاء مكتب تعليم الفئات الخاصة يف وزارة التعليم الذي يعّده نقلة نوعية يف الرتبية يف ليبيا، 

ازدواجية  أّن وجوده خلق  إال  الوجه األكمل،  بإنجازه عىل  متأخرًا ومل تسمح األحداث  وإن كان جاء 

يف تناول هذا الجانب من رعاية ذوي اإلعاقة، ينبغي الوقوف عندها؛ إليضاح صالحيات هذا املكتب 

وفق  املخولة،  االجتامعي  التضامن  لصندوق  العامة  بالهيئة  املعاقني  شؤون  إدارة  بصالحيات  مقارنًة 

الئحة تقرير املنافع، باإلرشاف والتفتيش واملتابعة عىل تعليم املعاقني بكافة فئاتهم متى بلغوا السن 

املقررة لتلقي التعليم)63(.

كام يرى د. عبدالباسط العقوري أّن حق التأهيل وحق التعليم ما يزاالن بعيدين عن إدارة الدولة الليبية 

إىل اآلن، ينحرس حضورهام يف جمعيتني أهليتني أكرث من نصف قرن، وهام الكفيف ببنغازي والنور 

بطرابلس، ومن املسلم به أن القطاع األهيل مهام يكن قّدم من إنجازات جديرة بالتقدير، فإنه لن يصمد 

أمام احتياجات املجتمع املتزايدة من خدمات قامئة عىل املوارد املادية واملعدات والكوادر البرشية 

والتطوير املستمر)64( ومن املالحظ يف ليبيا انعدام االهتامم الحكومي أو غري الحكومي بتوفري العصا 

البيضاء إلرشاد الكفيف، وتنعدم التوعية بها أو بعالماتها املتعارف عليها دوليا)65(.

63  نظرات حقوقية )1-2( ذوو اإلعاقة البصرية وحق التعليم في ليبيا.

 http://alwasat.ly/news/opinions/271489?author=1

64  نظرات حقوقية )2-2( ذوو اإلعاقة البصرية وحق التعليم في ليبيا.

 http://alwasat.ly/news/opinions/272312?author=1

65  وهي: عالمتان لعبور الطريق األولى منفرًدا والثانية بصحبة مرافق، وعالمتان لطلب وسيلة نقل، الثالثة مركبة خاصة، 

والرابعة مركبة عامة، والخامسة االستقامة.
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الخاتــمة
نختم بتسليط الضوء عىل أهم التحديات وأهم الفرص لتحقيق حامية فضىل لذوي اإلعاقة يف دولة 

ليبيا. يعاين الواقع الليبي من معوقات كبرية تواجه ذوي اإلعاقة، منها مثاًل:

غياب عالقة التكامل الفعالة بني وزارات الصحة والتعليم والشؤون االجتامعية لإليفاء مبتطلبات   

ذوي اإلعاقة.

غياب الترشيع املوحد الجامع لكل األحكام ذات العالقة باملعاقني يف ليبيا.  

املهمشة    الفئات  السيام  املدنيني،  كل  مآيس  زادت   2011 منذ  االنتقالية  املرحلة  خالل 

والضعيفة، ومن بينها ذوو اإلعاقة، كام أن النزاعات املسلحة زادت من أعداد ذوي اإلعاقة الحركية 

من الجرحى مبتوري األطراف.

التمييز الترشيعي بني معاقي الحرب واملعاقني ألسباب أخرى.  

عدم تقدير صّناع القرار أهميَة دور املشاركة املجتمعية، فيتجاهلونها سواء يف مرحلة الترشيع   

أو التنفيذ، فسوء التقدير هذا يُعّد معوقًا أساسيًا من معوقات النجاح يف تحقيق حامية فضىل لذوي 

اإلعاقة، واملشاركة املجتمعية تعني مشاركة ذوي اإلعاقة واملهتمني بهم والعاملني يف مجالهم.

فرص يمكن أن تستثمر لتحقيق حماية فضلى لذوي 
اإلعاقة ومنها:

التعريف املوسع الشامل لذوي اإلعاقة يف الترشيع الليبي.  

الحكومة    تجاهل  ليبيا  لدى  العاملية  الصحة  منسق  انتقد  الليبية: حيث  للدولة  الطائلة  األموال 

ملناشداتهم من أجل إقامة مراكز خاصة لذوي اإلعاقة داخل ليبيا، متهام إياها بإهدار مبالغ طائلة 

عىل العالج بالخارج بدل توفريها إلقامة مراكز بالداخل، تقوم بعالج عدد أكرب من املعاقني.

الفحص الطبي قبل الزواج: والذي يهدف إىل الحد من انتشار بعض األمراض الوراثية واملعدية،   

ويجب توعية املجتمع الليبي برضورة فرض هذا الفحص قبل الزواج، السيام أن هناك لجنة أنشئت 

بهذا الخصوص يف وزارة الصحة، يجب تفعيلها عىل وجه الرسعة )66(.

66 إحياء اليوم العالمي لذوي اإلعاقة

https://ar.libyaobserver.ly/article/2755 
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املجتمع املدين: حيث يساهم يف دعم أرس ذوي اإلعاقة الذين يتحملون عبء رعاية أبنائهم   

تعليمية وترفيهية  أو مراكز  يف ظل غياب أي دعم أو خدمات حكومية، كتوفري أطقم رعاية منزلية 

مجهزة ومخصصة، كام تجدر اإلشارة إىل دور املجتمع املدين يف املساهمة يف تغيري ثقافة األفراد 

ونظرتهم نحو املعاق.

مجموعة مقترحات تشريعية وتنفيذية لتحسين وضع ذوي 
اإلعاقة في ليبيا:

ينبغي أن يكون أكرث قوة وإلزاًما للدولة بحامية ذوي اإلعاقة، كام يجب    الدستوري  التضمني 

االهتامم بقواعد إجرائية جنائية بالنص الرصيح عىل أماكن احتجاز مخصصة لذوي اإلعاقة الئقة 

إنسانيًا وصحيًا.

العمل عىل أن تراعي القوانني االنتخابية حصة محددة لذوي اإلعاقة لتمكينهم سياسيًا، عىل أن   

تلغى أّي تفرقة ترشيعية أو تنفيذية بني معاقي الحروب وغريهم من املعاقني ألسباب أخرى.

النص يف القانون الجنايئ الليبي عىل أن تكون إعاقة املجني عليه سببًا موجبًا لتشديد العقاب   

عىل جرائم االعتداء عىل الحياة والجسد، وعىل جرائم االعتداء عىل املال، وأن يجرّم االعتداء عىل 

ذوي اإلعاقة يف حاالت النزاع املسلح والطوارئ والكوارث.

التمييز عىل    تجريم  ينص رصاحًة عىل  بحيث  التمييز  بشأن   2013 لسنة   10 رقم  قانون  تعديل 

أساس اإلعاقة، وعىل تجريم االضطهاد بسبب االنتامء لفئة ذوي اإلعاقة.

االهتامم بالتوثيق واألرشفة والعمل عىل إيجاد قاعدة بيانات محدثة بشأن فئة ذوي اإلعاقة بكافة   

صنوفهم، لتسهيل الوقوف عىل وضعهم بغية دراسة أحوالهم وتقديم رؤى لتحسينها.

ومنهم    الجميع،  تحرتم  هندسية  معامرية  رؤية  وفق  الحرب  بعد  ليبيا  إعامر  يكون  أن  رضورة 

املعاقون.

التعليم والضامن والصحة من الوزارات التي يجب أن تعمل وفق خطط متكاملة بغية التعاون يف   

إيجاد حامية مثىل لفئة ذوي اإلعاقة.

تكثيف الجهود الثقافية واإلعالمية لتغيري الصورة الذهنية النمطية بشأن ذوي اإلعاقة لدى عموم   

املجتمع الليبي.
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مقدمـــــة
دولة  بناء  ليبيا يف  أخفقت  واعدة،  ثورة  أعقاب  تبلغ عرش سنوات، يف  أن  توشك  انتقالية  فرتة  بعد 

السياسية  االنقسامات  تزقه  بلًدا  أصبحت  ذلك  من  بداًل  اإلنسان،  حقوق  وتحمي  تحرتم  دميقراطية 

والنزاعات املسلحة، ويغص باملجموعات املسلحة وجامعات التطرف العنيف، ويعاين من انتهاكات 

جسيمة لحقوق اإلنسان وتفيش اإلفالت من العقاب يف ظل عجز مؤسسات الدولة الهشة عن فرض 

سيادة القانون. وبينام مل ينجح املجتمع الدويل يف إدارة ملف السالم واملصالحة السياسية، يبدو أن 

أطراف النزاع املحلية ال تبايل باستقرار البالد وال تكرتث لتدهور الوضع اإلنساين واالقتصادي، يف حني 

يزداد تورط أطراف إقليمية ودولية يف التنافس عىل دعم أطراف النزاع املنخرطني يف حرب ال يبدو أن 

نهايتها وشيكة. 

ال توجد إحصاءات رسمية حديثة توفر أرقاًما دقيقة بشأن تعداد سكان ليبيا وعدد األطفال يف البالد، 

لكن تشري بعض التقديرات إىل أن عدد سكان ليبيا يبلغ نحو ستة ماليني و885 ألف نسمة)1(. وخالل 

عام 2008 قّدر صندوق األمم املتحدة للسكان نسبة األطفال ممن هم أقل من 14 سنة بـ 27.8 يف املئة 

من نسبة سكان ليبيا)2(. ووفًقا للمنظمة الدولية للهجرة يف أبريل/ نيسان 2020، يوجد يف ليبيا 625.638 

مهاجرًا، نسبة األطفال بينهم نحو سبعة يف املئة، ربعهم تقريبًا من األطفال غري املصحوبني)3(. ورغم 

أن ليبيا، املعروفة بأنها بلد مقصد وعبور للمهاجرين، غنية باحتياطات النفط؛ فإنها باتت تعاين من أزمة 

النشاط  تأثري تفيش جائحة كوفيد - 19 عىل  النزاع املسلح، فضاًل عن  استمرار  اقتصادية طاحنة؛ جرّاء 

ليبيا  الهجرة، من تحول  ليبية معنية بشؤون  السياق، حذرت مجموعة حقوقية  االقتصادي)4(، ويف هذا 

إىل بلد ُمصّدر للمهاجرين بسبب تدهور األوضاع االقتصادية واألمنية والسياسية، وذلك بعد أن رصدت 

تزايد أعداد املهاجرين الليبيني الذين تحملهم قوارب الهجرة التي تغادر البالد باتجاه شواطئ أوروبا)5(. 

1  Worldometer, August 2020. 

https://www.worldometers.info/world-population/libya-population/ 

2  صفحة ليبيا على موقع صندوق األمم المتحدة للسكان، تاريخ الزيارة 24 أغسطس/ آب 2020.

 https://www.unfpa.org/data/LY 

3  libya's migrant report, International Organization for Migration, )March - April 2020(.

https://migration.iom.int/reports/libya-%E294-%80%migrant-report-30-march-april-2020

4  ليبيا: اآلفاق االقتصادية- أبريل/ نيسان 2020، البنك الدولي، 16 أبريل/ نيسان 2020.

https://www.albankaldawli.org/ar/country/libya/publication/economic-update-april-2020 

 13 للهجرة،  الحقوقية  المجموعة  يبررها،  ما  لها  النظامية.. مخاوف  غير  للهجرة  ُمصِدر  بلد  إلى  العبور  بلد  ليبيا.. من    5

.2020 آب  أغسطس/ 

https://hrsly.com/?p=5131 
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يف ظل هذا السياق املعقد، يغدو استكشاف حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا مبنزلة استغراق يف سجالت 

مرتاكمة من االنتهاكات الجسيمة املتنوعة لحقوق اإلنسان، وحني يتعلق األمر بطبيعة االنتهاكات التي 

بتحليل وضعية  الورقة  مأساوية. ستقوم هذه  أكرث  األمر  يبدو  األطفال ومنظومة حاميتهم،  لها  يتعرض 

حقوق الطفل يف ليبيا، وذلك من خالل إلقاء الضوء عىل منظومة حامية الطفل يف الترشيعات الليبية، 

الدولية بحامية  امتثالها اللتزاماتها  الصلة، ومدى  ذات  الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  ليبيا من  وموقف 

حقوق الطفل، كام ستتناول الورقة بعض أمثلة االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال الليبيني واملهاجرين 

والالجئني وطالبي اللجوء. 

القوانني  ونصوص  الطفل،  حقوق  اتفاقية  عىل  املكتبي  بحثها  يف  أسايس  بشكل  الورقة  اعتمدت 

الليبية، وتقارير ليبيا املقدمة إىل لجنة حقوق الطفل، واملالحظات الختامية الصادرة عن اللجنة عىل 

التقرير الدوري الثاين املُقدم من ليبيا، وكذلك التعليقات العامة للجنة بشأن مواد اتفاقية حقوق الطفل، 

يف  للدعم  املتحدة  األمم  وبعثة  املتحدة  لألمم  العام  األمني  عن  الصادرة  التقارير  إىل  باإلضافة  هذا 

العاملة  والفرق  الخواص  واملقررين  اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  ومكتب  ليبيا 

إىل  باإلضافة  والالجئني،  والطفل  اإلنسان  بحقوق  املعنية  املتحدة  لألمم  التابعة  الدولية  واملنظامت 

تقارير بعض مجموعات حقوق اإلنسان الدولية والليبية. 

عالوة عىل ذلك، أجرى املؤلف مقابالت، عرب اإلنرتنت، مع اثنني من املدافعني عن حقوق الطفل 

يف ليبيا، ونزيلة سابقة بإحدى دور رعاية األيتام، كام أجرى مقابلة مع مدافع ليبي عن حقوق اإلنسان 

الكهرباء شبه املستمر يف بعض املدن  انقطاع  اليونيسيف، وكان  العاملني يف  مقيم يف تونس، وأحد 

الليبية سببًا يف عدم تكُّن بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان من إجراء املقابالت املتفق عليها عرب 

تطبيقات اإلنرتنت. 

ستقدم الورقة يف الجزء األول عرًضا موجزًا ملنظومة حامية الطفل يف الترشيعات الليبية، ويف الجزء 

الثاين سنلقي الضوء عىل بعض االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل يف ليبيا التي ارتكبتها أطراف النزاع 

والقوات املوالية لها، وذلك قبل أن ترشع الورقة يف رسد استنتاجاتها. 

أوال: نظرة عامة على منظومة حماية الطفل في 
التشريعات الليبية

صادقت ليبيا عىل اتفاقية حقوق الطفل يف 15 أبريل/ نيسان 1993 دون تحفظات، وعىل الربوتوكول 

االختياري بشأن بيع األطفال واستغاللهم يف البغاء ويف املواد اإلباحية - امللحق باتفاقية حقوق الطفل 

2004 والربوتوكول االختياري - بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة -  18 يونيو/ حزيران  يف 
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امللحق باتفاقية حقوق الطفل يف 29 أكتوبر/ ترشين األول 2004، وصادقت عىل العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف 15 

مايو/ أيار 1970، وصادقت عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية 

أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  عىل  وصادقت   ،1989 أيار  مايو/   16 يف  املهينة  أو  الالإنسانية  أو 

التمييز ضد املرأة يف 16 مايو/ أيار 1989، وصادقت عىل االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال 

التمييز العنرصي يف 3 يوليو/ توز 1968، وصادقت يف 4 أكتوبر/ ترشين األول 2000 عىل اتفاقية بشأن 

حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها )رقم 182(، وصادقت عىل االتفاقية 

الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم يف 18 يونيو/ حزيران 2004. وحتى اآلن 

1967، وعىل  لعام  الالجئني وبروتوكولها  1951 املتعلقة بوضع  اتفاقية عام  ليبيا االنضامم إىل  ترفض 

املستوى اإلقليمي، صادقت ليبيا عىل امليثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته يف 23 سبتمرب/ أيلول 

2000، وعىل امليثاق العريب لحقوق اإلنسان يف 7 أغسطس/ آب 2006. 

وفيام ييل سنلقي الضوء عىل بعض النقاط التي أثارتها لجنة حقوق الطفل يف مالحظاتها الختامية 

عىل آخر تقرير دوري قدمته ليبيا إىل اللجنة، وكثري منها ال يزال صالًحا برغم مرور الزمن وتغيري نظام 

الحكم بعد ثورة 2011، كام سنلقي نظرة عامة عىل منظومة حامية الطفل يف الترشيعات الليبية، حيث 

مدى  لنستكشف  الصلة؛  ذات  القانونية  املواد  من  الطفولة وغريه  قانون حامية  موجز  بشكل  سنتناول 

تتع الطفل يف ترشيعات ليبيا بالحق يف الجنسية والحامية من التمييز والعنف واالستغالل الجنيس، 

والالجئني  املهاجرين  األطفال  وحقوق  لألحداث  الجنائية  العدالة  عىل  الضوء  تسليط  إىل  باإلضافة 

وطالبي اللجوء.

ليبيا أمام لجنة حقوق الطفل.1
يف 4 يوليو/ توز 2003 أصدرت لجنة حقوق الطفل مالحظاتها الختامية عىل التقرير الدوري الثاين 

الطفل؛ من  بشأن حقوق  متكامل  قانون واحد  الخطوات الرضورية العتامد  اتخاذ  لليبيا، وحثتها عىل 

اللجنة  االتفاقية)6(، كام طالبت  لتنفيذ أحكام  قانوين شامل عىل املستوى املحيل  توفري أساس  شأنه 

يف  ذكرت  قد  ليبيا  وكانت  األساسية،  اإلنسان  وحقوق  الدينية  التفسريات  بني  للتوفيق  التدابري  باتخاذ 

تقريرها الدوري الثاين أن املادة 82 من القانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن تنظيم أحوال القارصين ومن 

يف حكمهم تنص عىل أن: »تطبق مبادئ الرشيعة اإلسالمية األكرث مالءمة يف مسائل الوالية والوصاية 

6  Committee on the rights of the child, thirty-third session, CRC/C/15/Add.209, Paragraph 8, 4 July 

2003.
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الشكل  بهذا  القانون  إىل  ليبيا  وأشارت  القانون«،  هذا  به نص خاص يف  يرد  فيام مل  والقوامة، وذلك 

»وضع املبادئ األكرث مالءمة يف الرشيعة اإلسالمية موضع مصلحة الطفل الفضىل«)7(. 

وبالرغم من أن ليبيا قامت بالتوقيع، دون تحفظات، عىل اتفاقية حقوق الطفل، إال أنها يف تقريرها 

الترشيع  االتفاقية وبني  تعارض بني  إنه ال يوجد  قالت  الطفل  الثاين املقّدم إىل لجنة حقوق  الدوري 

وال  الكريم  القرآن  حرمه  نظام  وهو  التبني،  عىل  تنص  التي  االتفاقية  من   21 املادة  يف  »إال  الوطني 

الكفالة  بنظامي  التبني  نظام  الوطنية عن  الترشيعات  استعاضت  ولقد  اإلسالمية،  الرشيعة  بالتبعية  تقره 

واالستضافة«، وأضافت أن الترشيعات الليبية ال تجيز نظام التبني »باعتباره محرًما بنص قرآين«)8(. لكن 

يف تقريرها الدوري املجمع الثالث والرابع رشحت ليبيا مبزيد من التفصيل كيفية تطبيقها لنظام الكفالة 

باعتباره بدياًل للتبني وتنفيًذا للامدة 21 من االتفاقية)9(. 

تقدم إىل  بأن  الدول األطراف  تتعهد  الطفل  اتفاقية حقوق  44 من  املادة  أنه مبوجب  بالذكر  جدير 

اللجنة تقارير عن التدابري التي اعتمدتها إلنفاذ الحقوق املعرتف بها يف االتفاقية وعن التقدم املحرز يف 

التمتع بتلك الحقوق، إذ يتم تقديم التقرير األول يف غضون سنتني من تاريخ إنفاذ االتفاقية بالنسبة إىل 

الدولة، وبعد ذلك يتم تقديم التقرير كل خمس سنوات، وكانت ليبيا قد قّدمت تقريرها الدوري األول 

يف عام 1995، ثم قدمت تقريرها الثاين يف عام 2000. 

الدوري  التقرير  الختامية عىل  1998 مالحظاتها  فرباير/ شباط   4 الطفل يف  لجنة حقوق  وأصدرت 

2003 أصدرت اللجنة مالحظاتها الختامية عىل التقرير  4 يوليو/ توز  األول املقدم من ليبيا)10(، ويف 

ليبيا  الثاين عن أسفها إزاء عدم إحراز  التقرير  اللجنة يف مالحظاتها الختامية عىل  الثاين، وقد أعربت 

تقدًما ملحوظًا، حيث إن العديد من املالحظات التي سجلتها اللجنة عىل التقرير األول لليبيا مل يتم 

تلك املالحظات يف  نتطرق ألبرز  الثاين)11(، وسوف  التقرير  وتكررت يف مالحظاتها عىل  معالجتها، 

مواضع مختلفة من الورقة؛ وذلك نظرًا ألنها ما زالت بحاجة ملعالجة جادة من السلطات الليبية. 

جدير بالذكر أنه يف عام 2009، قامت ليبيا بتقديم تقريرها املجّمع الثالث والرابع، لكن التقرير مل 

يخضع للمناقشة ومل تصدر اللجنة مالحظاتها بشأنه، ويف أعقاب ثورة 17 فرباير/ شباط 2011، أعلنت 

7  لجنة حقوق الطفل، التقارير الدورية الثانية للدول األطراف، المستحقة التقديم في عام 2000، الجماهيرية العربية الليبية، 

)الوثيقة CRC/C/93/Add.1(، الفقرة 60، 19 سبتمبر/ أيلول 2002. 

8  المصدر السابق.

)الوثيقة  ليبيا،   ،2005 عام  في  تقديمها  المقرر  األطراف  للدول  والرابعة  الثالثة  الدورية  التقارير  الطفل،  حقوق  لجنة    9

 .2010 حزيران  يونيو/   2  ،)93-89( الفقرات   ،)4-3/CRC/C/LBY

 4  ،)84.CRC/C/15/Add الوثيقة( الليبية،  العربية  الجماهيرية  تقرير  على  الختامية  المالحظات  الطفل،  10 لجنة حقوق 

.1998 فبراير/ شباط 

الثاني كما ذكرنا في  التقرير  الختامية على  المالحظات  إلى  تشير  للجنة،  الختامية  المالحظات  إلى  إشارة الحقة  أي    11

الورقة. مقدمة 
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وزارة الشؤون االجتامعية الليبية يف عام 2013 عن رغبتها يف إعادة تقديم التقرير املجمع األخري املذكور 

أعاله »ليعكس الوضع الحقيقي لحقوق الطفل يف ليبيا الجديدة«)12(. مع ذلك، مل تقّدم الحكومة الليبية 

هذا التقرير حتى لحظة كتابة هذه السطور. ويقول طارق مللوم مدير مؤسسة بالدي لحقوق اإلنسان: 

»تواصلنا مع الحكومة الليبية وعرضنا عليها التعاون إلعداد التقرير الدوري وتقدميه إىل لجنة حقوق 

الطفل؛ لكن مل نجد استجابة« وأضاف: »ال توجد رغبة حقيقية« إلعداد هذا التقرير وتقدميه)13(. 

قانون لحقوق الطفل دون ضمانات كافية.2
اتفاقية حقوق  تنفيذ  وذلك لضامن  الطفولة،  بشأن حامية   1997 لسنة   5 رقم  القانون  ليبيا  أصدرت 

لألطفال  الكامل  اإليواء  حق  وكفل  عرشة،  السادسة  دون  ما  بأنها  الطفل  سن  القانون  وحدد  الطفل، 

الذين ال ويل لهم، وأصبح من حق األطفال مجهويل النسب الحصول عىل أسامء ثالثية وأوراق الهوية 

وجوازات السفر. وجعل القانون التعليم األسايس إلزاميًا، كام ألزم املرافق الصحية بتقديم التطعيامت 

واألمصال الالزمة مجانًا، وحظر تشغيل األطفال يف أي عمل إال إذا كان لذلك لتعليم حرفة وبناء عىل 

رغبة الطفل، كام نص عىل إنشاء اللجنة العليا للطفولة لتتوىل إعداد الخطط والربامج الالزمة لالهتامم 

أن  عىل  القانون  نص  كام  القانون،  هذا  أحكام  بتنفيذ  العالقة  ذات  الجهات  ومتابعة  ورعايته  بالطفل 

تكون هناك مخصصات سنوية ضمن امليزانية العامة للدولة إلنفاقها يف مجاالت االهتامم بثقافة الطفل 

وتشجيع التأليف والنرش يف مجال الطفولة. 

بالرغم من ذلك، ال تلتزم بعض الجهات يف ليبيا بتطبيق نصوص القانون رقم 5 لسنة 1997، عىل 

سبيل املثال، فبالرغم من أن القانون يجرب مؤسسات الدولة عىل االعرتاف باألطفال مجهويل النسب 

ومنحهم أسامء ثالثية ومختلف األوراق الثبوتية باإلضافة إىل اإليواء الكامل لألطفال الذين ال ويّل لهم - 

فإن املسؤولني عن بعض دور الرعاية يزعمون أن القوانني واللوائح تلزمهم بعدم إيواء األطفال مجهويل 

املواد  أن  من  بالرغم  الوبايئ،  الكبد  فريوس  أو  املكتسب  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  النسب 

األطفال  استثنت  معدية  أمراًضا  الذين يحملون  األطفال  استقبال  الرعاية من  دور  منعت  التي  القانونية 

ساقطي القيد أو املحالني من جهة قضائية)14(. ويقول طارق مللوم »لقد أصبحت إحدى نتائج تنصل 

دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون االجتامعية من مسؤوليتها القانونية واإلنسانية تجاه أولئك األطفال - أن 

ميكث العديد منهم يف املستشفيات بال أوراق رسمية لفرتات قد تتد لسنوات«.

12  اليونيسيف تدعم إعداد التقرير الرسمي للدولة والتقارير الموازية للمجتمع المدني حول حقوق الطفل في ليبيا، موقع 

 https://bit.ly/3kBWUA6 .2013 بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، 25 أبريل/ نيسان

13  مقابلة أجراها المؤلف مع طارق لملوم عبر اإلنترنت في 22 يوليو/ تموز 2020. 

14  ثالثون منظمة غير حكومية ليبية توجه سبعة أسئلة إلى السلطات الليبية في اليوم العالمي للطفل، نوفمبر 2018.

 https://hrsly.com/?p=2797#_edn5
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التواصل  موقع  عىل  صفحتها  عىل  املقّوب  حنان  الصحفية  نرشت   ،2020 أيلول  سبتمرب/  ويف 

تيسء  الدار  مديرة  أن  تزعم  بنغازي  يف  الرعاية  دور  بإحدى  نزيلة  من  استغاثة  فيسبوك،  االجتامعي 

معاملتها، وطالبت املسؤولني بالتدخل والنظر يف االستغاثة ومعالجة األمر، وعقب ذلك فوجئت حنان 

دار  من  هاربة  بأنها  وتتهمها  فيه  تهاجمها  منشوًرا  فيسبوك  عىل  صفحتها  عىل  نرشت  الدار  مديرة  بأن 

الرعاية، وأنه يجب إعادتها للدار بالقوة، وقامت املديرة يف منشورها بالكشف عن االسم الذي كانت 

تحمله املقّوب يف دار الرعاية، قبل أن تتكفل بها إحدى األرس، وهذا األمر الذي احتفظت به حنان طي 

الكتامن لسنوات طويلة، قبل أن تنتهك مديرة الدار حقها يف الخصوصية، وتقوم بوصمها عىل املأل، 

وقامت املقّوب بنرش فيديو للتعليق عىل األمر)15(، وقد حظي باستجابة واسعة النطاق من العديد من 

النشطاء واملدافعني عن حقوق الطفل؛ حيث سلّطت األزمة الضوء عىل انتهاك حقوق األيتام يف ليبيا 

وسوء معاملتهم من ِقبَل بعض املسؤولني عن »رعايتهم«)16(. 

وخالل حديثنا مع حنان، كشفت لنا عن أزمة أخرى يعاين منها األطفال مجهولو النسب بشأن األوراق 

الثبوتية، ومع أن القانون رقم 5 لسنة 1997 يلزم الحكومة مبنح األطفال مجهويل النسب أسامء ثالثية 

- فإن حنان وغريها ال يستطيعون حتى اآلن استخراج  آنًفا  السفر، كام ذكرنا  الهوية وجوازات  وأوراق 

جواز سفر إلكرتوين؛ حيث يتطلب استخراجه وجود اسم رباعي، وهذا ما يضع مزيًدا من القيود واألعباء 

عىل أولئك األطفال ويحرمهم من حقهم يف املساواة والحق يف السفر وفرص العمل والدراسة وغريها. 

جدير بالذكر أن رئيس مصلحة األحوال املدنية أصدر يف ديسمرب/ كانون األول 2019 قراًرا يلزم بإضافة 

اسم رابع ألوراق الهوية الخاصة بساقطي القيد؛ من أجل معالجة تلك األزمة، ولكن مل يتم تفعيل القرار 

الرعاية وتحولت لقضية رأي عام؛ مام دفع  2020، حتى أثريت أزمة حنان املقّوب مع دار  طوال عام 

مصلحة األحوال املدنية إلصدار منشور لتفعيل القرار، وذلك وفًقا لحنان املقّوب)17(.

جدير بالذكر أن لجنة حقوق الطفل قد انتقدت يف مالحظاتها الختامية، عىل التقرير الدوري الثاين 

لليبيا، ما وصفته باعتامد القانون رقم 5 لسنة 1997، وغريه من الترشيعات الليبية ذات الصلة، عىل نهج 

يكرتث برفاهية الطفل بداًل من نهج يعتمد عىل الحقوق، وأعربت اللجنة عن قلقها بسبب عدم انعكاس 

العديد من الحقوق الواردة يف االتفاقية عىل الترشيعات الليبية، وذكرت عىل سبيل املثال الحق يف عدم 

التمييز ومصالح الطفل الفضىل وحقوق األحداث، حيث أكدت اللجنة أن املبدأ العام بشأن مصلحة 

15  يمكن مشاهدة الفيديو على الرابط التالي: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2849515161938699&id=100006407284868 

16  على سبيل المثال، انظر: الزهراء لنقي، حول الظلم والتمييز ضد اليتامى وأبناء الفئات المهمشة )1-2(، بوابة الوسط، 

16 سبتمبر/ أيلول 2020. 

https://cutt.ly/GhKAn4h

17  مقابلة مع حنان المقّوب في 6 أكتوبر/ تشرين األول 2020. 
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الطفل الفضىل الوارد يف املادة 3 من االتفاقية، مل يتم إدراجه رصاحة يف جميع الترشيعات املتعلقة 

بالطفل وال يؤخذ يف االعتبار يف املامرسة العملية. 

جدير بالذكر أن املادة 81 من قانون العقوبات تحظر تطبيق عقوبة اإلعدام عىل من هم دون 18 عاًما، 

نتيجة لالنقسام  20 عاًما؛ ولكن  الزواج ملن هم دون  الشخصية)18(  قانون األحوال  باإلضافة إىل حظر 

لت أحكام  السيايس يف البالد؛ ترسي أحكام هذا القانون فقط يف رشق البالد، أما يف غرب البالد، فُعدِّ

هذا القانون مبوجب القانون رقم 14 لسنة 2015 الذي جعل الحد األدىن لسن الزواج 18 سنة، وبالرغم 

من ذلك، أجاز للمحكمة »أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن ملصلحة أو رضورة بعد موافقة الويل«)19(، 

ورمبا يكون ذلك التعديل أحد أسباب زيادة حاالت زواج القارصات، ويف هذا اإلطار، نشري إىل حقوقيني 

وقانونيني ليبيني الحظوا أن »زواج القارصات يف تزايد مستمر خالل السنوات املاضية«)20(، باإلضافة 

إىل ذلك، تفيد بعض التقارير بوجود حاالت زواج أطفال يف بعض املناطق الريفية والصحراوية)21(. 

رقم  الرئايس  املجلس  قرار  مبوجب  حكومية  لجنة  تشكلت   2018 األول  ترشين  أكتوبر/   25 ويف 

2018/1441، وتضم يف عضويتها كل الوزارات والجهات التي تُعنى باألطفال، وتختص باقرتاح ووضع 

إعداد  بصدد  أنها  اللجنة  وأعلنت  الطفولة،  مجال  للدولة يف  اإلسرتاتيجية  والخطط  العامة  السياسات 

مرشوع قانون شامل للطفل مبا »يتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة الليبية منذ 

عام 1993 مع مراعاة عدم اإلخالل برشيعة وثقافة وأعراف املجتمع الليبي«)22(. ومل يتم بعد اإلعالن 

عن مرشوع هذا القانون، وال تتوافر معلومات كافية عن أنشطة اللجنة ومدى استفادتها من آراء وخربات 

لدى  نجد  أم ال، فضاًل عن ذلك، مل  الطفل  تركز عىل حقوق  التي  الليبية  منظامت املجتمع املدين 

املدافعني عن حقوق اإلنسان، الذين أجرينا معهم مقابالت، معلومات ملموسة حول أداء هذه اللجنة، 

بل إن بعضهم مل يسمع بها من قبل، وهذا ما يشري إىل ضعف تواصل اللجنة مع منظامت املجتمع 

املدين املعنية بحقوق الطفل والسعي الستطالع آرائها، فضاًل عن اإلخفاق يف إجراء نقاش مجتمعي 

واسع النطاق حول عملها، ال سيام إعدادها للقانون املوحد الشامل لحقوق الطفل)23(.  

18  القانون رقم 10 لعام 1984. 

19  المادة )6( بند 2 من القانون رقم 14 لسنة 2015.

الحماية  لها  يوفر  ال  وتشريع  يتجاهلها  مجتمع  ليبيا:  في  القاصرات  زواج  الطشاني،  ومروان  محمد  جبريل  جازية    20

 .2019 نيسان  أبريل/   16 القانونية،  المفكرة  والضمانات، 

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=5472 

21  تقرير الخارجية األمريكية عن حقوق اإلنسان في ليبيا لعام 2019، ص 24. 

22  اللجنة التنسيقية لمشروع إعداد مسودة قانون شامل للطفل، صحيفة العدالة، 26 فبراير/ شباط 2020. 

https://aladel.gov.ly/home/?p=6061 

23  تواصل المؤلف مع أحد المستشارين بوزارة العدل الليبية، الذي يركز في عمله على األطفال والفئات المهمشة، وذلك 

إلجراء مقابلة معه حول نشاط اللجنة الحكومية ولمناقشته بشأن مصير التقرير الدوري المزمع تقديمه للجنة حقوق الطفل، 

توقف  المقابلة،  إجراء  االتفاق على  بعد  الورقة، ولكن  بموضوع  الصلة  ذات  األمور  قانون األحداث وغيرها من  ومشروع 
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التمييز في الحصول على الجنسية..
جنسيتها  بنقل  الليبية  لألم  يسمح  ترشيعي  تعديل  إجراء  عىل  ليبيا)24(  الطفل  حقوق  لجنة  شجعت 

إىل أطفالها، برصف النظر عن جنسية زوجها، ولكن البيئة الترشيعية الليبية ظلت تقاوم تعزيز املساواة 

بني النساء والرجال بالنسبة إىل الحق يف نقل الجنسية لألطفال، ضمن حقوق أخرى، منذ ذلك الحني 

وحتى بعد ثورة 2011، فبالرغم من أن املادة 6 من اإلعالن الدستوري تضمن املساواة بني الجنسني 

أمام القانون، كام أن املادة 11 من القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن الجنسية تجيز منح أوالد املواطنات 

لتنفيذ ذلك إىل  الالزمة  التدابري  فإنها تركت تحديد   - الليبية  الجنسية  الليبيات املتزوجات من أجانب 

الالئحة التنفيذية التي مل تصدر حتى اآلن، ويف تقريره الصادر يف 22 يوليو/ توز 2015، اعترب الفريق 

التي  هي  واألمنية  السياسية  االضطرابات  أن  ليبيا،  بشأن  الشامل  الدوري  باالستعراض  املعني  العامل 

تحول دون إصدار تلك الالئحة)25(. 

تفعيل  أمام  تشّكل حاجزًا صعبًا  الليبية  والتقاليد  الثقافة  إن  تقول  الثورة  بعد  ما  ولكن خربة سنوات 

الدستور،  مرشوع  مسودات  إحدى  اعرتاف  من  بالرغم  املثال،  سبيل  عىل  الجنسني،  بني  املساواة 

الصادرة يف أبريل/ نيسان 2016، بحق املرأة يف منح الجنسية الليبية ألبنائها - فإن الضغوط أدت يف 

نهاية املطاف إىل حذف الهيئة التأسيسية لتلك اإلشارة يف املرشوع النهايئ للدستور الصادر يف 2017، 

 52 املادة  فيام تضمن  الطفولة،  بحامية  الدولة  تلزم  الدستور  27 من مرشوع  املادة  أن  بالذكر  وجدير 

الحق يف التعليم وتجعله إلزاميًا حتى سن الثامنة عرشة، كام تُلزم الدولة بأن يكون التعليم مجانيًا يف كافة 

مراحله باملؤسسات التعليمية العامة، وخصص مرشوع الدستور املادة 59 لحقوق الطفل، ليُلزم الدولة 

باتخاذ التدابري الالزمة بتمتع الطفل بكامل حقوقه، وحاميته من األوضاع التي تُعرّض مصالحه وتعليمه 

ومنوه للخطر، كام تلزم الدولة بأن تبني ترشيعاتها وسياساتها عىل املصلحة املُثىل له، ويعد ما سبق 

إشارة إىل وجود رغبة لدى لجنة صياغة الدستور لتوفري ضامنات دستورية لحامية حقوق الطفل، ولكن 

ال يزال مصري مرشوع الدستور مجهواًل يف ظل االنقسام السيايس الحاد، كام تظل هناك إمكانية ألن 

تشهد ليبيا تشكيل لجنة أخرى لكتابة مرشوع جديد للدستور، هذا فضاًل عن وجود مخاوف بشأن ضعف 

الضامنات الخاصة بحامية الحقوق والحريات يف مرشوع الدستور)26(. 

المستشار عن الرد وامتنع عن إجراء المقابلة. 

24  كما ورد بالمقدمة، اعتمدت الورقة بشكل أساسي على المالحظات الختامية الصادرة في 2003 عن لجنة حقوق الطفل 

على التقرير الدوري الثاني المقدم من ليبيا. 

25  تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل بشأن ليبيا، )الوثيقة A/HRC/30/ 16(، الفقرة 99، 22 يوليو/ 

تموز 2015. 

26  رجب سعد، ليبيا ليست مستعدة للسالم: غياب التوافق يفاقم األزمة والدستور يدخل في متاهة، رواق عربي، 17 مايو/ 

أيار 2019. 
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وتقول آمال ماجد عيل، من جمعية »ليبية وابني غريب«: إنها ساهمت يف كتابة املادة التي تعرتف 

بحق النساء الليبيات يف منح أطفالهن الجنسية الليبية يف مرشوع الدستور يف 2016، وإنها شعرت بصدمة 

بالغة حني ُحذفت املادة من املرشوع النهايئ للدستور)27(. وتقول آمال إن أبناء الليبيات املتزوجات من 

أجانب ال يتعرضون للحرمان من حقهم يف الحصول عىل جنسية أمهاتهم فحسب، بل ميتد نطاق التمييز 

الذي مُيارس ضدهم إىل أنهم كانوا محرومني من الحق يف التعليم لزمن طويل، ولكن بفضل الضغوط 

التي مارستها الجمعية واملدافعون عن حقوق الطفل عىل وزارة التعليم؛ أصدرت الوزارة يف سبتمرب/ 

أيلول 2019 قراًرا يسمح ألبناء الليبيات املتزوجات من أجانب بااللتحاق مبقاعد الدراسة، عالوة عىل 

آمال من واقع  ليبيا، وترى  أبناؤها من تجديد اإلقامة ويُطالبون مبغادرة  يتمكن  ذلك، بعد وفاة األم ال 

خربتها وتواصلها مع املسؤولني يف ليبيا، أن هناك مقاومة ملنح هؤالء األطفال الحق يف الجنسية بزعم 

وجود مخاوف تتعلق باألمن القومي، وتضيف آمال أن املامرسات التمييزية الناجمة عن زواج الليبية 

بأجنبي ال تقترص عىل حرمان الطفل من بعض حقوقه، بل إن األم نفسها تُعاقب عىل زواجها بأجنبي 

بحرمانها من الحق يف استخراج جواز السفر، وكذلك من الحق يف التصويت يف االنتخابات.

عالوة عىل ذلك، يواجه عدد ال ميكن حرصه من األطفال يف جنوب ليبيا خطر انعدام الجنسية، حيث 

تعرض الكثريون من املنتمني لألقليات القاطنة يف صحراء جنوب ليبيا للحرمان من الحصول عىل »أية 

أوراق رسمية يف أوقات مختلفة، وبعضهم قد يكون بالفعل معدوم الجنسية«)28(. ويؤدي عدم امتالك 

أوراق هوية رسمية إىل التعرض للتمييز، والحرمان من التمتع بحقوق املواطنة الكاملة والحصول عىل 

خدمات أساسية.

منذ  يشهد  الجنوب  إن  اإلنسان،  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  يف  الباحث  كدنو،  حسن  ويقول 

مثانينات القرن املايض أزمة كبرية فيام يتعلق باألطفال املحرومني من الحصول عىل الجنسية، فهناك 

من  جميًعا  ُحرموا  الذين  تشاد،  من  العائدون  سليامن  قبائل  وأبناء  النيجر  من  العائدون  الطوارق  أبناء 

حقوق املواطنة واملساواة مع غريهم من الليبيني وال ميلكون الحق يف التصويت أو الرتشح أو حتى 

حيازة جوازات سفر، وقد ُسمح للجيل األول منهم بااللتحاق باملدرسة حتى الثانوية العامة، مع قدرة 

عدد قليل للغاية منهم عىل االلتحاق بالجامعة، لكن بعد الثورة مل يعد بإمكان املواليد الجدد االلتحاق 

الليبية ال تتوافر  باملدرسة االبتدائية؛ بسبب عدم حيازتهم رقم املواطنة، ويضيف كدنو أن »السلطات 

لديها الرغبة يف حل أزمة أبناء العائدين، بل ترى أن حل األزمة قد يرتتب عليه تغيري دميغرايف وتهديد 

27  مقابلة مع آمال ماجد علي عبر اإلنترنت في 1 أكتوبر/ تشرين األول 2020. 

https://bit.  .2016 الثاني  كانون  يناير/   13 القانونية،  المفكرة  التبو،  حالة  ليبيا:  في  جنسية  عديمو  واس،  فان  لورا    28

 ly/32QQerE
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لألمن القومي«)29(. جدير بالذكر أن أبناء قبائل التبو يف الجنوب كانت لديهم مشكلة مامثلة، ولكنهم 

تكنوا من حلها عرب اللجوء للقضاء. 

قيود على تعبير األقليات عن هويتهم..
اإلنسان  حقوق  احرتام  بإدراج  االهتامم  عدم  إزاء  قلقها  عن  أعربت  قد  الطفل  حقوق  لجنة  كانت 

والتسامح واملساواة بني الجنسني واألقليات الدينية والعرقية يف املناهج التعليمية؛ وفًقا ألهداف التعليم 

بشأن  الطفل  للجنة حقوق   )2001(  1 رقم  العام  للتعليق  ووفًقا  االتفاقية،  من   29 املادة  املتضمنة يف 

أهداف التعليم الواردة يف املادة 29؛ تزداد أهمية االلتزام بتعليم القيم التي تجسدها املادة بالنسبة إىل 

األطفال الذين يعيشون يف حالة النزاع والطوارئ، ويدعم إطار عمل داكار، الذي اعتمد خالل املنتدى 

العاملي للتعليم الذي انعقد يف أبريل/ نيسان 2000، هذا النهج بشأن نظم التعليم يف مناطق الرصاع، 

وهذا ما ينطبق بشدة عىل وضع ليبيا التي تزقها النزاعات يف الوقت الراهن. 

وشددت  البالد  يف  أقليات  وجود  أنكرت  قد  اللجنة،  إىل  الثاين  الدوري  تقريرها  يف  ليبيا،  وكانت 

أقليات، فالجميع عرب يدينون باإلسالم  به  الليبي مجتمع عريب إسالمي ال توجد  عىل أن »املجتمع 

ويتكلمون اللغة العربية وعاداتهم وثقافتهم واحدة«. وكانت ليبيا تستخدم نفس املزاعم يف تقاريرها أمام 

اللجان الدولية األخرى، عىل سبيل املثال، قالت لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي يف 

تعليقها عىل تقرير الحكومة الليبية إنها تالحظ مجدًدا التناقض بني االدعاء بأن املجتمع الليبي متجانس 

وأشارت  البالد،  السود يف  واألفارقة  والطوارق  األمازيغ  وجود  إىل  تشري  التي  املعلومات  وبني  عرقيًا 

اللجنة إىل أن ليبيا ال تعرتف باللغة والثقافة األمازيغيتني، حيث توجد عراقيل أمام األمازيغ تحول دون 

تكنهم من الحفاظ عىل هويتهم اللغوية والثقافية والتعبري عنها)30(. 

لكن يف أعقاب ثورة 2011، صدر اإلعالن الدستوري يف عام 2011، ونصت املادة األوىل فيه عىل 

أن اللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضامن الحقوق اللغوية والثقافية لألمازيغ والتبو والطوارق وكل 

بشأن حقوق   2013 لسنة   18 رقم  القانون  العام  الوطني  املؤتر  أصدر  ثم  الليبي،  املجتمع  مكونات 

والتبو  والطوارق  األمازيغ  »لغة  اعتبار  عىل  األوىل  مادته  يف  نص  الذي  واللغوية،  الثقافية  املكونات 

من املكونات اللغوية والثقافية للمجتمع الليبي«، يف حني كفلت املادة 2 حق كل املكونات اللغوية 

والثقافية يف تعلم لغتها باعتبارها مادة اختيارية ضمن املنهج الدرايس املعتمد وفق القوانني واللوائح 

3 وزارة الرتبية والتعليم  النافذة وذلك يف املدارس الكائنة مبناطقهم األصلية وغريها، وألزمت املادة 

بتوفري كافة اإلمكانيات الالزمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ. 

29   مقابلة مع حسن كدنو في 25 أغسطس/ آب 2020. 

30  International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, )CERD/C/64/

CO/4(, 10 May 2004.
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اللغة  غري  استعامل  منع  بشأن   2002 لسنة   24 رقم  القانون  من   3 املادة  تحظر  ذلك،  من  وبالرغم 

العربية يف جميع املعامالت »استخدام األسامء غري العربية اإلسالمية واألسامء العربية التي مل يقرها 

الليبي،  الشعب  وهوية  اإلسالم  روح  مع  تتناىف  التي  الخاصة  الداللة  ذات  األسامء  وكذلك  اإلسالم 

ويحظر تسجيلها بالسجالت والوثائق أيًا كان نوعها«. ويُعاقب من يخالف تلك املادة بغرامة قد تصل 

إىل خمسة آالف دينار، باإلضافة إىل حرمان األطفال الذين يحملون أسامء باملخالفة لهذا القانون من 

القيد باملؤسسات التعليمية، وذلك كله إىل حني إزالة املخالفة، وهو ما يتناقض مع املادة 30 من اتفاقية 

حقوق الطفل)31(. 

وما زال الجدل يثار أحيانًا يف املجتمع الليبي بشأن تسجيل األسامء غري العربية واإلسالمية، ومؤخرًا 

قام أحد املواطنني الليبيني بالتواصل مع دار اإلفتاء يف طرابلس الستطالع رأيها بشأن حكم تسمية ابنته 

الليبي حني  املرُّشع  إن  كدنو  يقول حسن  الترشيعية،  الناحية  من  لكن  األمازيغي)32(،  )ماسيليا(  باسم 

إصداره القانون رقم 18 لسنة 2013 كان يجب أن يقوم بإلغاء املادة 3 من القانون رقم 24 لسنة 2002، 

وكان يجب إلغاء قامئة األسامء املحظورة والتي أعدها مجمع اللغة العربية، ويضيف أنه يف املامرسة 

والعربية  اإلسالمية  غري  األسامء  بتسجيل  األخرية  الفرتة  يف  املدنية  األحوال  مصلحة  تقوم  العملية، 

ويقول  األمر«.  هذا  املرونة يف  ببعض  يسمح  الحايل  املصلحة  »رئيس  لكون  ذلك  ويرجع  للمواليد، 

كدنو إنه كان يجب عىل رئيس املصلحة بذل جهده يف التواصل مع املرُّشع من أجل تعديل القانون رقم 

24، ألن أسامء املواليد التي ُسمح بتسجيلها خالل واليته »باملخالفة للقانون« رمبا يتعرض أصحابها 

ملشكالت قانونية فيام بعد يف حال جاء رئيس جديد للمصلحة يريد تنفيذ القانون بشكله الحايل. 

الليبي، وبعد عدة سنوات  أثار جداًل واسًعا يف املجتمع  قد  24 كان  القانون رقم  أن  بالذكر  جدير 

من إصداره قامت أمانة اللجنة الشعبية العامة يف 2007 بإلغاء قرارها رقم 98 بشأن تشكيل لجنة تحديد 

األسامء العربية واإلسالمية، وأصدرت القرار رقم 3 لسنة 2007 بتقرير بعض األحكام تنفيًذا للقانون رقم 

24؛ لتسمح ببعض املرونة يف تسجيل األسامء التي تعرب عن الثقافة املحلية الوطنية كاألسامء األمازيغية 

والطارقية، مع تشديد القرار عىل منع القيد يف السجل املدين ألسامء تعرب عن معتقدات ورموز منافية 

للقيم اإلسالمية، مثل »أبو جهل ومسيلمة«)33( ورمبا يفرّس ذلك »مرونة« رئيس مصلحة األحوال املدنية 

الحايل التي أشار إليها كدنو أعاله، لكنه أيًضا رمبا يشري إىل تعّنت مسؤولني آخرين يعمدون إىل تجاهل 

وجود ذلك القرار خالل مامرسة عملهم يف تسجيل أسامء املواليد، ويف كل األحوال، ينبغي للُمرّشع 

31  المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل: "في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان 

األصليين، ال يجوز حرمان الطفل المنتمي  لتلك األقليات أو ألولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، 

بثقافته، أو الجهر بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته". 

32  مقابلة مع حسن كدنو، مصدر سابق. 

33  إلغاء القيود على األسماء غير العربية في ليبيا، أرشيف موقع ليبيا المستقبل، 12 يناير/ كانون الثاني 2007. تاريخ الزيارة 

 https://bit.ly/35WNjzt .2020 في 25 أغسطس/ آب
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الليبي مراجعة القانون رقم 24 وفًقا للمعايري الدولية لحقوق الطفل، وإلغاء كل الترشيعات واللوائح التي 

تثّل تييزًا ضد األقليات أو تُعد قيًدا تعسفيًا عىل حق املواطنني يف اختيار أسامء أطفالهم. 

العدالة الجنائية لألحداث .5
يدعو البند 3 من املادة 40 يف اتفاقية حقوق الطفل إىل »تحديد سن دنيا يفرتض دونها أن األطفال 

ليس لديهم األهلية النتهاك قانون العقوبات«، فضاًل عن إمكانية »اتخاذ تدابري عند االقتضاء ملعاملة 

هؤالء األطفال دون اللجوء إىل إجراءات قضائية، رشيطة أن تحرتم حقوق اإلنسان والضامنات القانونية 

احرتاًما كاماًل«. وتويص املادة 4 من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث 

)قواعد بكني( بأال تُحدد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية عىل نحو مفرط االنخفاض)34(، ويف هذا الصدد، 

قالت لجنة حقوق الطفل يف تعليقها العام رقم 10 )2007( بشأن حقوق الطفل يف قضاء األحداث إن 

تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية دون 12 سنة »أمر غري مقبول دوليًا«)35(. 

ويف هذا اإلطار، تشري املادة 80 من قانون العقوبات الليبي إىل أنه »ال يكون مسؤواًل جنائيًا الصغري 

الذي مل تبلغ سنه الرابعة عرشة« وتضيف أن للقايض أن يتخذ يف شأن الصغري »التدابري الوقائية املالمئة 

إذا كان قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل الذي يعد جرمية قانونًا«. وبالرغم من أن القانون 

يقول بوضوح إن املسؤولية الجنائية تبدأ مع بلوغ الرابعة عرشة - فإنه من غري الواضح طبيعة التدابري 

الوقائية التي ميكن للقايض اتخاذها بحق األطفال الذين تبلغ أعامرهم ما بني السابعة والرابعة عرشة، 

ن تلك التدابري تتضمن الحرمان من الحرية.  ومدى تضمُّ

وبالرغم من تأكيد ليبيا يف تقريرها الدوري الثاين إىل لجنة حقوق الطفل عىل أن الصغري الذي أتم 

السابعة من عمره ال يُسأل جنائيًا، وهذا ما أكده تقرير فريق الخرباء الوطني الصادر يف عام 2008، إذ قال 

إن املرُّشع الليبي اهتم بإبعاد املسؤولية الجنائية عمن تقل سنه عن الرابعة عرشة »وذلك الفرتاضه - ومبا 

ال يقبل إثبات العكس- عدم توافر قوة الشعور واإلرادة لديه يف هذه املرحلة املبكرة من العمر، كام 

أكد فيه عىل عدم إمكانية اتخاذ أي إجراء ضد الصغري الذي تقل سنه عن السابعة«)36(. – بالرغم من هذا 

قالت اللجنة يف مالحظاتها الختامية إن السن الفعلية للمسؤولية الجنائية هي سبع سنوات، وإنها تُعد 

سًنا صغرية للغاية. وبسؤال طارق مللوم مدير مؤسسة بالدي لحقوق اإلنسان عن تلك النقطة قال »هذه 

النقطة إشكالية، لكن بغض النظر عام يقوله القانون، ففي الواقع نرى العديد من األطفال دون العارشة 

34  يمكن االطالع على قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث على هذا الرابط: 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx 

 ،)10/CRC/C/GC 35  التعليق العام رقم 10)2007( للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في قضاء األحداث، )الوثيقة

25 أبريل/ نيسان 2007. 

36  دراسة حول نظام عدالة األحداث في ليبيا، فريق الخبراء الوطنيين، 2008. متاحة على موقع وزارة العدل الليبية:

 www.aladel.gov.ly 
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يف السجون ومراكز االحتجاز، وحتى لو مل تصدر أحكام ضدهم، فإنهم يودعون أماكن االحتجاز التابعة 

للدولة وملدد طويلة«.

عالوة عىل ذلك، انتقدت اللجنة ظروف احتجاز األحداث يف ليبيا، مبا يف ذلك الحبس االحتياطي 

الذي  الشامل  بقدر كاٍف املنهج  اعتبارها  تأخذ يف  ليبيا مل  أن  اللجنة  قبل إجراء املحاكمة. واعتربت 

تدعو االتفاقية الدول األطراف العتامده يف التعامل مع جرائم األحداث، عرب معالجة األسباب والعوامل 

االتفاقية  أحكاَم  ليوافق  األحداث  لقضاء  نظامها  تعديل  إىل  ليبيا  اللجنة  األساسية، ودعت  االجتامعية 

واملعايري الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك إلغاء احتجاز األشخاص دون سن الثامنة عرشة مع البالغني، 

وعدم محاكمتهم كبالغني وعدم حرمانهم من تلقي املساعدة القانونية. 

وفيام يتعلق بتوقيع العقوبات عىل األحداث، تنص املادة 81 من قانون العقوبات عىل أن الصغري 

الذي يبلغ عمره الرابعة عرشة ميكن مساءلته جنائيًا عىل أن تخفض العقوبة يف شأنه مبقدار ثلثيها، ويف 

حال ارتكابه جناية عقوبتها اإلعدام أو السجن املؤبد يستبدل بهاتني العقوبتني السجن ملدة ال تقل عن 

خمس سنوات، يقضيها يف محل خاص باألحداث يخضع فيه لنظام خاص إلعادة تأهيله، وتنص املادة 

82 من قانون العقوبات عىل أن القايض يجب أن يفرض الحد األدىن للعقوبة فقط، أما يف حال كان 

الصغري املرتكب جناية أو جنحة مل يبلغ الرابعة عرشة؛ فتنص املادة 151 من قانون العقوبات عىل أنه 

يجب عىل القايض األمر بإيوائه يف إصـالحية قانونية أو بوضعه تحت املراقبة، يف الحالة التي ميكن 

فيها تنفيذ تلك املراقبة بتسليمه لوالديه أو ملن كانوا ملزمني برتبيته والعناية به، أو إلحدى مؤسسات 

املساعدة االجتامعية، كام تنص املادة نفسها عىل تطبيق التدابري نفسها عىل القارص الذي أتم الرابعة 

عرشة ومل يبلغ الثامنة عرشة إذا ثبت عدم قدرته عىل اإلدراك واإلرادة، وتنص املادة 98 عىل عدم تطبيق 

أحكام العود عىل الصغار الذين مل يبلغوا الثامنة عرشة.

أما يف حال إصدار حكم عىل الصغري الذي يقل عمره عن الثامنة عرشة بالحبس ملدة ال تزيد عىل 

سنتني؛ فتجيز املادة 112 من قانون العقوبات للمحكمة أن تأمر يف نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة 

ملدة خمس سنني تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، ويف حال ارتكاب الصغري دون الثامنة 

عرشة جرمية يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ملدة ال تزيد عىل سنتني أو بغرامة ال تجاوز خمسني 

ديناًرا أو بالعقوبتني مًعا؛ فإن املادة 118 من قانون العقوبات تجيز للقايض أن يعفو عنه، ويرتتب عىل 

العفو إسقاط الجرمية نهائيًا، وتضع نفس املادة رشوطًا ملنح العفو؛ بحيث ال ميكن للصغري الذي سبق 

الحكم عليه بعقوبة جناية االستفادة منه، كام ال يجوز منح العفو أكرث من مرة واحدة، لكن حتى يتمكن 

بأنه لن يعود إىل  يبعث عىل االعتقاد  ينبغي أن يرى من املحكوم عليه ما  العفو؛  القايض من إصدار 

ارتكاب جرائم أخرى، وذلك بحسب املادة 113 من نفس القانون. 
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وتنظم املواد من 316 وحتى 329 من قانون اإلجراءات الجنائية محاكمة األحداث، وتنص عىل إنشاء 

الثامنة عرشة،  يبلغ  الرابعة عرشة ومل  أتم  الذي  الصغري  املتهم  لهم، تختص مبحاكمة  محاكم خاصة 

فضاًل عن النظر يف قضايا األحداث املترشدين، كام ينص قانون اإلجراءات الجنائية عىل وجوب فحص 

األسباب التي دفعت الحدث الرتكاب الجرمية، عرب االستعانة باألطباء والخرباء املتخصصني، كام يُلزم 

القانون بوجود محاٍم يف حالة املحاكمة الجنائية. 

وفيام اعترب تقرير الخرباء الوطنيني املذكور آنًفا أن املرُّشع الليبي قد أظهر اهتامًما بتوفري مظلة حامية 

قانونية لألحداث، إال أنه أكد يف الوقت نفسه أن املرُّشع مل يكرتث بتطبيق نظام الخدمة االجتامعية 

كعقوبة بديلة أو باستحداث مؤسسات تهتم بشؤون األحداث، وكذلك نبّه املرُّشع إىل رضورة اعتامده 

»مظّنة  عن  بعيًدا  تطبيقها  يسهل  بحيث  واإلصالحية،  الرتبوية  الوقائية،  التدابري  ألنواع  واضًحا  تصنيًفا 

التحُكم أو سوء التقدير«. ويف هذا الصدد، الحظ التقرير أنه بسبب قلة التدابري البديلة يلجأ القضاء يف 

أغلب األحيان إىل الحكم بإيداع الحدث بدار تربية وتوجيه األحداث، التي تفتقر بدورها إىل الربامج 

التأهيلية؛ مبا يجعل وجود الحدث بالدار ال يحقق الغرض من تأهيله وإعادة إدماجه يف املجتمع. 

عالوة عىل ذلك، الحظ تقرير الخرباء أن القضاة العاملني يف محاكم األحداث، غري متخصصني يف 

قضاء األحداث، منبًها إىل أن الواقع العميل ال يشهد تطبيق بعض النصوص القانونية مثل اختصاص 

قايض األحداث باإلرشاف عىل تنفيذ العقوبات؛ برغم أن املتابعة رضورية لرصد التحسن يف سلوك 

هذا  ضده،  الصادر  الحكم  يف  النظر  وإعادة  املحكمة  عىل  مجدًدا  بعرضه  يسمح  ما  وهو  الحدث، 

باإلضافة إىل عدم مراعاة األحكام املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات الجنائية فيام يتعلق باإلفراج 

عن الحدث إذا ثبت حسن سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة إذا قىض منها ثالثة أرباع املدة، أيًضا أشار تقرير 

الخرباء أيًضا إىل افتقار قانون اإلجراءات الجنائية إىل أحكام خاصة بالضبطية القضائية لألحداث؛ مام 

إىل  بالسعي  املرُّشع  مطالبة  إطار  ويف  واالحتجاز،  القبض  أثناء  كالبالغني  الحدث  معاملة  عنه  ينجم 

تحقيق مصلحة الحدث الفضىل؛ أوىص الخرباء بإصدار ترشيع خاص باألحداث يتالىف عيوب القوانني 

النافذة.

النصوص  جمع  أنه  واضعوه  يزعم  لألحداث  قانون  مرشوع  يضم  الخرباء  تقرير  أن  بالذكر  جدير 

النافذة يف الترشيعات املختلفة مع االستجابة للمتغريات والصكوك الدولية واإلقليمية مبا يلبي مصلحة 

الحدث الفضىل، وتطرح وزارة العدل الليبية مرشوع القانون عىل موقعها عىل اإلنرتنت، دون أي إضافة 

توضح رؤية الوزارة أو تشري إىل إجراء مناقشات حول القانون مع السلطات الليبية واملنظامت الحقوقية 

الليبية والدولية مثل اليونيسيف حول املرشوع، وما هي فرص إقراره، وما دور اللجنة العليا للطفولة يف 

هذا األمر. 



رجب سعد

123

جدير بالذكر أنه يف نوفمرب/ ترشين الثاين 2018 ومبناسبة اليوم العاملي للطفل، أصدرت 30 منظمة 

ليبية تقريرًا مشرتكًا، رسدت فيه مجموعة من االنتهاكات لحقوق األحداث الجانحني يف عدد من املدن 

عليهم  القبض  لحظة  منذ  كالبالغني  يعاملون  حيث  وسوسة،  والبيضاء  وبنغازي  طرابلس  مثل  الليبية، 

باألحداث)37(.  خاصة  أماكن  توافر  عدم  ظل  يف  واملعتقالت،  السجون  وإيداعهم  احتجازهم  وحتى 

ونالحظ هنا أن املنظامت والهيئات الدولية املعنية ال تصدر تقارير خاصة بوضعية األحداث الجانحني 

الدولية يف محاكمة األحداث بشكل كاٍف،  للمعايري  الليبية  السلطات  امتثال  يتم فحص  ليبيا، وال  يف 

وبرغم إصدار العديد من التقارير عن حقوق اإلنسان يف ليبيا خالل السنوات األخرية، فإن األحداث ال 

يحظون بالقدر الالزم من الرتكيز عىل أوضاعهم وما يتعرضون له من انتهاكات. 

العنف واالستغالل الجنسي.6
الترشيعية  التدابري  جميع  اتخاذ  األطراف  الدول  عىل  أن  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   19 املادة  تؤكد 

واإلدارية واالجتامعية والتعليمية املالمئة لحامية الطفل من كافة أشكال العنف أو الرضر أو اإلساءة 

البدنية أو العقلية واإلهامل أو املعاملة املنطوية عىل إهامل، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف 

ذلك اإلساءة الجنسية، أيًضا مبوجب املادة 34 من االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحامية الطفل من 

بوجه  األطراف،  الدول  تتخذ  األغراض  ولهذه  الجنيس،  واالنتهاك  الجنيس  االستغالل  أشكال  جميع 

الطفل عىل  إكراه  أو  األطراف ملنع حمل  والثنائية واملتعددة  الوطنية  التدابري املالمئة  خاص، جميع 

أو غريها من املامرسات  الدعارة  املشاركة يف أي نشاط جنيس غري مرشوع، واستغالل األطفال يف 

الجنسية غري املرشوعة. 

الترشيعية  التدابري  األطراف  الدول  اتخاذ  وجوب  عىل  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   19 املادة  تنص 

واإلدارية واالجتامعية والتعليمية لحامية الطفل من كافة أشكال العنف أو الرضر أو اإلساءة البدنية أو 

العقلية واإلهامل أو املعاملة املنطوية عىل إهامل، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك اإلساءة 

العنف،  أشكال  من جميع  التحرر  الطفل يف  بشأن حق   )2011(  13 رقم  العام  تعليقها  الجنسية، ويف 

االتفاقية  مع  يتسق  تفسريًا  الفضىل  الطفل  مصالح  تفسري  »وجوب  عىل  الطفل  حقوق  لجنة  شددت 

كلها،مبا يف ذلك واجب حامية األطفال من جميع أشكال العنف«)38(. وأضافت أنه »ال يجوز اللجوء 

إىل التفسري لتربير مامرسات، مثل العقوبة البدنية وغريها من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة، تتعارض 

مع كرامة الطفل اإلنسانية وحقه يف سالمته البدنية«، كام طالبت اللجنة الدول بأن تقوم عىل وجه الرسعة 

37  ثالثون منظمة غير حكومية ليبية توجه سبعة أسئلة إلى السلطات الليبية في اليوم العالمي للطفل، مصدر سابق. 

38  التعليق العام رقم 13 )2011( للجنة حقوق الطفل بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، 

)الوثيقة CRC/C/GC/13(، 81 أبريل/ نيسان 2011.  
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»بسن أو إلغاء ما يلزم من ترشيعاتها بغية حظر جميع أشكال العنف، مهام كانت خفيفة، داخل األرسة 

ويف املدارس، مبا فيها العنف الذي يستخدم كشكل من أشكال التأديب«)39(. 

ويف ظل التقبل املجتمعي يف ليبيا، وغريها من الدول، للعقوبة البدنية لألطفال داخل األرسة، وسيلًة 

من وسائل التأديب والرتبية، نشري إىل التعليق العام رقم 8 )2006( للجنة حقوق الطفل بشأن حق الطفل 

اللجنة  اعتربت  حيث  واملهينة،  القاسية  املعاملة  رضوب  من  وغريها  البدنية  العقوبة  من  الحامية  يف 

النطاق، داخل األرسة ويف  ًاواسعي  التي تلقى قبواًل وتسامح  البدنية لألطفال  العقوبة  القضاء عىل  أن 

املدارس، يُعد مبنزلة إسرتاتيجية للحد من جميع أشكال العنف يف املجتمعات ومكافحتها)40(. 

ويف الترشيع الليبي تنزع املادة 36 من القانون رقم 17 لسنة 1992 الوالية عن القارص يف حالة إساءة 

املعاملة أو سوء استعامل وسائل اإلصالح والرتبية، وبينام تحظر ليبيا العقوبات البدنية يف املدارس، 

لليبيا؛ يشري  الثاين  الدوري  التقرير  الختامية عىل  الطفل يف مالحظاتها  به لجنة حقوق  وهو ما رحبت 

2013 أشار إىل أن هذا النوع من العقاب ال يزال ميارس)41(. وكانت لجنة  تقرير لليونيسيف صدر يف 

الوضع  وافية عن  االفتقار ملعلومات  إزاء  قلقها  الختامية عن  أعربت يف مالحظاتها  قد  الطفل  حقوق 

الحقيقي يف ليبيا بالنسبة إىل تعرض األطفال إلساءة املعاملة داخل األرسة، ويف 2017، صدرت دراسة 

حول العنف ضد األطفال يف ليبيا، أجرتها اليونيسيف بالرشاكة مع املركز الوطني ملكافحة األمراض 

يف ليبيا، وخلُصت إىل أن 90 يف املئة من الفتيان و88 يف املئة من الفتيات أبلغوا عن تعرضهم لبعض 

أشكال العنف يف املنزل واملدرسة)42(. 

االستغالل  من  مختلفة  أشكال  عىل  الليبي  العقوبات  قانون  من  و409  و408   407 املواد  وتعاقب 

أو  باإلكراه  الجنس  بالسجن عرش سنوات كل من مارس   407 املادة  تعاقب  الجنيس لألطفال، حيث 

بالرضا مع صغري دون الرابعة عرشة، وتكون العقوبة السجن خمس سنوات إذا كان عمر الضحية يرتاوح 

بني الرابعة عرشة والثامنة عرشة، وتعاقب املادة 408 عىل هتك عرض الصغري دون الرابعة عرشة بالسجن 

العقوبة  والثامنة عرشة تكون  الرابعة عرشة  يرتاوح بني  الضحية  أما يف حال كان عمر  خمس سنوات، 

39  لجنة حقوق الطفل، يوم المناقشة العامة بشأن العنف الذي يُمارس ضد األطفال داخل األسرة وفي المدارس، تقرير 

 .)111/CRC/C الوثيقة(  ،2001 والعشرين، سبتمبر-أكتوبر  الثامنة  اللجنة عن دورتها 

40  التعليق العام رقم 8 )2006( للجنة حقوق الطفل بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب 

 ،)8/CRC/C/GC العقوبة القاسية أو المهينة، المادة 19، والفقرة 2 من المادة 28، والمادة 37، في جملة مواد أخرى، )الوثيقة

18 أغسطس/ آب 2006. 

41  دور القضاء في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، اليونيسيف، 21 أبريل/ نيسان 2013. 

https://unsmil.unmissions.org/node/100039600 

42  Mainstreaming Mental Health and Psychosocial Support in Education sector, UNICEF, 24 January 

2020. 

https://cutt.ly/lhKAHVN
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معينة، كل من حرض  مدة  تحديد  بالحبس، دون   409 املادة  وتعاقب  تقل عن سنة،  الحبس ملدة ال 

صغريًا دون الثامنة عرشة عىل الفسق والفجور أو أثاره بأية طريقة الرتكاب فعل شهواين أو ارتكبه أمامه، 

وتضاعف العقوبة إذا كان الجاين من أصول املجني عليه أو من املتولني تربيته أو مالحظته. 

وتعاقب املادة 415 عىل تحريض القارص عىل الدعارة بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي 

تعاقب  فيام  الرابعة عرشة،  دون  الضحية  كانت  العقوبة يف حال  وتضاعف  دينار.  مائتي  تزيد عىل  ال 

املادة 416 عىل اإلرغام عىل الدعارة بالسجن من ثالث سنوات إىل ست سنوات وبغرامة ترتاوح بني 

مائة وخمسني وخمسامئة دينار، كام تعاقب املادة 412 عىل الخطف بغرض االستغالل الجنيس وتزداد 

العقوبة إن كانت الضحية دون سن الثامنة عرشة، وتنص املادة 414 عىل تخفيف العقوبات يف املواد 

411 و412 و413 يف حال تراجع الجاين وبادر بإعادة املخطوف قبل اإلقدام عىل ارتكاب أفعال إجرامية 

معه. فضاًل عن ذلك، تعاقب املادة 36 من القانون 17 لسنة 1992 بشأن تنظيم أحوال القارصين ومن يف 

حكمهم عىل جرائم من بينها املواقعة بالقوة أو التهديد أو الخداع وهتك العرض وتحريض الصغار عىل 

الفسق والفجور والخطف إلتيان أفعال شهوانية والتحريض عىل الدعارة أو اإلرغام عليها. 

ارتكب وهو خارج  ليبي  إن »كل  الطفل  تقريرها إىل لجنة حقوق  ليبيا يف  قالت  عالوة عىل ذلك، 

الجامهريية فعاًل من أفعال االستغالل الجنيس لألطفال واالعتداء عليهم ودعارة األطفال وغريها التي 

تكون مجرمة يف القانون الليبي يعاقب مبقتىض أحكام قانون العقوبات الليبي إذا عاد إىل الجامهريية 

وكان الفعل معاقبًا عليه مبقتىض قانون البلد الذي ارتكب فيه الفعل«)43(.

إزاء بعض جرائم االستغالل الجنيس لألطفال، لكن  الليبي  للُمرّشع  الواضحة  بالرغم من الرصامة 

يبدو أنه بحاجة إىل إجراء بعض التعديالت لوضع تصنيف دقيق ألشكال االعتداء والتحرش الجنيس 

باألطفال، وأال تقترص العقوبات املشددة عىل االغتصاب أو مامرسة الجنس بالرضا مع الصغري، ووضع 

عقوبات مناسبة تتامىش مع املعايري الدولية، ورمبا سيكون من الرضوري أن يتم ذلك خالل صياغة 

القانون املوحد للطفولة املزمع وضعه، بعد نقاش جاد مع املنظامت الدولية واملحلية املعنية بحقوق 

الطفل. 

عالوة عىل ذلك، يجب أن يضمن القانون التعامل املالئم مع األطفال ضحايا العنف واالنتهاكات 

الناجني  األطفال  بيانات  رسية  تحفظ  صارمة  رشوط  وضع  يتطلب  ما  وهو  ناجني،  بوصفهم  الجنسية 

يف حوادث التحرش الجنيس؛ مبا يشجعهم وأرسهم عىل تقديم البالغات، وعدم الخوف من الوصم 

األطفال  استجواب  عملية  يتولون  الذي  األشخاص  أن  عىل  القانون  ينص  أن  يجب  كام  املجتمعي، 

الناجني والحصول عىل شهاداتهم - يجب أن يتلقوا تدريبات مكثفة عىل أيدي خرباء يف حقوق الطفل 

 ،1.CRC/C/93/Add ،2002 43  التقرير الدوري الثاني المقدم من ليبيا إلى لجنة حقوق الطفل، الوثيقة، 19 سبتمبر/ أيلول

الفقرة 351.
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وأطباء نفسيني؛ ليتمكنوا من تنفيذ مهمتهم دون أن يتسبب اعتامدهم أساليب غري مناسبة يف التعامل مع 

أطفال تحت تأثري الصدمة يف إيذائهم نفسيًا ومفاقمة شعورهم بالكرب أو العار. 

التعليمية  واملؤسسات  املدارس  تضع  أن  عىل  القانون  ينص  أن  أيًضا  رضوريًا  سيكون  ورمبا 

وكل  واملعلامت  املعلمون  يتلقى  أن  يضمن  الجنيس، مبا  للتحرش  سياسات  املختلفة  واالجتامعية 

من يتعامل مع أطفال داخل تلك املؤسسات إرشادات صارمة إزاء التعامل املالئم مع األطفال، هذا 

باإلضافة إىل تنظيم حمالت توعوية لألطفال تساعدهم عىل تييز إساءة السلوك الذي قد يتعرضون له 

يف املنزل واملدرسة واألندية الرياضية واالجتامعية وغريها من املؤسسات، ووضع إرشادات مكتوبة 

والبالغات يف حال  الشكاوى  وتقديم  الترصف  كيفية  لتوضيح  األمور  وأولياء  األطفال  وتوزيعها عىل 

وقوع أي نوع من العنف أو التحرش الجنيس. 

األطفال المهاجرون والالجئون..
تنص املادة 22 من اتفاقية حقوق الطفل عىل رضورة اتخاذ الدول األطراف التدابري املالمئة لتكفل 

للطفل الذي يسعى إىل الحصول عىل مركز الجئ، تلقي الحامية واملساعدة اإلنسانية املناسبتني يف 

التمتع بالحقوق الواردة باالتفاقية وىف غريها من الصكوك الدولية اإلنسانية أو املتعلقة بحقوق اإلنسان 

التي تكون الدول املذكورة أطرافًا فيها، كام تكفل املادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل عدم حرمان أي 

طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية، ويف حال احتجازه يجب أن يتم ذلك كملجأ أخري وألقرص 

فرتة زمنية ممكنة، ووجوب معاملته بإنسانية واحرتام للكرامة املتأصلة يف اإلنسان، كام نصت عىل حقه 

يف الحصول رسيًعا عىل املساعدة القانونية)44(. وكانت لجنة حقوق الطفل قد خصصت تعليقها العام 

بلدهم املنشأ،  لتناول مسألة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج   )2005( 6 رقم 

عالوة عىل ذلك، أصدرت لجنة حقوق الطفل تعليقني عامني مشرتكني ذوي صلة مع اللجنة املعنية 

بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم)45(. 

44  كما تعد ليبيا طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول االختياري األول الملحق به؛ 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول االختياري الملحق بها؛ واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين االختياريين الملحقين 

بها بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية، كما أنها 

أيًضا طرف في االتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

 22 3 )2017( للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم  45  التعليق العام المشترك رقم 

الدولية  الهجرة  سياق  في  بالطفل  الخاصة  اإلنسان  حقوق  مجال  في  الدول  التزامات  بشأن  الطفل  حقوق  للجنة   )2007(

)الوثيقة CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22(. ثم صدر التعليق العام المشترك رقم 4 )2007( للجنة المعنية بحماية حقوق 

جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 )2007( للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق اإلنسان 

 CMW/C/GC/4-CRC/C/ الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة )الوثيقة

.)23/GC
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وكانت لجنة حقوق الطفل يف تعليقها العام رقم 14)2013( املتعلِّق بحّق الطفل يف إيالء االعتبار 

األول ملصالحه الُفضىل قد ذكرت أنه من الرضوري تقييم مصالح الطفل الفضىل وتحديدها يف إطار 

آثار فصل الطفل عن والديه، فإن هذا  أنه »نظرًا إىل خطورة  احتامل فصل الطفل عن والديه، وأكدت 

الطفل مهدًدا بخطر محدق«)46(. كام  القصوى، كأن يكون  ينبغي أال يحدث إال عند الرضورة  الفصل 

أكدت اللجنة يف نفس التعليق العام أن املصالح الفضىل للطفل أو األطفال املستضعفني ال تقترص عىل 

التمتع الكامل بجميع الحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية بل ينبغي أن تجاوزه إىل »معايري أخرى 

لحقوق اإلنسان تتصل بتلك األوضاع املحددة، مثل األوضاع املشار إليها يف اتفاقية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الخاصة بوضع الالجئني«. ونشري يف هذا السياق إىل أن ليبيا قامت بالتوقيع عىل 

اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة، لكنها تتنع عن االنضامم لالتفاقية الخاصة بوضع الالجئني. 

عالوة عىل ذلك، تنص املبادئ التوجيهية لالحتجاز الصادرة عن املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني عىل أنه »ال ينبغي احتجاز األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم، وال 

ميكن تربير احتجاز األطفال استناًدا فقط إىل حقيقة أنهم غري مصحوبني بذويهم أو منفصلني عنهم أو 

عىل أساس الهجرة أو حالة اإلقامة«)47(. كام أكد املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين 

احتجاز  )مثل  األرسة  وحدة  عىل  للحفاظ  بأنه  بالهجرة  املتصل  األطفال  احتجاز  تربير  ينبغي  »ال  أنه 

األطفال مع والديهم عندما يهاجرون جميًعا بوجه مخالف للقانون(«، كام شدد عىل خالصة اليونيسيف 

التوجيهية  املبادئ  تنص  أيًضا  لألطفال«)48(.  الفضىل  املصلحة  األطفال  احتجاز  يحقق  أن  »ال ميكن 

املوىص بها فيام يتعلق بحقوق اإلنسان واالتجار باألشخاص عىل عدم احتجاز األشخاص املتاجر 

بهم، تحت أي ظرف من الظروف، يف مراكز احتجاز املهاجرين، أو أماكن الحبس األخرى، باإلضافة 

املتصلة  الجرائم  أو عقوبات جنائية عن  االتجار إلجراءات  األطفال ضحايا  إىل ضامن عدم إخضاع 

بحالتهم)49(. 

وكانت لجنة حقوق الطفل يف مالحظاتها الختامية عىل التقرير الدوري الثاين لليبيا قد أعربت عن 

اللجوء، وطالبت  طالبي  أو  الالجئني  األطفال  لحقوق  الحامية  يضمن  ليبي  لعدم وجود ترشيع  قلقها 

اللجنة ليبيا بوضع إطار قانوين فّعال لحامية حقوق األطفال الالجئني وملتميس اللجوء وفًقا للامدتني 

الُفضلى،  لمصالحه  األول  االعتبار  إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلِّق   )2013(14 رقم  العام  التعليق  الطفل،  لجنة حقوق    46

 .61 الفقرة   ،)14/CRC/C/GC( الوثيقة 

47  المبادئ التوجيهية للمعايير والقواعد المطبقة الخاصة باحتجاز طالبي اللجوء وبدائله، المفوضية السامية لألمم المتحدة 

https://www.refworld.org/docid/503489533b8.html .2012 ،لشؤون الالجئين، المبدأ التوجيهي )2.9( األطفال

48  تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين، جورج بوستامانتي، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الحادية 

عشرة، )الوثيقة A/HRC/7/11(، 14 مايو/ أيار 2009.

49  تقرير مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي، الدورة الموضوعية 

 .)1.E/2002/68/Add لعام 2002، )الوثيقة
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2 و22 من اتفاقية حقوق الطفل، كام شجعت اللجنة ليبيا عىل التصديق عىل اتفاقية عام 1951 املتعلقة 

بوضع الالجئني وبروتوكولها لعام 1967، وكام أرشنا سابًقا؛ فإن ليبيا تقاوم االنضامم لالتفاقية. 

املحددة  الجوانب  تحكم  التي  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  التفاقية  انضمت  ليبيا  فإن  ذلك،  ومع 

ملشكالت الالجئني يف إفريقيا، وجدير بالذكر أن االتفاقية اإلفريقية تدعو الدول األعضاء يف منظمة 

الوحدة اإلفريقية إىل االنضامم إىل اتفاقية 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بل وتعترب االتفاقية اإلفريقية 

نفسها مبنزلة »العنرص املكمل اإلقليمي الفّعال يف القارة اإلفريقية التفاقية األمم املتحدة لعام 1951 

الخاصة بوضع الالجئني«)50(.

عىل أرض الواقع، تتعامل ليبيا بقدر كبري من الحساسية مع الالجئني، وال تعرتف بوجودهم )كالجئني( 

يف البالد؛ ويقول أحد العاملني يف اليونيسيف »يخىش املسؤولون الليبيون من أن يؤدي تدفق الالجئني 

القومي«)51(. وبالرغم من عدم  باعتبارهم تهديًدا لألمن  إليهم  البالد، وينظرون  إىل تغيري دميغرايف يف 

انضامم ليبيا التفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني؛ فإن املفوضية السامية لشؤون الالجئني 

كان لها مكتب وفريق عمل يف طرابلس لسنوات عدة قبل أن تطلب منهم الحكومة الليبية يف عام 2010 

مغادرة البالد، معتربة نشاط املفوضية غري قانوين يف البالد)52(. ولكن يف العام التايل، ويف أعقاب الثورة، 

صدر اإلعالن الدستوري الذي تنص املادة 10 فيه عىل أن »تكفل الدولة حق اللجوء مبقتىض القانون، 

وال يجوز تسليم الالجئني السياسيني«)53(. وبعد مرور نحو عرش سنوات، مل يصدر املرُّشع الليبي قانونًا 

ينظم أوضاع الالجئني حتى اآلن، مع ذلك، أشارت أطباء بال حدود يف تقرير حديث إىل أنه حتى أكتوبر/ 

ترشين األول 2019 كان يُسمح ملفوضية األمم املتحدة لالجئني »بتسجيل طالبي اللجوء والالجئني من 

عدد محدود من الدول«)54(. ويؤكد أحد العاملني يف يونيسيف أن هناك ترتيبًا )أو اتفاقًا( غري مكتوب 

بني الحكومة الليبية واملفوضية يسمح بتسجيل بعض الالجئني من دول معينة وبعض املناطق يف دول 

أخرى)55(.

املهاجرين  باألطفال  يتعلق  فيام  استخدامهام  يتم  قانونان  ليبيا  يف  يوجد  الترشيعية،  الناحية  ومن 

والالجئني وطالبي اللجوء، وهام القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة األجانب يف ليبيا 

50  المادة 8 من اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكالت الالجئين في إفريقيا.

51  مقابلة مع موظف في اليونيسيف يفّضل عدم الكشف عن هويته.

52  مفوضية الالجئين تسعى إلى حوار مع ليبيا الستئناف نشاطها في طرابلس، سويس إنفو، 22 يونيو/ حزيران 2010. 

53  وهو ما أكدته المادة 14 في مشروع الدستور الصادر في 29 يوليو/ تموز 2017، ولم يتم التصويت عليه حتى لحظة 

السطور.  هذه  كتابة 

54  االتجار بمعاناة الناس: الحجز واالستغالل واإلساءة في ليبيا، أطباء بال حدود، 6 يناير/ كانون الثاني 2020. 

55  وفًقا لموظف باليونيسيف، يُفّضل عدم الكشف عن هويته، فإن تلك الدول هي: سوريا واليمن وفلسطين والصومال 

وإريتريا، باإلضافة إلى القادمين من دارفور في السودان والمنتمين لألورومو في أثيوبيا. 
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وخروجهم منها، وقد تم تعديله مبوجب قانون رقم 2 لسنة 2004، باإلضافة إىل القانون رقم 19 لسنة 

2010 بشأن مكافحة الهجرة غري الرشعية. 

ويُجرّم القانون رقم 6 دخول ليبيا والبقاء فيها بشكل غري نظامي وتفرض املادة 19 من القانون عقوبة 

الحبس أو الغرامة عىل اإلقامة أو الدخول أو الخروج دون تأشرية، كام تضع املادة 20 عقوبة الحبس 

6 ال مييز  القانون رقم  القانون، فضاًل عن ذلك، فإن  والغرامة لكل من ارتكب مخالفة أخرى ألحكام 

بني املهاجرين غري النظاميني وطالبي اللجوء والالجئني واملهاجرين األطفال، إذ يراهم جميًعا مجرد 

»أجانب«. 

10 من قانون مكافحة الهجرة غري الرشعية، عىل املعاملة اإلنسانية للمهاجرين  وفيام تنص املادة 

القانون تنص عىل عقوبات جنائية  6 من  املقبوض عليهم مبا يحفظ كرامتهم وحقوقهم، لكن املادة 

للمهاجرين غري النظاميني تشمل الحبس مع الشغل أو الغرامة، ويتم ترحيل األجانب املحكوم عليهم 

يف جرمية منصوص عليها يف هذا القانون مبجرد تنفيذ العقوبة، وتشهد ليبيا انتهاكات واسعة النطاق 

لحقوق األطفال املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء، وسوف نتناول الحًقا االنتهاكات التي يتعرض 

لها أولئك األطفال أثناء وجودهم عىل األرايض الليبية، أو خالل محاوالتهم الفرار منها. 
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ثانيا: الوضع اإلنساني واالنتهاكات الجسيمة في زمن 
كوفيد -  19

تستمر معاناة األطفال الذين يحتاجون إىل تلقي الدعم والرعاية الصحية وتوفري مياه الرشب النظيفة، 

يف حني يؤدي استمرار النزاع املسلح إىل موجات متالحقة من النزوح الداخيل للمدنيني، باإلضافة إىل 

وقوع عدد كبري من القتىل والجرحى، ومن بينهم األطفال، عىل سبيل املثال، سجلت اليونيسيف يف 

أبريل/ نيسان 2020 نزوح نحو 11 ألف طفل من ورست وترهونة والعثور عىل 100 جثة، من بينها أطفال، 

يف أحد مستشفيات ترهونة؛ نتيجة النزاع املسلح يف غرب ليبيا)56(. 

ويف ظل تفيش جائحة كوفيد - 19 تتفاقم أزمة حقوق الطفل يف ليبيا؛ إذ يصبحون أكرث عرضة للخطر، 

الوضع  بتدهور  تبايل أطرافه املحلية واإلقليمية والدولية  الذي ال  النزاع املسلح  استمرار  ال سيام مع 

اإلنساين واملخاطر املتعددة التي يتعرض لها املدنيون وبخاصة األطفال خالله)57(. 

قيود  الجوي وفرض  الالجئني وإغالق املجال  توطني  إعادة  تعرث عمليات  أدى  ذلك،  عالوة عىل 

عىل الحركة، إىل حرمان كثري من املهاجرين من فرص العمل التي تساعدهم عىل توفري الغذاء ألرسهم 

إجراءاتهم  املهاجرون  ليتخذ  كاٍف،  بشكل  الطبية  اإلمدادات  توفري  عدم  عن  فضاًل  هذا  وأطفالهم، 

القطاع  عىل  واملصاعب  التحديات  من  مزيًدا  الجائحة  وتفرض  الفريوس)58(.  تفيش  ضد  االحرتازية 

الصحي املتهالك، وهو ما يؤثر يف السكان املدنيني، كام تزداد خطورة الوضع الصحي للمهاجرين، ال 

سيام األطفال، الذين ال يتمكنون من الحصول عىل الرعاية الصحية املالمئة يف زمن ما قبل الجائحة، 

ومؤخرًا قام مؤرش األمن الصحي العاملي بإضافة ليبيا إىل قامئة تضم 27 دولة هي األكرث عرضة لتفيش 

األمراض)59(. 

56  UNICEF Libya Country Office Humanitarian Situation Report No. 2 April - June 2020, 4 August 

2020.

https://cutt.ly/IhKJM6w 

57  في الذكرى األولى لشّن المشير حفتر هجوًما على العاصمة الليبية طرابلس، أونسميل تكرر أهمية وقف القتال وتوحيد 

الصف لدحر جائحة كورونا، أخبار األمم المتحدة، 4 أبريل/ نيسان 2020. 

https://news.un.org/ar/story/20201052732/04/ 

58  أيدن لويس، وباء كورونا يضيق خيارات المهاجرين الذين أرهقتهم الحرب في ليبيا، رويترز، 8 مايو/ أيار 2020.

 https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN22K202 

59  COVID-19: Identifying the Most Vulnerable Countries Using the GHS Index and Global Flight 

Data, The Global Health Security, 12 March 2020.

https://cutt.ly/chKJ4jO
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وبينام يواجه األطفال املهاجرون والالجئون املحتجزون تعسفيًا خطر انتقال العدوى بينهم يف أماكن 

االحتجاز)60(، فإنه يف ظل الجائحة، أصبحت أكرب مخاوف اليونيسيف تتعلق باملخاطر التي يتعرض لها 

األطفال يف ليبيا التي تتصاعد فيها النزاعات املسلحة؛ حيث أصبحت حياة األطفال عىل املحك)61(. 

وفيام ييل سنتناول بشكل موجز بعض االنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها األطفال يف ليبيا نتيجة 

استمرار النزاع املسلح وقصف املناطق املأهولة باملدنيني واملدارس واملستشفيات، وكذلك ظاهرة 

تعرض األطفال للخطف والقتل خارج نطاق القانون، باإلضافة إىل تجنيد األطفال الليبيني واألجانب يف 

صفوف أطراف النزاع، وأخريًا سنلقي الضوء عىل األهوال التي يواجهها األطفال املهاجرون والالجئون 

وطالبو اللجوء.   

أطفال تحت القصف..
الوضع  2019 إىل مزيد من تدهور  نيسان  أبريل/   4 الهجوم عىل طرابلس يف  النزاع مع  أدى تجدد 

أكدت  الجاري  العام  بداية  ويف  واملهاجرين،  والالجئني  الليبيني  األطفال  ومعاناة  ليبيا  يف  اإلنساين 

 90 بالسكان، وإجبار  املناطق املأهولة  العشوائية عىل  الهجامت  أطفال يف  اليونيسيف إصابة ومقتل 

الصحية  املرافق  بعرشات  إىل اإلرضار  الهجامت  أدت  املوت، كام  من  فراًرا  النزوح  ألف طفل عىل 

التعليم.  من  طفل  ألف   200 نحو  لحرمان  أدى  مبا  املدارس  إغالق  عن  فضاًل  منها،  العديد  وإغالق 

عالوة عىل ذلك، تعرض 60 ألًفا من األطفال الالجئني واملهاجرين ملزيد من املخاطر)62(. وبالرغم من 

دعوات وقف إطالق النار العديدة ألسباب إنسانية، استمرت الهجامت بال هوادة؛ وواصلت املنظامت 

بينهم  املدنيني ومن  تواجه  التي  التهديدات واملخاطر  اإلفادة عن  اإلنسانية  باألوضاع  املعنية  الدولية 

األطفال)63(.

ويف تقرير األمني العام لألمم املتحدة، الذي قدمه يف يونيو/ حزيران 2020، أمام مجلس األمن حول 

األطفال والنزاع املسلح، أفاد عن وقوع تسعة اعتداءات عىل املدارس و15 اعتداء عىل املستشفيات، 

وإغالق نحو 220 مدرسة يف طرابلس ومحيطها؛ نتيجة االعتداءات، كام وثّق تقرير األمني العام مقتل 35 

طفاًل وتشويه 42 آخرين، وتوزعت مسؤولية ارتكاب هذه الحوادث بني الجيش الوطني الليبي والقوات 

60  ليبيا: المحتجزون عرضة لخطر انتشار فيروس "كورونا"، هيومن رايتس ووتش، 29 مارس/ آذار 2020.

 https://www.hrw.org/ar/news/2020340051/29/03/ 

61  فيروس كورونا: العبء المزدوج على أطفال ليبيا واليمن وسوريا، يورونيوز، 22 أبريل/ نيسان 2020.

https://cutt.ly/LhKD19Q

 17 62  ليبيا: عشرات اآلالف من األطفال ُمعرضون للخطر وسط العنف والفوضى الناجمة عن نزاع ال يهدأ، يونيسيف، 

 .2020 الثاني  يناير/ كانون 

63  Joint statement on Libya by OCHA, UNHCR, UNICEF, UNFPA, WFP, WHO, IOM, 13 May 2020. 

https://www.unicef.org/press-releases/joint-statement-libya 
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املوالية له، وجامعات التبو املسلحة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، والجامعات املسلحة 

الليبي  الوطني  الجيش  أثناء االشتباكات بني  يف طرابلس، هذا فضاًل عن وقوع إصابات بني األطفال 

وقوات حكومة الوفاق، وقد وقعت الغالبية العظمى من اإلصابات »خالل الهجوم الذي شنه الجيش 

الوطني الليبي عىل طرابلس، ونجمت عن القصف املدفعي، والغارات الجوية مبا يف ذلك املركبات 

منع  حوادث  وقوع  إىل  التقرير  أشار  كام  الحرب«،  مخلفات  من  واملتفجرات  املأهولة،  غري  الطائرة 

وصول املساعدات اإلنسانية، وحّمل التقرير املسؤولية لكل من الجيش الوطني الليبي والقوات التابعة 

له، والجامعات املسلحة املتمركزة يف طرابلس، واللواء السابع والجامعات التابعة له، وجامعات التبو 

املسلحة وجامعات الزاوية املسلحة. 

الخطف مقابل فدية والمقابر الجماعية ..
يف السنوات األخرية، ونتيجة النهيار قطاع األمن وتفيش ظاهرة اإلفالت من العقاب والقتل خارج 

نطاق القانون وانتشار وتوحش املجموعات والعصابات املسلحة؛ ازدادت وترية أعامل الخطف مقابل 

فدية، مبا يف ذلك اختطاف األطفال، وقد وثّقت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ومكتب مفوضية 

وبنغازي وسبها وصرباتة)64(.  الجرائم يف طرابلس  بعض هذه  اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم 

وإىل جانب العصابات املسلحة التي تحرتف خطف األطفال، أشارت تقارير إىل اختطاف تنظيم الدولة 

اإلسالمية ألطفال تراوحت أعامر بعضهم بني خمسة وأحد عرش عاًما)65(.

وأحيانًا يتعرض األطفال ضحايا االختطاف لإلعدام من ِقبَل خاطفيهم، فعىل سبيل املثال، شهدت 

ليبيا يف أغسطس/ آب 2017 جرمية مروعة راح ضحيتها طفل أعدمته عصابة مسلحة بعد اختطافه نتيجة 

عجز أرسته عن دفع الفدية)66(، ويف 2018 استيقظت ليبيا عىل جرمية مامثلة راح ضحيتها ثالثة أطفال 

ترتاوح أعامرهم بني خمسة واثني عرش عاًما، تم اختطافهم يف 2015 ثم قام الخاطفون بقتلهم؛ بسبب 

العثور عىل رفاتهم، بعد ثالث سنوات من إعدامهم، يف غابة  الفدية)67(، وتم  فشل املفاوضات حول 

جنوب مدينة رصمان التي تبعد 70 كيلومرتًا عن العاصمة طرابلس)68(، ويف تقريره بشأن وضع األطفال 

2016، أفاد األمني العام لألمم املتحدة بارتفاع عدد حاالت اختطاف األطفال يف  والنزاع املسلح يف 

64  تقرير حول أوضاع حقوق اإلنسان في ليبيا، بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية 

لحقوق اإلنسان، 16 نوفمبر 2015، ص 25. 

65  سالم جبر كيدان، تقرير خاص- سبية في ليبيا.. قصة هروب امرأة خطفتها الدولة اإلسالمية، رويترز، 18 أغسطس/ آب 

 .2016

66  عبدالباسط غبارة، الخطف.. مصدر تمويل للجماعات المسلحة في ليبيا، بوابة إفريقيا اإلخبارية، 8 أبريل/ نيسان 2018. 

67  لمزيد من التفاصيل عن الواقعة: اغتيال البراءة في ليبيا، جريمة تعكس واقًعا أمنيًا مريرًا، المفكرة القانونية، 11 أبريل/ 

 .2014 نيسان 

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=4356 

نيسان 2018.  68  صدمة في ليبيا بعد العثور على رفات أطفال خطفوا قبل ثالث سنوات، وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب، 8 أبريل/
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ليبيا من جانب الجامعات املسلحة وامليليشيات والتنظيامت اإلجرامية مشريًا إىل مقتل فتى يبلغ من 

العمر 16 عاًما بعد أن اختطفته ميليشيات يُقال إنها تابعة لعملية الكرامة)69( وتشري تقارير ملنظامت ليبية 

إىل استمرار خطف األطفال يف )70(2020. 

عالوة عىل ذلك، توشك أن تصبح التقارير حول اكتشاف املقابر الجامعية، التي تضم أطفااًل بني 

مقابر  اكتشاف مثاين  تم   2020 يونيو/ حزيران  املثال، يف  ليبيا. عىل سبيل  مألوفًا يف  أمرًا  ضحاياها، 

جامعية معظمها يف ترهونة)71(. 

الجنود األطفال المحليون والمستوردون..
يف مالحظاتها الختامية عىل التقرير الدوري الثاين لليبيا، كانت لجنة حقوق الطفل قد طالبت بتعديل 

1991، التي تسمح بتجنيد املواطنني الذين بلغوا سن السابعة  21 لعام  1 من قانون التعبئة رقم  املادة 

عرشة، لكن مل يتم تعديل القانون حتى اآلن، بداًل من ذلك، تفاقمت ظاهرة تجنيد األطفال واستغاللهم 

يف النزاع يف ليبيا، ومل يعد ذلك مقترًصا عىل األطفال الليبيني، حيث تشري تقارير مختلفة إىل اعتامد 

طريف النزاع عىل مرتزقة أجانب بعضهم من األطفال. 

يف 2016، أفادت تقارير بتجنيد أطفال يف صفوف امليليشيات املوالية لحكومة الوفاق الوطني)72(، 

ويف 2019 اتهمت الخارجية األمريكية حكومة الوفاق بأنها مل تبذل »جهوًدا ذات مصداقیة للتحقیق أو 

املعاقبة عىل تجنید األطفال واستخدامهم«)73(. ويف يونيو/ حزيران 2020 كانت الحكومة الليبية ضمن 

القامئة السنوية التي تصدرها الواليات املتحدة بشأن الدول التي تعتربها مسؤولة عن تجنيد األطفال 

واستخدامهم)74(.

وكانت اليونيسيف قد أشارت يف 2017 إىل ورود تقارير عن تجنيد مئات األطفال يف ليبيا منذ بداية 

النزاع  أطراف  »جميع  اليونيسيف  طالبت  الجاري،  العام  بداية  يف  برلني  مؤتر  انعقاد  وقبل  النزاع)75(. 

نيسان 2016.  69  األمم المتحدة، األطفال والنزاع المسلح: تقرير األمين العام، الوثيقة A/70/836-S/360/2016، 20 أبريل/

70  ضحايا جرائم الخطف واالغتياالت في ليبيا، التضامن لحقوق اإلنسان، يونيو/ حزيران 2020.

 https://hrsly.com/?p=5036 

سريع  تحقيق  إجراء  إلى  ويدعو  ليبيا  في  جماعية  مقابر  اكتشاف  إزاء  شديدة  صدمة  عن  يعرب  العام  األمين    71

https://news.un.org/ar/  .2020 حزيران  يونيو/   13 المتحدة،  األمم  أخبار  العدالة،  إلى  المسؤولين  لتقديم  وشفاف 

 1056542/06/story/2020

72  تقرير الخارجية األمريكية عن حالة حقوق اإلنسان في ليبيا 2016.

73  تقرير الخارجية األمريكية عن حالة حقوق اإلنسان في ليبيا 2019.

74  Jo Becker, Record Number of Countries on US Child Soldier Blacklist, Human Rights Watch, 29 

June 2020. 

https://www.hrw.org/news/202029/06//record-number-countries-us-child-soldier-blacklist 

75  125 children associated with armed conflict released in Zintan, Libya, UNICEF, 22 October 2017. 
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وأولئك الذين لديهم نفوذ عليهم إىل حامية األطفال ووضع حّد لتجنيدهم واستخدامهم يف النزاع«)76(. 

فيام أشار فريق األمم املتحدة العامل املعني مبسألة استخدام املرتزقة إىل تقارير عن »إرسال آالف 

تقارير إىل تجنيد  أيًضا أشارت  ليبيا عرب تركيا«)77(.  18 سنة، إىل  السوريني، مبن فيهم صبية دون سن 

أطفال سوريني ونقلهم إىل ليبيا للقتال إىل جانب قوات حفرت)78(. 

واستخدام  بتجنيد  املسلحة  الجامعات  بقيام   2016 أفاد يف  قد  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وكان 

األطفال، الذين تعرض بعضهم للعنف الجنيس، وبعض تلك الجامعات تنتسب لتنظيم الدولة اإلسالمية 

يف العراق والشام)79(، ولكن يف تقريره األخري حول األطفال والنزاع املسلح يف 2020، قال األمني العام 

إنه مل يتم التحقق من أي حوادث لتجنيد األطفال أو استخدامهم، لكنه أكد أن حكومة الوفاق تحتجز 

مثانية فتيان ترتاوح أعامرهم بني 14 و17 عاًما بسبب ارتباطهم بالجيش الوطني الليبي)80(، جدير بالذكر 

أن املعلومات الواردة بتقرير األمني العام ال تغطي كافة االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال؛ ألن »التحقق 

يتوقف عىل إمكانية الوصول« حسبام ورد يف مقدمة التقرير، وتشّكل ظروف النزاع يف ليبيا، باإلضافة 

والرصد،  التنقل  وحرية  السفر  االنتهاكات عىل  مراقبي  قدرة  قيوًدا عىل  كوفيد- 19،  جائحة  تفيش  إىل 

فضاًل عن االعتداءات والتهديدات التي يتلقونها مبا قد يحول دون قيامهم مبهامهم. 

األطفال المهاجرون يالقون األهوال في ليبيا..
إطار »مكافحتها«  العقاب، ويف  باعتبارها »جرمية« تستوجب  النظامية  الهجرة غري  ليبيا مع  تتعامل 

ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ضد األطفال املهاجرين وغريهم، وتجدر اإلشارة هنا إىل أن 

الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي أشار يف تقريره إىل مجلس حقوق اإلنسان يف 2010 إىل أنه 

برغم إدراكه أن احتجاز املهاجرين غري النظاميني أو الذين ال يحملون وثائق سليمة غري مخالف للصكوك 

https://www.unicef.org/mena/press-releases/125-children-released-in-zintan-libya 

76  قبيل قمة السالم المزمع عقدها في برلين، اليونيسف تحذر من هشاشة وضع األطفال في ليبيا وتدعو إلى إبرام "اتفاق 

سالم شامل ودائم من أجل كل طفل في ليبيا"، أخبار األمم المتحدة، 17 يناير/ كانون الثاني 2020.

 https://news.un.org/ar/story/20201047372/01/ 

77  ليبيا: خبراء أمميون يدعون إلى التحقيق في االنتهاكات المتعلقة بأنشطة المرتزقة في البالد، أخبار األمم المتحدة، 17 

يونيو/ حزيران 2020.

 https://news.un.org/ar/story/20201056752/06/ 

78  بتواطؤ "حكومي سوري" شركة أمنية روسية تجّند آالف السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب "حفتر"، سوريون 

من أجل الحقيقة والعدالة، 28 يوليو/ تموز 2020. وكانت المنظمة نفسها قد أصدرت في مايو/ أيار 2020 تقريرًا حول تجنيد 

تركيا مرتزقة، بينهم أطفال، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، انظر: تجنيد تركيا مرتزقة سوريين للقتال في ليبيا: اإلجراءات 

والتبعات القانونية، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 11 مايو/ أيار 2020. 

79  األمم المتحدة، األطفال والنزاع المسلح: تقرير األمين العام، مصدر سابق. 

9 يونيو/ حزيران   ،)525/2020/A/74/845–S )الوثيقة  العام،  األمين  تقرير  المسلح:  والنزاع  األطفال  المتحدة،  األمم    80

 .2020
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الدولية لحقوق اإلنسان، لكنه يف الوقت نفسه أكد رضورة اإللغاء التدريجي الحتجاز املهاجرين غري 

املصالح  يتجاوز  النظامية  غري  الهجرة  »تجريم  أن  اعترب  كام  جرمية،  أي  يرتكبوا  مل  ألنهم  النظاميني 

املرشوعة للدول يف حامية أراضيها وتنظيم تدفقات الهجرة غري النظامية«)81(. ويف هذا السياق، نذكر أن 

إحدى محاكم طرابلس أدانت مهاجرين بتهمة محاولة الخروج غري القانونية من ليبيا وذلك يف أعقاب 

اعرتاضهم يف البحر وإعادتهم قرسيًا)82(. وصارت اإلعادة القرسية للمهاجرين، ومن بينهم األطفال، من 

مياه البحر املتوسط إىل ليبيا، أمرًا اعتياديًا يف اآلونة األخرية. 

خالل محاوالت األطفال املهاجرين والالجئني الفرار من االضطهاد وأوضاع اقتصادية هشة وظروف 

شتى  لصنوف  ليبيا  يف  يتعرضون  بلدانهم،  يف  األهلية  الحروب  واندالع  األمن  وانعدام  قاسية  معيشية 

للعبيد،  أسواق  يف  للبيع  أو  فدية  طلب  بغرض  الخطف  مثل  الجسيمة،  واالنتهاكات  االعتداءات  من 

إجرامية أخرى؛ مبا  املهاجرين املختطفني من عصابة  »بيع«  يتم  ما  كثريًا  أنه  أممية إىل  تقارير  وتشري 

يضطرهم إىل دفع فدية أكرث من مرة قبل أن يتم إطالق رساحهم يف نهاية املطاف)83(، ويف 2017، أعلنت 

املنظمة الدولية للهجرة عن اكتشافها أسواقًا للعبيد يف ليبيا، وقال املتحدث باسم املنظمة يف جنيف إن 

»املهاجرين الذين يذهبون إىل ليبيا خالل محاولتهم الوصول إىل أوروبا، ليست لديهم فكرة عن أرخبيل 

التعذيب الذي ينتظرهم عرب الحدود [...] هناك يصبحون سلًعا تباع وتشرتى ثم يتم التخلص منها عندما 

الصحراء بشكل  إفريقيا جنوب  بلدان  القادمون من  قيمتها«)84(. ويتعرض املهاجرون والالجئون  تفقد 

الليبية يف معالجة العنرصية والتمييز العنرصي  التمييز العنرصي، يف ظل »فشل السلطات  خاص إىل 

والخوف من األجانب«)85(. 

عالوة عىل ذلك، تعاين ليبيا من انتشار الفصائل وامليليشيات املسلحة التي تسيطر عىل العديد من 

بها، وتتحكم  الخاصة  »قوانينها  الدولة، وتفرض  بعيًدا عن  تديرها  التي  القانونية،  مراكز االحتجاز غري 

باملعابر الحدودية وتحتجز املهاجرين الستغاللهم وأخذ كل ما ميلكونه من نقود«)86(. ووفًقا ملنظمة 

ويقومون  االحتجاز،  مراكز  يف  املهاجرين  مع  »بوحشية«  تتعامل  امليليشيات  فإن  حدود،  بال  أطباء 

81  تقرير الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الثالثة عشرة، 18 يناير/ كانون الثاني 

. 30/13/A/HRC 2010، الوثيقة

82  اليأس والخطورة: تقرير حول أوضاع حقوق اإلنسان للمهاجرين والالجئين في ليبيا، مفوضية األمم المتحدة السامية 

لحقوق اإلنسان وبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، 18 ديسمبر/ كانون األول 2018.

83  المرجع السابق 

84  IOM Learns of 'Slave Market' Conditions Endangering Migrants in North Africa, International 

Organization for Migration, 11 April 2017.

https://www.iom.int/news/iom-learns-slave-market-conditions-endangering-migrants-north-africa 

85  اليأس والخطورة: تقرير حول أوضاع حقوق اإلنسان للمهاجرين والالجئين في ليبيا، مفوضية األمم المتحدة السامية 

لحقوق اإلنسان وبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، 18 ديسمبر/ كانون األول 2018.

86  فرانشيسكا مانوتشي، أليسيو رومينزي، محبوسون: داخل مراكز اإليواء الليبية، يونيسيف، 24 فبراير/ شباط 2017. 
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ببيعهم ملهريب البرش، كام ورد يف وسائل إعالم إيطالية أن »روما تدفع املال مبارشة إىل امليليشيات 

إليقاف هؤالء املهاجرين«)87(.

أحكاًما  »تضمنت  ثنائية  اتفاقيات  و2009،   2007 عامي  بني  إيطاليا،  مع  وقّعت  قد  ليبيا  وكانت 

ملكافحة الهجرة غري النظامية أدت إىل اعرتاض املهاجرين يف املياه الدولية وإعادتهم إىل ليبيا«)88(. 

التعسفي والتعذيب  لليبيا إىل تعرض املهاجرين األطفال وغريهم »لالحتجاز  وتؤدي اإلعادة القرسية 

القتل غري  املعاملة، وعمليات  - وغريه من رضوب سوء  الجنيس  والعنف  االغتصاب  ذلك  - مبا يف 

تقارير  املتحدة عن  لألمم  العام  األمني  أفاد   ،2020 يونيو/ حزيران  الجربي«)89(. ويف  القانونيةوالعمل 

بشأن تعرض فتيات الجئات ومهاجرات لالغتصاب والعنف الجنيس واإلكراه عىل الدعارة من جانب 

شبكات بعضها يرتبط بالجامعات املسلحة)90(. وتشهد مراكز االحتجاز اعتقال األطفال بصحبة البالغني، 

ويف كثري من الحاالت ال يكون بحوزة الطفل املهاجر أوراق رسمية؛ األمر الذي يرتك أمر تحديد سنه 

ملوظفي مراكز االحتجاز »الذين كثريًا ما يفشلون يف التقدير السليم لسن األطفال طوال القامة والذين 

يتمتعون ببنية قوية ويقومون باحتجازهم مع البالغني«)91(. 

ووفًقا لتقرير املنظمة الدولية للهجرة عن وضع املهاجرين يف ليبيا خالل مارس وأبريل 2020، يوجد 

حاليًا 625.638 مهاجرًا يف ليبيا، نسبة األطفال بينهم نحو سبعة يف املئة، ربعهم تقريبًا من األطفال غري 

 178 املصحوبني. وحتى نهاية أبريل/ نيسان من العام الجاري تكن خفر السواحل الليبي من إعادة 

الهجرة  ومركز  الالجئني  مفوضية  أكدت   2020 يوليو/ توز   29 ليبيا)92(، ويف  إىل  مهاجرًا قرسيًا  طفاًل 

املختلطة يف مجلس الالجئني الدمناريك يف تقرير مشرتك أن »ليبيا ليست مكانًا آمًنا إلعادة األشخاص 

إليها«)93(. وأحيانًا يواجه األطفال املهاجرون محاكامت يف بعض بلدان شامل املتوسط بعد فرارهم من 

جحيم ليبيا ورفضهم العودة)94(. 

 https://p.dw.com/p/2jZgy .2017 87  الوضع فظيع وغير إنساني بمخيمات المهاجرين في ليبيا، دويتشه فيلله، 8 سبتمبر

88  محتجزون ومجردون من إنسانيتهم: تقرير حول انتهاكات حقوق اإلنسان ضد المهاجرين في ليبيا، بعثة األمم المتحدة 

للدعم في ليبيا ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 13 ديسمبر/ كانون األول 2016. 

89  المصدر السابق.

90  األمم المتحدة، األطفال والنزاع المسلح: تقرير األمين العام، الوثيقة A/74/845–S/2020/ 525، مصدر سابق. 

91  مقابلة مع موظف في اليونيسيف يفّضل عدم الكشف عن هويته. 

92  libya's migrant report, International Organization for Migration, )March - April 2020(.

https://migration.iom.int/reports/libya-%E294-%80%migrant-report-30-march-april-2020 

93  تقرير جديد يكشف عن انتهاكات خطيرة بحق الالجئين والمهاجرين خالل رحالتهم إلى الساحل اإلفريقي للمتوسط، 

29 يوليو/ تموز 2020. 

https://www.unhcr.org/ar/news/press/20205/7/f21517d4.html 

94  Judith Sunderland and Marlene Auer, Migrants Face Trial after Resisting Return to Libya as 

Children, Human Rights Watch, 12 August 2020.

https://www.hrw.org/news/202012/08//migrants-face-trial-after-resisting-return-libya-children 
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األطفال املهاجرون الذين ينجون من عمليات الخطف والبيع يف أسواق النخاسة، أو ال يغرقون مع 

مراكب الهجرة غري النظامية، أو تتم إعادتهم قرسيًا من البحر عىل بعد كيلومرتات من سواحل أوروبا، يتم 

احتجازهم دون أن تتمكن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من املساعدة يف اإلفراج 

عنهم؛ إال لغرض اإلجالء إىل بلد ثالث)95(، وقبل نحو عام، رحبت مفوضية شؤون الالجئني بإعالن ليبيا 

عن إغالق بعض مراكز احتجاز لالجئني واملهاجرين)96(، ومؤخرًا، قالت املفوضية إن ليبيا حققت بعض 

اعتقالهم،  أو  والوفيات  االنتهاكات  عن  املسؤولني  املجرمني  بعض  عىل  عقوبات  فرض  عرب  التقدم 

فضاًل عن انخفاض عدد األشخاص املحتجزين يف مراكز االعتقال الرسمية)97(. 

ويتم احتجاز األطفال املهاجرين تعسفيًا يف ظروف قاسية بعد إعادتهم قرسيًا يف أعقاب اعرتاضهم 

يف البحر أو اعتقالهم خالل مداهامت املناطق التي يقطنها أعداد كبرية من املهاجرين أو القبض عليهم 

عند نقاط التفتيش، ويحرمون من حق االستعانة مبحاٍم أو الطعن يف رشعية احتجازهم أمام السلطات 

القضائية، وبينام يحالف الحظ عدد قليل من األطفال يف الوصول إىل بلدان ثالثة آمنة، يتم إعادة العديد 

من األطفال املهاجرين إىل بلدانهم األصلية عرب ما يُعرف بربنامج العودة الطوعية اإلنسانية)98(. 

المفوضية   ،)2018 )يناير – أغسطس  إلى أوروبا والحدود األوروبية  القادمون  يائسة: الالجئون والمهاجرون  95  رحالت 

 /https://www.unhcr.org/desperatejourneys/ar الالجئين.  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 

96  مفوضية شؤون الالجئين ترحب بإعالن ليبيا إغالق ثالثة مراكز احتجاز لالجئين والمهاجرين، أخبار األمم المتحدة، 2 

أغسطس/ آب 2019. 

 1037751/08/https://news.un.org/ar/story/2019

97  تقرير جديد يكشف عن انتهاكات خطيرة بحق الالجئين والمهاجرين خالل رحالتهم إلى الساحل اإلفريقي للمتوسط، 

مصدر سابق. 

98  اليأس والخطورة، مرجع سابق.
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خاتمة
اتفاقية حقوق الطفل، وعدد آخر من االتفاقيات واملواثيق ذات الصلة  ليبيا عىل  بالرغم من توقيع 

وجود  من  تعاين  تزال  ال  الليبية  الترشيعية  املنظومة  أن  نجد  الطفل؛  بحقوق  والوفاء  وحامية  باحرتام 

ثغرات خطرية فيام يتعلق بتوفري الضامنات الالزمة لحامية حقوق الطفل واالمتثال لاللتزامات الدولية يف 

هذا الصدد؛ وذلك بالرغم من إصدار قانون يُفرتض فيه االستجابة ملتطلبات تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، 

املنظمة  القوانني  الترشيع ومراجعة  القصور يف  الثورة ملعالجة  بعد  السياسية  اإلرادة  تتوافر  وبينام مل 

النسب  الليبية واألطفال مجهويل  املرأة  أطفال  التمييز ضد  والقضاء عىل  الجانحني  لقضاء األحداث 

واألطفال املنتمني لألقليات املختلفة، نجد إرصاًرا من ِقبَل النخب الحاكمة عىل اتباع نهج سلطة ما 

قبل 17 فرباير/ شباط 2011، يف النظر إىل الالجئني وأبناء العائدين يف الجنوب بوصفهم تهديًدا للبالد 

واألمن القومي؛ وهو ما يؤثر بشدة يف حقوق األطفال الالجئني وطالبي اللجوء وأجيال متتالية من أبناء 

العائدين. 

لعام  الالجئني وبروتوكولها  املتعلقة بوضع   1951 اتفاقية عام  باالنضامم إىل  ليبيا  تسارع  أن  يجب 

1967؛ ولكن حتى ذلك الحني ينبغي أن تتوقف السلطات الليبية عن التعامل مع املهاجرين والالجئني 

وطالبي اللجوء كمجرمني، ال سيام األطفال، والوقف الفوري لالنتهاكات التي ُتارس بحقهم يف أماكن 

االحتجاز التابعة للدولة أو املجموعات املسلحة، ووقف عمليات اإلعادة القرسية من البحر املتوسط. 

2018 مل تجر نقاًشا مجتمعيًا بالقدر الكايف  وفيام يبدو أن اللجنة العليا للطفولة املُشّكلة يف عام 

التواصل مع  تبذل مزيًدا من الجهد يف هذا الصدد، مع الحرص عىل  فإنها تحتاج أن  حول أنشطتها، 

تلك  الطفل، وذلك لالستفادة من رؤية وخربات  بحقوق  املعنية  والدولية  الليبية  الحقوقية  املنظامت 

املنظامت يف إعداد مرشوع القانون الشامل للطفل، كام ينبغي أن تكون املرجعية األساسية يف إعداد 

القانون هي اتفاقية حقوق الطفل وتفسريات لجنة حقوق الطفل لبنود االتفاقية، ويف هذا السياق، ينبغي 

هذا  تنفيذ  ترتاخى يف  وأال  الطفل  لجنة حقوق  إىل  الدورية  التقارير  تقديم  استئناف  الليبية  للسلطات 

االلتزام مجدًدا. 

عالوة عىل ذلك، يجب أن تحرص كافة السلطات الليبية يف الرشق والغرب عىل أال تؤدي االنقسامات 

السياسية ملزيد من إهدار حقوق الطفل، فضاًل عن استمرار سقوط ضحايا من املدنيني واألطفال جرّاء 

استمرار النزاع املسلح، كام تحتاج منظامت حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، املعنية بحقوق اإلنسان 

يف ليبيا، إىل إيالء الطفل اهتامًما أكرب يف جهودها البحثية ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الطفل يف 

أيًضا  ليبيا.  الطفل يف  لحامية حقوق  الدولية  املنارصة  بذل جهود  إىل  باإلضافة  واملامرسة،  الترشيع 

يجب أن توفّر األمم املتحدة مزيًدا من الدعم لجهود فرق الرصد واإلبالغ الالزمة للوصول إىل ليبيا، 

وللتحقق من حوادث االنتهاكات الجسيمة التي يقع األطفال ضحايا لها وتحديد األطراف واألشخاص 
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التقارير العاجلة بشأنها، وفرض عقوبات عىل األطراف واألشخاص الذين  املسؤولني عنها، وإصدار 

تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب تلك االنتهاكات. 

غري  وحقوقية  دولية  منظامت  به  تقوم  الذي  الطفل،  حقوق  النتهاكات  التوثيق  أن  إىل  هنا  ونشري 

منحازة ألي طرف من أطراف النزاع، له أهمية بالغة، سواء لسد فجوة نقص املعلومات الفادح وتدقيقها، 

التي  الليبية واإلقليمية  العديد من وسائل اإلعالم  مهنية  الذي أصاب  الحاد  آثار االستقطاب  أو لعالج 

تدعم هذا الطرف أو ذاك، وتنرش ما يدعم مصالح الطرف الذي تنارصه فيام تتجاهل انتهاكاته لحقوق 

اإلنسان دون تدقيق والعكس، كام سيكون من املفيد أن تعمل املنظامت الدولية عىل نقل خرباتها إىل 

والرصد  التوثيق  عىل  قدراتها  بناء  يف  ومساعدتها  الطفل،  بحقوق  املعنية  الليبية  الحقوقية  املنظامت 

وتحليل االنتهاكات استناًدا إىل املعايري الدولية. 

وأخريًا، عىل املجتمع الدويل بشكل عام، واألطراف الدولية واإلقليمية املتعددة املنخرطة يف دعم 

أطراف النزاع الليبي بشكل خاص، مسؤولية االلتزام الصارم بتنفيذ قرارات مجلس األمن بحظر توريد 

األسلحة إىل ليبيا، كام يجب عىل كل األطراف الليبية والدولية دعم بعثة تقيص الحقائق التي أنشأها قرار 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف يونيو/ حزيران 2020 خالل الدورة 43، ودعم مساعيها 

جميع  ِقبَل  من  الدويل  اإلنساين  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  انتهاكات  يف  التحقيق  يف 

أطراف النزاع الليبي منذ بداية عام 2016.
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