
تقرير اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بليبيا حول  
املسودة التوافقية ملشروع الدستور الليبي

تـبدي الـلجنة الـوطـنية لـحقوق االنـسان بـليبيا، عـن قـلقها حـيال مـسودة الـصياغـة الـتوافـقية لـلدسـتور (مـسودة أبـريـل 
2017) الـــتى تـــقيد حـــقوق االنـــسان بـــما يـــشمل حـــريـــة الـــتعبير والتجـــمع، وال تـــضمن املـــساواة بســـبب الـــتعارض بـــني 
املـــواد. ونـــتيجة لـــذلـــك، تـــنذر مـــسودة أبـــريـــل 2017 فـــي صـــيغتها الـــحالـــية بـــتمييز مـــتأصـــل تـــجاه قـــطاعـــات كـــامـــلة مـــن 

السكان املقيمني في ليبيا.

وتـؤكـد الـلجنة، عـلي إن الـغرض مـن الـدسـتور هـو تـوفـير الحـمايـة ألبـناء الـدولـة مـن إسـاءة االسـتخدام املـحتملة وتـجاوز 
ســــلطة الــــدولــــة وان مــــسودة أبــــريــــل 2017م، فــــي صــــورتــــها الــــحالــــية، تــــركــــز عــــلى تــــعزيــــز قــــيود خــــطيرة عــــلى الــــحقوق 
والحريات وهي قابلة لالستغالل، كما ان هذه املسودة مسودة دستور ال تضمن حماية حقوق االنسان وتعزيزها.

ولــذلــك، فــإن الــلجنة الــوطــنية لــحقوق االنــسان بــليبيا، قــلقة بســبب أن مــسودة أبــريــل 2017 لــم تــوفــر ضــمانــات كــافــية 
تحــــمي حــــقوق االنــــسان فــــي لــــيبيا فــــي الــــعديــــد مــــن الــــجوانــــب الــــتى مــــن املــــمكن أن تــــضعف االلــــتزامــــات الــــحقوقــــية 
املـــوجـــودة. وهـــذا بـــدوره ربـــما يـــؤصـــل عـــدم املـــساواة فـــى املـــعامـــلة و فـــى أن تـــكون إجـــراءات حـــمايـــة حـــقوق االنـــسان 

والحريات في ليبيا دون املستوى بالنسبة لألجيال القادمة.

قــدم عــدد مــن أعــضاء لــجنة الــتوافــقات الــدســتوريــة يــوم 16 ابــريــل 2017 وهــم تــسعة اعــضاء مــن واقــع أثــني عشــر 
عـضوا ضـم سـتة مـن املـوقـعني عـلى مـا عـرف بمشـروع صـاللـة وسـتة مـن غـير املـوقـعني عـليه بحسـب مـا ورد فـي الـقرار 
رقـم (1) لـسنة 2017 الـصادر عـن الـهيئة الـتأسـيسية لـصياغـة مشـروع الـدسـتور وتـم االتـفاق فـيما بـني غـير املـوقـعني 

أن يكون ثالثة من الرافضني ملشروع صاللة وثالثة من املقاطعني ألعمال الهيئة نهاية شهر يناير 2016.

http://www.libya-al-mostakbal.org/upload/fichier/103428676-constitution-amendment-libya-al-mostakbal-pdf.pdf


وقـد تـضمن هـذا املـقترح الـعديـد مـن املـالحـظات الـقانـونـية والـحقوقـية عـكفت الـجنة الـوطـنية لـحقوق اإلنـسان فـي لـيبيا 
عــلى رصــدهــا بــشكل مــبدئــي مــن خــالل قــراءة هــذا املــقترح. فــعلى ســبيل املــثال ال الــحصر يــالحــظ عــلى هــذا املــقترح، 

على سبيل املثال وليس الحصر ومنها ما يلي:

أوال: أن هـــذا املـــقترح يـــبدوا مـــن ظـــاهـــره أنـــه يـــؤســـس لـــدولـــة مـــدنـــية قـــائـــمة عـــلى الـــتعدديـــة والـــتداول الســـلمي للســـلطة 
واحـــترام مـــبدأ املـــواطـــنة وتـــكافـــؤ الـــفرص إال أن فـــي جـــوهـــره غـــير ذلـــك إذ لـــم يـــرد فـــي الـــديـــباجـــة، فـــرغـــم أنـــها جـــاءات 
مـقتضبة، ذكـر أن الـشعب الـليبي هـو مـصدر السـلطات. وايـضا جـعل املـادة الـسادسـة املـتعلقة بـمصدر التشـريـع هـي 
نـقطة االرتـكاز فـي هـذا املـقترح إذ هـي املـصدر الـوحـيد للتشـريـع ايـضا تفسـر أحـكام الـدسـتور وفـقا لـها نـاهـيك عـلى 
أن املـبدأ الـوارد بـها ال يـجوز املـساس بـه وفـق مـا ورد فـي الـفقرة الـثانـية مـن املـادة 193 مـن هـذا املـقترح. ايـضا عـدم 

النص على الحق في ممارسة الشعائر الدينية.

ثــانــيا: تــم إهــدار مــبدأ املــواطــنة بــشكل صــارخ مــن خــالل الــعديــد مــن املــواطــن أولــها مــا ورد فــي املــادة الــثانــية املــتعلقة 
بـالـهويـة والـلغة إذ ورد ذكـر بـعض مـكونـات الـشعب الـليبي وتـعمدت عـدم ذكـر الـبعض اآلخـر صـراحـتا مـما يـترتـب عـليه 
إنـكار لـحقوقـهم الـتي أُقـرت فـي هـذا املـقترح لـلمكونـات الـتي تـم ذكـرهـا وأسـقطت هـذه الـحقوق عـن املـكونـات الـتي لـم 
يـتم ذكـرهـا كـاالواجـلة والشـركـسة والـقريـتلية والـكراغـله. وكـان مـن املـفترض وضـع صـيغة جـامـعة تـقر مـبدأ الـتنوع دون 
أن تــقع فــي املحــظور وهــو مــا تــقدمــه لــلبعض تــنكره عــلى الــبعض اآلخــر. وثــانــي إهــدار ملــبدأ املــواطــنة هــو عــدم وضــع 
ضـوابـط فـي الـدسـتور تـتعلق بـمسألـة الـجنسية بـالنسـبة لـلمرأة الـليبية املـتزوجـة مـن غـير لـيبي إذ الـواقـع الـعملي يـبنيّ 
املـشاكـل واملـعانـاة بـالنسـبة لـهن بـداء مـن نـقل الـورقـة الـعائـلة الـخاصـة بـهن إلـى سـجالت األجـانـب وحـرمـانـهن مـن الـرقـم 
الـوطـني انـتهاءا مـن عـدم ربـط إقـامـة أبـناءهـن بـهن وغـيرهـا مـن املـشاكـل الـتي ال يـتسع الحـديـث لـذكـره مـع الـتنويـه إلـى 
أنـه تـم حـذف الـفقرة املـتعلقة بـهن فـي املـادة الـتي جـاءت بـعنوان الـحق فـي الـحياة الـكريـمة دون أن يـوضـع بـديـل لـها 
فــي هــذا املــقترح بــما يــضمن حــقوقــهن وحــقوق أبــناءهــن إلــى أن تــنظم الــجنسية بــالــقانــون الــذي تــم اإلحــالــة إلــيه. أمــا 
ثـالـث إهـدار فـهو إلـغاء املـادة املـتعلقة بـحقوق األجـانـب الـتي وردت فـي كـافـة املـقترحـات الـتي صـدرت عـن الـهيئة فـي 

السابق.

ثـــالـــثا: إهـــدار مـــبدأ تـــكافـــؤ الـــفرص إذ لـــم تـــراع هـــذه املـــسألـــة فـــي تـــشكيل مجـــلس الـــنواب إذ حـــق املـــشاركـــة وتـــمثيل 
املــصالــح لــم تــوضــع لــه مــعياريــة تــضمن مــشاركــة الــتوزع الــجغرافــي لــلسكان بــشكل عــادل ونــصف مــما ســوف يخــل 
بـشكل كـبير فـي مـسألـتي الـتمثيل واملـشاركـة بـالنسـبة لـلمناطـق الـتائـية والحـدوديـة وقـليلة الـسكان وهـذا سـوف يـنعكس 
عــلى الــتمثيل غــير الــعادل ًو املــتفاوت بــشكل كــبير ملجــلس الــنواب بــني األقــالــيم الــثالثــة (املــادة 68) بــينما تــم مــراعــاة 
ذلــك فــي مجــلس الــشيوخ وتــم تــقسيم املــقاعــد فــي مجــلس الــشيوخ بــشكل غــير مــتساوي بــني األقــالــيم الــثالثــة (املــادة 
76). كـما تـم إهـدار تـكافـؤ الـفرص بـالنسـبة الـكوتـا جـاءات فـي املـادة املـعلقة بـحكم خـاص لـلمرأة إذ تـمثيلها لـم يـنص 
عـــليه فـــي كـــافـــة املـــجالـــس املـــتخبة وإنـــما تـــم حـــصرهـــا فـــي مخـــلس الـــنواب واملـــجالـــس الـــبلديـــة. ايـــضا املـــادة املـــتعلقة 
بــتوطــني مــشاريــع بــديــلة (172) جــاءات غــير كــافــية إذا لــم تــعط نســبة مــن عــوائــد االنــتاج لــلمناطــق املــنتجة أو مــناطــق 

العبور ملعالجة التلوث واألمراض التي تعاني منها هذه املناطق.

رابـعا: كـما تـعرب الـلجنة الـوطـنية لـحقوق االنـسان بـليبيا،عـن قـلقها بـشكل أخـص بـشأن الـقيود املـوسـعة عـلى الحـريـات 
االســــاســــية مــــثل حــــريــــة التجــــمع املــــعرضــــة ألســــاءة االســــتخدام. فــــبينما تــــضمن املــــادة (44 )الــــحق فــــي "االجــــتماع 
والتجـــمع والـــتظاهـــر الســـلمي"، فـــانـــها قـــيدت ذلـــك بـــالـــسماح لـــلدولـــة بـــاســـتخدام الـــقوة عـــلى نـــطاق واســـع "فـــي حـــالـــة 
الـضرورة" والـقانـون الـدولـي واضـح فـي أن التجـمعات يـمكن تـقييد نـطاقـها واسـتخدام الـقوة فـقط فـي أضـيق نـطاق، 



ومـــنها عـــلى ســـبيل املـــثال إذا كـــان الـــتظاهـــر يســـتند إلـــى الـــعنف أو غـــير قـــانـــونـــي، وهـــو مـــا لـــم تـــوضـــحه املـــادة (44) 
ويـــعني عـــدم الـــوضـــوح هـــذا أن املـــادة (44) ال تـــقدم الحـــمايـــة الـــكافـــية ملـــنع إســـاءة اســـتخدام الـــقوة الـــتي يـــمكن أن 
تســتخدم لــتقييد نــطاق التجــمع الســلمي. وعــلى املســتوى الــدســتوري، يــنبغي أن يــكون الهــدف حــمايــة حــق الــشعب 

في ممارسة حقه في التجمع السلمي، وأال يتضمن حماية خيار استخدام القوة.

خــامــسا: حــريــة الــتعبير، جــاء الــنص عــليها فــي املــادة (39) فــي أضــيق نــطاق، وتــخضع لــلعديــد مــن الــقيود الــتي ال 
مـكان لـها فـي مـجال الـدسـتور، مـثل حـظر الـتشهير والـتكفير، ودون وجـود ضـمانـات مـشمولـة بحـمايـة واضـحة لحـريـة 
الــتعبيرالــتي ال يــمكن تــقييدهــا، إال بــما يــتماشــى مــع الــقانــون الــدولــي، فــإن هــناك مــخاطــر مــن أن يجــد جــميع افــراد 

الشعب املقيمون في ليبيا تقييدا لحريتهم في التعبير.

وخـــتامـــا: تـــوجـــه الـــلجنة الـــوطـــنية لـــحقوق االنـــسان بـــليبيا،الـــدعـــوة إلـــى الـــهيئة الـــتأســـيسية لـــصياغـــة مشـــروع الـــدســـتور 
لـتعديـل مـسودة دسـتور أبـريـل 2017 لـضمان أن والـعمل سـويـا لـضمان أن يـوفـر الـدسـتور املسـتقبلي حـمايـة حـقيقية 
لـــحقوق االنـــسان لـــكل الـــشعب الـــليبي. ويـــنبغي لـــلهيئة الـــتأســـيسية لـــصياغـــة مشـــروع الـــدســـتور أن تحـــدد الخـــطوات 
الــتالــية فــي عــملية بــناء الــدســتور، وأن تــعقد مــشاورات عــامــة ذات مــعنى مــع جــميع أصــحاب املــصلحة قــبل االلــنتهاء 

من أعملها.

اللجنة الوطنية لحقوق االنسان بليبيا 
صدر بالبيضاء - ليبيا، االحد، املوافق من 14 مايو 2017م


