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النظــام القانوني لليــــبيا 

السيـــــاق العــــام للبلـــــــد
العــــاصمــة:    طرابلس

عدد السكـــان: )1(  6,259  مليون 

املساحة الجغرافيــة: 1759540 كم2، ليبيا دولة تقع يف شامل أفريقيا عىل الساحل الجنويب للبحر األبيض املتوسط. يحدها 

من الرشق مرص، ومن الجنوب الرشقي السودان، ومن الجنوب تشاد والنيجر، ومن الغرب الجزائر ومن الشامل الغريب تونس. 

اللغة الرسميــة:  العربية

البنية السياسية: 
تسمى  محلية  تنظيامت شعبية  تحت  للشعب  املبارش  الحكم  يقوم عىل  نظام جمهوري/جامهريي  مبنية عىل  دولة  ليبيا  كانت 

مؤمترات وكان النظام السيايس يرتكز أساسا عىل رفض مفهوم الدولة باملعنى املؤسسايت املتعارف عليه يف علم السياسية. 

الوزراء ويتوىل  الذي يدعم سلطات رئيس  الربملاين متعدد األحزاب  بالنظام  النظام يف 2011  ليبيا بعد سقوط  الحكم يف  ويتسم 

املؤمتر الوطني العام الليبي، السلطة الترشيعية يف املرحلة االنتقالية. وتعمل ليبيا بعد الثورة عىل بناء نظام سيايس جديد )أو من 

جديد( تتبلور معامله مع إعالن تأسيس املجلس الوطني االنتقايل وطرح رؤيته التي اتسمت بروح الليربالية ممزوجة بقيم العدالة 

االجتامعية يف طرح يقرتب كثرياً من فكرة دولة الرفاه االجتامعي. ويحتوي النظام املقرتح عىل نظام جمهوري، ولكن دون تطرق 

لصالحيات رئيس الجمهورية أو دوره يف النظام السيايس أو تعرض آللية محاسبة رئيس الجمهورية أو توضيح حدود الرقابة الربملانية 

املنوط باملجالس النيابية املنتخبة ومامرستها أو حتى تناول طبيعة الجمهورية املقرتحة وماهيتها؛ سواء كانت رئاسية أم برملانية. ويف 

الحقيقة، النظام مبؤسساته وأبعاده املختلفة، يف مرحلة ما بعد الثورة يف ليبيا، هو يف حالة تغري مستمر تقوده الجهات الحكومية 

وغري الحكومية زيادة عىل عدم االستقرار والذي يجعل الرؤية غري واضحة. 

 www. pm. gov. ly املوقع الرسمي للحكومة:  

النظام االقتصادي: 
يبلغ حجم االقتصاد الليبي نحو 80 مليار دوالر )2010( وهو يعتمد عىل قطاع النفط ويدار مركزيا. ومع التغيريات الحاليةيف 

البالد، )2( هناك إرادة لجذب استثامرات أجنبية وتطوير القطاعات غري النفطية يف االقتصاد لكنها تواجه صعوبات منها أمنية ومنها 

ايديولوجية فيام يخص النظام املرصيف عىل سبيل املثال. 

)LYD( العملة: الدينار الليبي 

مؤرشات التنمية االقتصادية)2012(: )4(

الناتج املحيل االجاميل: 41.14   مليار$، الناتج املحيل اإلجاميل )تعادل القوة الرشائية( للفرد الواحد: 16,000 $، التضخم)3(: 11,4%

1 .http://www.albankaldawli.org/ar/country/libya :2014 البنك الدويل، حسب آخر التقديرات املتوفرة لسنة

يف الفرتة )2015-2013( التي تم فيها تحضري هذا امللف . 2

3 .http://ar.tradingeconomics.com/libya/inflation-cpi :2015 حسب تقديرات سبتمرب

4 ./http://data.albankaldawli.org/indicator :2014 البنك الدويل، حسب آخر التقديرات املتوفرة لسنة
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مؤشرات النوع االجتماعي 

المرتبة ذكور/رجال إناث/نساء المؤشر

188/94 مؤرش الفجوة بني الجنسني)5(: 0,950   

التعليم   % 

---- 90 100 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة)  % ()6( 

االلتحاق باملدارس)7(

---- ---- ---- املرحلة االبتدائية

---- 41,9 55,5 املرحلة الثانوية)8(

---- ---- ---- التعليم العايل

الصحة)9(

---- 68,9 74.6 العمر املتوقع عند امليالد )بالسنة(

---- ---- 15 نسبة وفيات األمهات )لكل 100.000 والدة حية(

مشاركة املرأة يف الحياة العامة   % 

---- 76,4 30 املشاركة يف القوى العاملة)10( 

85/191 188 30 النساء يف الربملان)11( 

189/91 27 1 النساء يف املناصب الوزارية )عدد()12(  

---- ---- 9 النساء يف قطاع القضاء)عدد()13(

تقرير التنمية البرشية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2015. 5

6 .http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.FE.ZS . 2012 البنك الدويل، حسب آخر التقديرات املتوفرة لسنة

7 .http://www.albankaldawli.org/ar/country/libya :البيانات غري متوفرة يف موقع البنك الدويل

تقرير التنمية البرشية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2015. 8

نفس املرجع أعاله. 9

نفس املرجع أعاله. 10

11 .http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 2015 ،أي  16% ديسمرب، 2015 ومتثل النساء نسبة 16 % تقرير التنمية البرشية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

12 ./http://www.ipu.org/pdf/publications ،2014 آخر البيانات املتوفرة يف 1 يناير

متثيل ضعيف للنساء ضمن 1200 قايض يف الخدمة يف النظام القضايئ الليبي: من ضمن 48 قاضيا يف محكمة جنوب طرابلس االبتدائية، 9 فقط من النساء. ومكتب املدعي العام )النيابة( تابع للدولة يف . 13

ليبيا. ويف نفس الفرتة أيضا، مدعية عامة فقط يف محكمة االستئناف مبرصاته و6 من ضمن 40 محكمة االستئناف بالزاوية: التقرير التقييمي للمجموعة الدولية للمساعدة القانونية/ILAC  حول سيادة 

  /http://www.ilacnet.org/blog/2013/05/09/ilac-assessment-report-libya-2013 ،القانون يف ليبيا
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الحقوق، الحريات والمشاركة المدنية والسياسية 
اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 واملعدل يف 2014

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهم و كل تعديالته إىل 1991
القانون رقم 20 بشأن تعزيز الحرية لسنة 1991

القانون رقم 29 بشأن تنظيم األحزاب السياسية لسنة 2012
قانون رقم 4 بشأن انتخاب املؤمتر الوطني العام لسنة 2012

قانون رقم )10( لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب يف املرحلة االنتقالية
القانون املدين الليبي 28 /11/ 1953

قانون العمل رقم )( لسنة 1434 هجري 2013 ميالدي
قانون رقم )3( لسنة 2012 م بشأن إنشاء املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

»يستمر العمل بجميع األحكام املُقررة يف التَّرشيعات القامئة، فيام ال يتعارض مع أحكام 

ي  هذا اإلعالن إىل أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة يف هذه الترشيعات إىل ما ُسمِّ

بـ )املؤمترات الشعبية( أو )مؤمتر الشعب العام( تعترب إشارة إىل املجلس الوطني االنتقايل 

أو  العامة(  الشعبية  )اللجنة  بـ  ي  ُسمِّ العام، وكل إشارة إىل ما  الوطني  املؤمتر  أو  املؤقت 

)اللجان الشعبية( تعترب إشارة إىل املكتب التنفيذي أو أعضاء املكتب التنفيذي أو الحكومة 

الليبية  العربية  )الجامهريية  إىل  إشارة  اختصاصه، وكل  الحكومة كل يف حدود  أعضاء  أو 

الشعبية االشرتاكية العظمى( تعترب إشارة إىل )ليبيا(«. )املادة 35( )14(  

اإلطار املرجعي 

»ليبيا دولة دميقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها 

املسلمني حرية  لغري  الدولة  وتكفل  للترشيع،  الرئيس  املصدر  اإلسالمية  والرشيعة  اإلسالم، 

اللغوية  الحقوق  العربية مع ضامن  اللغة  الرسمية هي  واللغة  الدينية،  بشعائرهم  القيام 

»الدين   .)15()1 )املادة  الليبي«  املجتمع  مكونات  وكل  والطوارق  والتبو  لألمازيغ  والثقافية 

أي  يف  استغالله  أو  الدين  احتكار  ادعاء  ومحرم  وسيط  دون  الخالق  مع  مبارشة  عالقة 

غرض«. )املادة 5()16( و»الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون يف التمتع بالحقوق املدنية 

والسياسية، ويف تكافؤ الفرص، وفيام عليهم من الواجبات واملسؤوليات العامة، ال متييز بينهم 

ين أو املذهب أو اللغة أو الرثوة أو الجنس أو النسب أو اآلراء السياسية أو الوضع  بسبب الدِّ

االجتامعي أو االنتامء القبيل أو الجهوي أو األرسى« )املادة 6()17( 

املساواة
الحقوق 

املدنية

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 واملعدل يف 2014. 14

نفس املرجع أعاله. 15

قانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية. 16

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 واملعدل يف 2014. 17
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لإلعالنات  االنضامم  إىل  وتسعى  األساسية،  وحرياته  اإلنسان  حقوق  الدولة  و»تصون 
إصدار  وتعمل عىل  والحريات،  الحقوق  تحمي هذه  التي  واإلقليمية  الدولية  واملواثيق 
)18( و »تضمن الدولة  مواثيق جديدة تكرم اإلنسان كخليفة الله يف األرض«. )املادة 7( 
تكافؤ الفرص، وتعمل عىل توفري املستوي املعييش الالئق وحق العمل والتعليم والرعاية 
والخاصة،  الفردية  امللكية  حق  تكفل  كام  مواطن،  لكل  االجتامعي  والضامن  الصحية 
املواطنني وبني مختلف مدن ومناطق  بني  الوطنية  الرثوة  توزيع  الدولة عدالة  وتضمن 
الدولة« )املادة 8()19( و»للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فال يجوز دخولها أو تفتيشها 
األموال  حرمة  ورعاية  فيه،  املبينة  وبالكيفية  القانون  عليها  ينص  التي  األحوال  يف  إال 
الخاصة  املُواطنني  11()20(و»لحياة  )املادة  مواطن«.  كل  عىل  واجب  والخاصة  العامة 
ألحكام  وفقاً  قضايئ  بإذن  إال  عليها  التجسس  للدولة  يجوز  وال  القانون،  يحميها  ُحرمة 
القانون«. )املادة 12()21(كام »للُمراسالت واملُحادثات الهاتفية وغريها من وسائل االتصال 
ُحرمتها ورسيتهـا، وهام مكفـولتان، وال تجـوز ُمصـادرتها أو االطالع عليها أو رقابتها إال 
)املادة 13()22(كام »تضمن الدولة  القانون«.  بأمٍر قضـايئ، وملدة ُمحددة، ووفقاً ألحكام 
التنقل  العلمي واالتصال والصحافة والنرش وحرية  والبحث  التعبري  الرأي وحرية  حرية 
وحرية التجمع والتظاهر واالعتصام السلمي، ومبا ال يتعارض مع القانون« )املادة 14(

املدين، ويصدر  املُجتمع  ُمنظامت  الجمعيات وسائر  تكوين)...(  ُحرية  الدولة  )23(»تكفل 

قانون بتنظيمها، وال يجوز إنشاء جمعيات رسية أو مسلحة أو ُمخالفة للنظام العام أو 
اآلداب العامة، وغريها مام يرض بالدولة ووحدة الرتاب الوطني ». )املادة 15()24(و»امللكية 
الخاصة مصونة وال مُينع املالك من الترصف يف ملكه إال يف حدود القانون« )املادة 16( 
)25( »املواطنون يف الجامهريية العظمى، ذكورا وإناثا، أحرار متساوون يف الحقوق ال يجوز 

تطبيق  يجوز  فال  إنسان  لكل  طبيعي  حق  1()26(و»الحياة  )املادة  بحقوقهم«.  املساس 
عقوبة اإلعدام إال قصاصاً أو عىل من تشكل حياته خطراً أو فسادا للمجتمع«)املادة 4(

الشعبية  املؤمترات  بها يف  والجهر  وأفكاره  آرائه  التعبري عن  الحق يف  مواطن  )27(و»لكل 

ويف وسائل االعالم الجامهريية وال »يُسأل املواطن عن مامرسة هذا الحق إال اذا استغله 
للنيل من سلطة الشعب أو ألغراض شخصية«. )املادة 8()28(و»املواطنون أحرار يف إنشاء 
النقابات واالتحادات والروابط املهنية واالجتامعية والجمعيات الخريية واالنضامم إليها 

لحامية مصالحهم أو تحقيق األغراض املرشوعة التي أنشئت من أجلها«. )املادة 9( )29( 

املساواة
الحقوق 

املدنية

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 واملعدل يف 2014 . 18

نفس املرجع أعاله. 19

نفس املرجع أعاله. 20

نفس املرجع أعاله. 21

نفس املرجع أعاله. 22

نفس املرجع أعاله. 23

نفس املرجع أعاله. 24

نفس املرجع أعاله. 25

قانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية. 26

نفس املرجع أعاله. 27

نفس املرجع أعاله. 28

نفس املرجع أعاله. 29
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قانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية. 30

نفس املرجع أعاله. 31

نفس املرجع أعاله. 32

نفس املرجع أعاله. 33

نفس املرجع أعاله. 34

القانون املدين الليبي 28/11/1953. 35

القانون رقم 10 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق لسنة 1984 املعدل إىل حد 1991. 36

قانون العمل رقم )( لسنة 1434 هجري 2013 ميالدي. 37

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 واملعدل يف 2014. 38

ودون  مرشوع  سبب  عن  ناتجة  كانت  إذا  بها  املساس  يحظر  مقدسة  الخاصة  »امللكية 
استغالل لآلخرين ودون االرضار بهم مادياً أو معنوياً ويحظر استخدامها بشكل مناف للنظام 
واآلداب العامة وال يجوز نزع امللكية الخاصة إال ألغراض املنفعة العامة ولقاء تعويض عاد«. 
)املادة 12( )30( و»للمساكن حرمة فال يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها إال إذا استغلت يف 
إخفاء جرمية أو إيواء مجرمني أو للرضر باآلخرين ماديا ً أو معنويا ً أو إذا استخدمت ألغراض 
منافية لآلداب والتقاليد االجتامعية بشكل ظاهر. ويف غري حاالت التلبس واالستغاثة ال يجوز 
املراسالت  »رسية   )31(  )19 )املادة  قانوناً«.  بذلك  مختصة  جهة  من  بإذن  إال  البيوت  دخول 
مكفولة فال تجوز مراقبتها إال يف أحوال ضيقة تقتضيها رضورات أمن املجتمع وبعد الحصول 
عىل إذن بذلك من جهة قضائية«. )املادة 15()32(و»للحياة الخاصة حرمة ويحظر التدخل فيها 
بالنظام واآلداب العامة أو رضراً باآلخرين أو إذا اشتىك أحد أطرافها«.  إال إذا شكلت مساساً 
مغادرة  وله  إقامته  مكان  واختيار  التنقل  حرية  السلم  وقت  مواطن  )املادة 16()33(و»لكل 

الجامهريية العظمى والعودة إليها متى شاء. )...(«. )املادة 20()34(
»كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ومل يحجر عليه، يكون كامل األهلية ملبارشة 

حقوقه املدنية. 2 -وسن الرشد هي إحدى وعرشون سنة ميالدية كاملة« )املادة 44()35(
»)...(. ب ( تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العرشين« )املادة 6( )36( 

»للعامل ونقاباتهم حق اإلرضاب السلمي للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم االقتصادية واالجتامعية 
واملعنوية، بعد استنفاذ طرق التفاوض ومع مراعاة اإلجراءات القانونية. يف حالة عدم توصل 
املفاوضة إىل حل للنزاع بني النقابة وصاحب العمل يجوز أن تنظم النقابة االرضاب الجزيئ أو 

العام بالتنسيق مع االتحاد العام النقابات وفقا ألحكام هذا القانون«. )املادة 150(  )37(

املساواة
الحقوق 

املدنية

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... الفجـــوات

ودينها  عاصمتها طرابلس،  السلطات،  فيها مصدر  الشعب  دميقراطية مستقلة،  دولة  »ليبيا 
حرية  املسلمني  لغري  الدولة  وتكفل  للترشيع،  الرئيس  املصدر  اإلسالمية  والرشيعة  اإلسالم، 
اللغوية  الحقوق  مع ضامن  العربية  اللغة  هي  الرسمية  واللغة  الدينية،  بشعائرهم  القيام 

والثقافية لألمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات املجتمع الليبي« )املادة 1( )38(

املساواة
الحقوق 

السياسية
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والحـزبية،  ياسية  السِّ التَّعددية  عىل  مبني  دميقراطي  سيـايس  نظام  إقامة  عىل  الدولة  و»تعمل 
القانون،  )املادة 4()39(و»الليبيون سواء أمام  لطة«.  لمي الدميقراطي للسُّ السِّ التداول  وذلك بهدف 
ومتساوون يف التمتع بالحقوق املدنية والسياسية، ويف تكافؤ الفرص، وفيام عليهم من الواجبات 
ين أو املذهب أو اللغة أو الرثوة أو الجنس أو النسب  واملسؤوليات العامة، ال متييز بينهم بسبب الدِّ
)40()6 )املادة  األرسى«  أو  الجهوي  أو  القبيل  االنتامء  أو  االجتامعي  الوضع  أو  السياسية  اآلراء  أو 
و»تكفل الدولة حق اللُجوء مبقتىض القانون، وال يجوز تسليم الالجئني السياسيني« )املادة 10()41(

املدين،  املجتمع  السياسية والجمعيات وسائر منظامت  األحزاب  ُحرية تكوين  الدولة  كام »تكفل 
دون مخالفة النظام العام واآلداب ووحدة الرتاب الوطني«. )املادة 15()42(و»يتكون املؤمتر الوطني 

العام من مائتي عضو منتخب، من كل أبناء الشعب الليبي -مبا يف ذلك النساء«. )املادة 30( )43(
و»لكل مواطن الحق يف مامرسة السلطة وتقرير مصريه يف املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية«. 
)املادة 2()44(و»للمواطنني الليبيني حق تأسيس األحزاب السياسية واالنتساب إليها وفقاً ألحكام هذا 
القانون« )املادة 3()45(و»يشرتط يف من يعد عضواً يف حزب سيايس ما ييل: أن يكون ليبي الجنسية 
متمتعاً  يكون  وأن  عمره.  من  الثامنة عرشة  أتم  قد  يكون  وأن  القانونية.  األهلية  بكامل  متمتعاً 
بحقوقه السياسية واملدنية«. )املادة 5()46(كام »يشرتط يف من ينتخب أعضاء املؤمتر الشعبي العام 
أن يبلغ 18 سنة ميالدية وأن يكون ليبي الجنسية ومتمتعا بكامل حقوقه السياسية«. )املادة 9()47(

و»يف من يرشح لعضوية ذلك املؤمتر أن يبلغ من العمر 21 سنة وأن يكون ليبي الجنسية ومتمتعا 
بكامل حقوقه السياسية«. )  املادة 10( )48(و»الجامهريية العظمى مالذ املضطهدين واملناضلني يف 

سبيل الحرية فال يجوز تسليم الالجئني منهم لحامها إىل أية جهة«. ) املادة 21()49( 
»يتألف مجلس النواب من مائتي عضو يختارون بطريق االنتخاب الحر املبارش، ويحق لكافة الليبيني 
لعضوية  أنفسهم  ترشيح  القانون  املقررة يف هذا  الرشوط  فيهم  تتوافر  والنساء ممن  الرجال  من 
الجنسية  ليبي  يكون  -أن   1 االنتخاب:  حق  ميارس  فيمن  2()50(و»يشرتط  النواب«)املادة  مجلس 
متمتعا باألهلية القانونية. 2 -أن يكون قد أتم الثامنة عرشة )18( من عمره وقت التسجيل. 3 - أن 

يكون حامال للرقم الوطني ومقيدا بسجل الناخبني«  )املادة 5( )51( 
»يتكون مجلس املفوضية من )17( سبعة عرش عضواً متفرغني، يصدر بتسميتهم قرار من املجلس 
مؤسسات  من  وامرأتان  رجالن  أعضاء:  أربعة   -5)...( اآليت:  النحو  عىل  املؤقت  االنتقايل  الوطني 
املادة  إىل8( من هذه  لفقرات من )2  ا  املذكورين يف  ترشيح  تتوىل  أن  )...( عىل  املدين.  املجتمع 
الجهات التابعون لها، فإذا مل يتم الرتشيح من الجهات املعنية تتوىل اللجنة املشكلة بقرار املجلس 
الوطني االنتقايل املؤقت رقم )180( لسنة 2011 م. ترشيح غريهم مبعرفتها وفقاً ملعايري الوطنية 

والنزاهة التي اعتمدها املجلس الوطني االنتقايل املؤقت«.)املادة 8( )52(

املساواة الحقوق 

السياسية

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... الفجـــوات

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 واملعدل يف 2014. 39

نفس املرجع أعاله. 40

نفس املرجع أعاله. 41

نفس املرجع أعاله. 42

نفس املرجع أعاله. 43

قانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية. 44

القانون رقم 29 بشأن تنظيم األحزاب السياسية لسنة 2012. 45

نفس املرجع أعاله. 46

قانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب املؤمتر الشعبي العام . 47

نفس املرجع أعاله. 48

قانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية. 49

قانون رقم )10( لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب يف املرحلة االنتقالية. 50

نفس املرجع أعاله. 51

قانون رقم )3( لسنة 2012 م بشأن إنشاء املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات. 52
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الحق في التعليم وفي التدريب
اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 واملعدل يف 2014

القانون رقم 95 لسنة 1975 بشأن التعليم االلزامي

القانون رقم 20 لسنة 1991 يف شأن تعزيز الحرية

قانون رقم 5 يف شأن تنظيم الخدمة الوطنية لسنة 2009 

القانون رقم 37 لسنة 1973 بشأن تنمية القوى العاملة والتدريب 

قانون العمل رقم )( لسنة 1434 هجري 2013 ميالدي

القانون رقم 12 لسنة 1378ه/2010 بشأن إصدار قانون عالقات العمل

»تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل عىل توفري حق )...( التعليم )...( وتضمن الدولة عدالة 
توزيع الرثوة الوطنية بني املواطنني وبني مختلف مدن ومناطق الدولة«. )املادة 8()53(

» و»لكل مواطن الحق يف التعليم واملعرفة واختيار العلم الذي يناسبه ويحظر احتكار املعرفة 
أو تزييفها ألي سبب«)املادة 23()54(

»التعليم االبتدايئ واإلعدادي إلزامي بالنسبة إىل جميع األطفال من البنني والبنات عىل الوجه 

املبني يف هذا القانون« )املادة 1()55( و»تبدأ سن اإللزام من السادسة، ويتخذ الفاتح من سبتمرب 

أساساً لحساب سن التلميذ. وترسي أحكام هذا القانون عىل األطفال الذين تزيد أعامرهم عن 

السادسة وال تتجاوز الخامسة عرش وقت العمل به، إذا كانوا مل يقيدوا أصالً يف إحدى املدارس 

االبتدائية أو قيدوا بها ومل يستمروا يف الدراسة، ويكون لألكرب سنا ً منهم أولوية القيد مبدارس 

املرحلة االبتدائية واإلعدادية« )املادة 2()56( و»يقع واجب اإللزام عىل والد الطفل أو املتويل 

أمره، ويتعني عليه قيد الطفل الذي بلغ سن اإللزام املبني يف املادة السابقة يف إحدى املدارس 

اإلعدادية«.  املرحلة  نهاية  حتى  الدراسة  يف  وانتظامه  استمراره  عىل  يحافظ  وأن  االبتدائية 
)املادة 3()57(

ألدائها  املؤهلني  الليبيني  كل  عىل  فرض  والصحة  التعليم  مجايل  يف  الوطنية  الخدمة  و»أداء 

باملؤسسات التعليمية والصحية، من أجل أن تستمر املجانية يف التعليم والصحة. )...( ويجوز 

للخاضعني ألداء الخدمة الوطنية يف مجاالت التعليم والصحة دفع نسبة من دخولهم تعويضا 

عن أداء الخدمة وتخصص هذه العوائد يف رفع وتحسني خدمات القطاعات ذات العالقة )...(«. 
)املادة 2()58(

املساواة
الحق يف 

التعليم 

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 و املعدل يف 2014. 53

القانون رقم 20 لسنة 1991 يف شأن تعزيز الحرية. 54

القانون رقم )95( لسنة 1975 بشأن التعليم اإللزامي. 55

نفس املرجع أعاله. 56

نفس املرجع أعاله. 57

القانون رقم 5 يف شأن تنظيم الخدمة الوطنية لسنة 2009. 58
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»يجب عىل أصحاب األعامل الذين يستخدمون خرباء وفنيني غري ليبيني، بتدريب عدد مناسب 

من العامل الليبيني عىل العمل الذي ميارسه هؤالء الخرباء والفنيون، وأن تستخدموا عامالً ليبيني 

مساعدين لهم بغرض التدريب واكتساب الخربة وفقاً للرشوط والضوابط التي تحددها وزارة 

املؤسسات  إلزام  والتأهيل  العمل  بقرار من وزير  و»يجوز  )املادة 26()59(  والتأهيل«.  العمل 

وقبول خريجي  أعاملها  الليبيني عىل  العامل  تدريب  والخدمية برضورة  والصناعية  التجارية 

بها برشوط وضوابط محددة  والتمرين  للتدريب  املهنية  واملدارس  واملعاهد  املراكز  وطالب 

ووفق نسبة مئوية من عدد عامل املؤسسات، يحددها القرار«. )املادة 28()60( و»لوزير العمل 

والتأهيل أن يقرر إنشاء مراكز للتدريب منفردة أو بالتعاون مع جهات أخرى محلية أو دولية 

ويحدد القرار الصادر بإنشاء املراكز املهنية التي يجري التدريب عليها ورشوط القبول باملراكز 

لتسيري  الالزمة  األحكام  التي متنح وغريها من  والشهادة  والعملية،  النظرية  الدراسة  وبرامج 

العملية التدريبية«. )املادة 31()61( 

املساواة

التعليم

الجهات  وتلتزم كل  التعليم  اإللزام يف  لتنفيذ  الالزمة  الخطط  والرتبية  التعليم  »تضع وزارة 
موضع  الخطط  هذه  لوضع  الوزارة  هذه  تطلبها  التي  اإلدارية  أو  الفنية  املعاونة  بتقديم 
أن  القانون  بهذا  العمل  تاريخ  من  سنوات  خمس  خالل  والرتبية  التعليم  ولوزير  التنفيذ. 
يقرر إرجاء تطبيق حكم اإللزام بصفة مؤقتة يف بعض الجهات أو قرص تطبيقه عىل املرحلة 
االبتدائية فيها أو عىل البنني دون البنات أو العكس، وذلك حتى يتم استكامل التجهيز املادي 
األطفال  الستيعاب جميع  الكايف  بالقدر  الجهات  اإللزام يف هذه  مرحلتي  ملدارس  والبرشي 
امللزمني عىل أن يرسي حكم اإللزام يف الجهات املشار إليها عىل األطفال الذين بدأوا الدراسة 
فعالً. ويجوز مـد فرتة الخمس سنـوات املشـار إليها مـدة مامثلة وذلك بقرار من مجلس 

الوزراء«. )املادة 5()62(

الفجـــوات

»تنمية القوى العاملة واجب وطني تتواله جميع القطاعات يف الدولة عن طريق العمل 
ً وكيفاً، وسيلتها يف ذلك التدريب الذي يكفل خلق  عىل زيادة هذه القوى وصقلها كاماّ
املهارات الفردية، ورفع الكفاية اإلنتاجية واالستفادة من التطورات العلمية الحديثة يف 
مجاالت اإلنتاج والخدمات وصوالً إىل االستخدام األمثل ملا يتوفر من القوى العاملة يف 

تحقيق أهداف خطة التنمية االقتصادية واالجتامعية« )املادة 1()63(

املساواة الحق يف 

التدريب 

قانون العمل لسنة 1434 هجري 2013 ميالدي. 59

قانون العمل رقم )( لسنة 1434 هجري 2013 ميالدي. 60

نفس املرجع أعاله. 61

قانون رقم 5 يف شأن تنظيم الخدمة الوطنية لسنة 2009. 62

قانون رقم 37 لسنة 1973م يف شأن تنمية القوى العاملة والتدريب. 63
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و»عند وضع خطط تنمية القوى العاملة مبا يناسب إطار السياسة العامة للدولة يؤخذ يف 
االعتبار: أ( القوى العاملة املتاحة وتوزيعها الجغرايف عىل أنحاء الجمهورية. ب( مستويات 
الجمهورية حسب  مناطق  احتياجات  تلبية  ج(  القوى.  تلك  فئات  من  فئة  كل  تأهيل 
طبيعة النشاط االقتصادي ومرشوعات الخدمات فيها. د( رفع مستوى اإلنتاج سواء عن 
واستحداث  تطبيق  طريق  عن  أو  واملعارف،  باملهارات  واالرتقاء  العمل  ترشيد  طريق 
أساليب جديدة يف العمل. هـ( إذكاء الرغبة يف االرتقاء والتقدم لدى األفراد والجامعات 
عن طريق التدريب بجعله رشطاً للتعيني أو الرتقية أو التفضيل وربطه بالحوافز املادية 
واملعنوية. و( إعطـاء الجمعيات والنقابـات املختلفة دوراً يف تنفيذ برامـج تدريب وتنمية 
التدريب  أنواع  تفصيلية ملختلف  برامج  2()64(. و»تعد كل جهة  )املادة  العاملة«  القوى 
ظروف  مع  تتفق  للتدريب  أولويات  تضع  كام  املوضوعة،  والخطط  للسياسات  تنفيذاً 
العمل بها ونوعيته ومدى تأثريه عىل الكفاية اإلنتاجية« )املادة 3()65(.  كام »يجب أن يتم 
التدريب وفقاً لنظام متكامل يالحق املستويات التعليمية من أجل وضع التحصيل العلمي 
ومداومة  باملهارات  املستمر  االرتفاع  مراعاة  مع  العملية  واملامرسة  التطبيق  خدمة  يف 
إكساب القدرات الفنية اضطراداً مع تقدم الفرد يف حياته العملية، ومع األخذ يف االعتبار 
التناسب بني التدريب كامً ونوعاً وبني مستويات العمل« )املادة 4()66(. »يتم التدريب يف: 
أ( املؤسسات التعليمية والتدريبية العامة واملتخصصة. ب( مواقع العمل«. )املادة 5()67( 
و»تحدد اللوائح والقرارات التزامات أصحاب العمل والعاملني املتعلقة بتنفيذ أحكام هذا 
القانون. وال يجوز ألي فرد أن يتخلف عن حضور برنامج التدريب الذي يتقرر إلحاقه به، 
أو أن يتخىل عنه أو أن يستبدل به غريه إال يف األحوال، وباألوضاع التي تحددها اللوائح 
والقرارات« )املادة 6()68(. »عىل الجهات املختصة أعامالً لنص الفقرة )هـ( من املادة 2 من 
هذا القانون اتخاذ اإلجراءات الالزمة لربط الرتقيات والزيادات وتوزيع العمل والحوافز 
املادية واملعنوية باجتياز الدورات التدريبية بنجاح« )املادة 7()69(. »تلتزم جهات العمل 
األجانب  العاملني  )20  %( من إجاميل عدد  بنسبة  العمل  الباحثني عن  بقبول عدد من 
لديها لغرض تدريبهم عىل تعلم مهنة أو حرفة أو عمل معني خالل مدة محددة أو تحمل 
تكاليف تدريبهم مبؤسسات متخصصة وذلك طبقاً لألوضاع والرشوط التي يصدر بها قرار 

من الجهة املختص« )املادة 81()70(

املساواة الحق يف 

التدريب 

قانون رقم 37 لسنة 1973م يف شأن تنمية القوى العاملة والتدريب. 64

نفس املرجع أعاله. 65

نفس املرجع أعاله. 66

نفس املرجع أعاله. 67

نفس املرجع أعاله. 68

نفس املرجع أعاله. 69

القانون رقم 12 لسنة 1378ه/2010 بشأن إصدار قانون عالقات العمل. 70
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كام »يجب أن يكون عقد التدريب لغرض العمل مكتوبا باللغة العربية وتحدد فيه مدة 
التدريب ومراحله واملقابل يف كل مرحلة عىل أال يقل يف املرحلة األخرية عن الحد األدىن 

ملقابل العمل املحدد للمهنة أو الحرفة التي يتدرب عليها«. )املادة 82( )71( 
»يجب أن يتم التدريب وفقاً لنظام متكامل يالحق املستويات التعليمية من أجل وضع 
املستمر  االرتفاع  مراعاة  مع  العملية  واملامرسة  التطبيق  خدمة  يف  العلمي  التحصيل 

باملهارات وإكساب التقدم الفرد يف حياته العملية« )املادة 4( )72( 

املساواة
الحق يف 

التدريب 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... الفجـــوات

القانون رقم 12 لسنة 1378ه/2010 بشأن إصدار قانون عالقات العمل. 71

قانون رقم 5 يف شأن تنظيم الخدمة الوطنية لسنة 2009 . 72
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الوضع القانوني وحقوق المرأة داخل األسرة وحقها في منح جنسيـتها ألطفالها

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 و املعدل يف 2014
القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهم و كل تعديالته إىل حد 1991

القانون رقم 17 بشأن تنظيم أحوال القارصين ومن يف حكمهم لسنة 1992 
قانون العقوبات املنشور بالجريدة الرسمية عدد خاص لسنة 1954 والقوانني املكملة له من 1956 إىل حد 2002 

ومنها قانون العقوبات الليبي رقم 70 لسنة 1973 
قانون رقم 24 بشأن الجنسية لسنة 2010

القانون املدين الليبي 28/11/1953
قانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية

الزواج  الدولة  وتحمـي  الدولـة،  حمى  يف  وهي  للُمجتمع  األسـايس  الركـن  هي  »األسـرة 

وتُشجع عليه، وتكفل حامية األمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي 

االحتياجات الخاصة« )املادة 5()73( 

»لكل مواطن ومواطنة الحق يف تكوين أرسة أساسها عقد النكاح القائم عىل رضا الطرفني 
وال ينحل إال برضاهام أو بحكم من محكمة مختصة« )املادة 25( )74(

اإلطار

»أ ( الخطبة طلب التزوج والوعد به. ب ( يحق لكل من الخاطبني العدول عن الخطبة. 

ج( فإذا كان العدول ملقتىض فله أن يسرتد ما أهداه لآلخر عيناً أو قيمة يوم القبض ما 

الخطبة رضراً  العدول عن  إذا سبب  د(  ذلك.  بغري  أو عرف يقىض  يكن هناك رشط  مل 

تحمل املتسبب فيه التعويض عنه« )املادة 1()75(. »الزواج ميثاق رشعي يقوم عىل أسس 

من املودة والرحمة والسكينة تحل به العالقة بني رجل وامرأة ليس أحدهام محرماً عىل 

يراه من  ما  النكاح  أن يشرتط يف عقد  الزوجني  أ ( يحق لكل من  )املادة 2()76(.  اآلخر«. 

الرشوط التي ال تتنايف مع غايات الزواج ومقاصده. ب ( ال يعتد بأي رشط إال إذا نص عليه 

رصاحة يف عقد الزواج« )املادة 3( )77(. يثبت الزواج بحجة رسمية أو بحكم من املحكمة«. 

)املادة 5( )78( »أ ( يشرتط يف أهلية الزواج العقل والبلوغ. ب ( تكمل أهلية الزواج ببلوغ 

سن العرشين. )...(«. )املادة 6()79(  أ ( ال يجوز للويل أن يجرب الفتى أو الفتاة عىل الزواج 

رغم إرادتهام. ب ( كام ال يجوز للويل أن يعضل املوىل عليها من الزواج مبن ترضاه زوجاً 

لها. ج( إذا تنازع أولياء أمور الخاطبني عىل الزواج فال يتم العقد إال بعد صدور قرار من 
املحكمة املختصة«. )املادة 8()80(

املساواة الزواج 

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 واملعدل يف 2014. 73

قانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية. 74

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق آثارها وكل تعديالته إىل حد 1991. 75

نفس املرجع أعاله. 76

نفس املرجع أعاله. 77

نفس املرجع أعاله. 78

نفس املرجع أعاله. 79

نفس املرجع أعاله. 80



16

النظــام القانوني لليــــبيا 

»يشرتط لصحة الزواج اجتامع رأى الويل واملوىل عليه، فإذا منع الويل صاحب الحق املوىل عليه 
من الزواج مبن يرضاه لنفسه زوجاً، كان للموىل عليه أن يرفع األمر للمحكمة لتأذن بالزواج إذا 

تبني لها مناسبة ذلك«. )املادة 9( )81(»أ ( ينعقد الزواج بإيجاب وقبول ممن هام أهل لذلك. 
ب ( يكون اإليجاب والقبول يف الزواج مشافهة باأللفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً بأية لغة. 
ج( ويف حالة العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة، فإن تعذرت فباإلشارة املفهمة. د( يشرتط 
التأقيت، فال ينعقد زواج املتعة  يف اإليجاب والقبول: 1 - أن يكونا منجزين غري دالني عىل 
وال الزواج املؤقت. 2 - موافقة القبول لإليجاب رصاحة أو ضمناً. 3 -اتحاد مجلس العقد بني 
الحارضين باملشافهة وحصول القبول فور اإليجاب. 4 -سامع كل من العاقدين الحارضين كالم 

اآلخر ومعرفته أن املقصود به الزواج وان مل تفهم معاين األلفاظ« )املادة 11()82(.
»)…( يحق للزوجة عىل زوجها )…( ب( عدم التعرض ألموالها الخاصة بها، فلها أن تترصف 

فيها كام تشاء. ج( عدم إلحاق رضر بها، مادياً كان أو معنوياً« )املادة 17( )83(.

املساواة

الزواج 

»)...(. ج( للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن ملصلحة أو رضورة تقدرها بعد 
موافقة الويل. د( يكتسب من تزوج وفق الفقرتني السابقتني أهلية التقايض يف كل ماله عالقة«. 

)املادة 6( )84( و»الوالية يف الزواج : أ ( الويل يف الزواج هو العصبة بنفسه عىل ترتيب اإلرث. ب ( 

يشرتط أن يكون الويل عاقال بالغاً. ج( إذا استوي وليان يف القرب فأيهام توىل الزواج برشوطه 
جاز. د( إذا غاب الويل األقرب ورأت املحكمة أن يف انتظار رأيه فوات مصلحة يف الزواج انتقلت 
الوالية ملن يليه. هـ( املحكمة ويل من ال ويل له« )املادة 7()85(. »يشرتط النعقاد الزواج )...(. 
ج( أال يكون الزوج غري مسلم بالنسبة للمرأة املسلمة« )املادة 12()86(. كام »أ -ال يجوز للرجل 
أن يتزوج بامرأة أخرى أال بتوافر الرشطني اآلتيني :1 -الحصول عىل موافقة كتابية رسمية من 
الزوجة التي يف عصمته أو صدور أذن من املحكمة بذلك. 2 -التأكد من ظروفه االجتامعية 
وقدرته املادية والصحية عىل ذلك من قبل املحكمة. ويرتب عىل اإلخالل بأي من الرشطني 
املذكورين يف هذه املادة اعتبار عقد الزواج باملرأة األخرى باطال هو وما ترتب عليه من أثار 
وللزوجة أن ترفع دعوى شفوية او كتابية ألقرب محكمة لها ,كام يجوز لها أن تقدم شكوى 
أمام جامع  أو  أو إىل اقرب مأذون  أقامتها  بها مقر  التي  للمحلة  الشعبية  اللجنة  بذلك إىل 
أو نقطة امن شعبي محيل أو نقابة أو جمعية ,وعىل هؤالء إحالة الشكوى يف اقرب وقت 
أيل املحكمة املختصة للفصل فيها. ب  - يجوز للرجل املطلق الزواج بعد أثبات طالقه من 

زوجته األوىل وفقا ألحكام هذا القانون«. )املادة 13( )87(و»يشرتط لصحة عقد الزواج حضور 
شاهدين مسلمني بالغني عاقلني رجلني أو رجل وامرأتني فاهمني أن كالم املتعاقدين مقصود 

به الزواج« )املادة 14()88(. 

الفجـــوات

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهم وكل تعديالته إىل حد 1991. 81

نفس املرجع أعاله. 82

نفس املرجع أعاله. 83

نفس املرجع أعاله. 84

نفس املرجع أعاله. 85

نفس املرجع أعاله. 86

قانون رقم )22( لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 بشان األحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهم. 87

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق آثارها و كل تعديالته إىل حد 1991. 88
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الزوجية  عالقة  بينهام  تكون  أن  بغري  الجامع  فعل  وامرأة  رجل  يأيت  أن  هو  »الزنا 
مع  بالحبس  تعزيره  ويجوز  جلدة  مائة  بالجلد  الزاين  -يحد  املرشوعة. «)املادة  1()89(»1 
ارتكاب  الفاعل عاقالً أتم مثاين عرشة سنة من عمره وقصد  . 2 -ويشرتط أن يكون  الجلد. 

الفعل«. )املادة 2( )90(و»تثبت جرمية الزنا املنصوص عليها يف املادة األوىل من هذا القانون 

 )91( )املادة 6 مكرر(  الجاين أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية«  باعرتاف 
و»1 - ال يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إال إذا أصبح الحكم الصادر بها نهائياً. 2 -وتنفذ العقوبة 
بعد الكشف عىل املحكوم عليه طبياً وتقرير انتفاء الخطورة مـن التنفيذ، ويتم التنفيذ يف 
مركز الرشطة بحضور عضو النيابة املختص والطبيب املختص ويوقف الجلد كلام كانت فيه 
خطورة عىل املحكوم عليه، عىل أن يستكمل التنفيذ يف وقت آخر. 3 -ويكون تنفيذ العقوبة 
بسوط متوسط من الجلد ذي طرف واحد وغري معقد ويجرد املحكوم عليه من املالبس التي 
متنع وصول األمل إىل الجسم ويرضب رضبا معتدالً وال ميد فيه ويوزع الرضب عىل الجسم 
وتتقي املواضع املخوفة. 4 -وتجلد املرأة جالسة وهي مستورة الجسم ويوزع الرضب عىل 
ظهرها وكتفيها فقط ويؤجل تنفيذ عقوبة الجلد عىل الحامل إىل ما بعد شهرين من الوضع. 

)...(« )املادة 7( )92(

املساواة الخيانة 

الزوجية

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... الفجـــوات

»الطالق حل عقدة الزواج: ويف جميع األحوال ال يثبت الطالق إال بحكم من املحكمة املختصة، 

وذلك مع مراعاة أحكام املادة )الخامسة والثالثني( من هذا القانون«. )املادة 28( )93(»أ («يقع 
الطالق باتفاق الزوجني يف حضور الزوجني أو وكيليهام بوكالة خاصة. ب ( يوثق الطالق الذي 
يقع باتفاق الطرفني لدى املحكمة املختصة. ج( إذا مل يتفق الطرفان عىل الطالق، فيحق لكل 

منهام أن يطلب التطليق من املحكمة املختصة وفقاً ألحكام املواد التالية«. )املادة 35( )94(

املساواة الطالق 

القانون رقم 70 لسنة 1973 يف شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. 89

نفس املرجع أعاله. 90

نفس املرجع أعاله. 91

القانون رقم 70 لسنة 1973 يف شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. 92

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق آثارها وكل تعديالته إىل حد 1991. 93

نفس املرجع أعاله. 94
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ويف  النزاع  يف  الفصل  املحكمة  تولت  الزوجني  بني  اإلصالح  عن  الحكامن  عجز  إذا   - »أ 
ذلك  عليها  تعذر  فإذا  الزوجني،  بني  لإلصالح  رسية  جلسة  املحكمة  تعقد  الحالة  هذه 
هي  معنويا،  أو  ماديا  الرضر،  يف  املتسبب  كان  فإذا  بالتطليق.  حكمت  الرضر،  وثبت 
والسكن  والنفقة  والحضانة  الصداق  مؤخر  يف  حقها  بسقوط  املحكمة  الزوجة حكمت 
مع التعويض عن الرضر للطرف األخر. أما إذا كان املتسبب يف الرضر هو الزوج حكمت 
املحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق، وذلك كله مع عدم اإلخالل بالحقوق األخرى 
املرتتبة عىل الطالق. ب -فإذا عجز طالب التفريق عن إثبات دعواه واستمر الشقاق بني 
حقوق  إسقاط  مع  بالتطليق  املحكمة  حكمت  العرشة  دوام  نعه  يستحيل  مبا  الزوجني 
طالب التفريق«. )املادة 39()95( »)...( ج( للزوجة طلب التطليق إذا مل تعلم بعرس الزوج 
قبل الزواج. د( وللزوج أن يراجع زوجته يف العدة إذا ثبت يرسه. هـ( ال تطلق الزوجة 
إذا طرأ اإلعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج أو علمت بعرسه قبل الزواج. و( ال تطلق 
التطليق لعدم اإلنفاق  الزوجة عىل زوجها املعرس إال بعد منحه أجال مناسباً. ز( يعترب 
رجعياً ، فإذا تكررت الشكوى بسبب االمتناع عن اإلنفاق أعترب ذلك رضراً يجيز للزوجة 
مقبول  عذر  بال  الزوج  غاب  إذا  »أ (   )96()40 )املادة  بائناً«.  الطالق  ويقع  التفريق  طلب 
وترضرت زوجته جاز لها أن تطلب التطليق ولو كان لها مال تنفق منه عىل نفسها. ب ( إذا 
كان الغائب معلوم اإلقامة وأمكن إعالنه رضبت له املحكمة أجال إما أن يحرض إيل زوجته 
وإما أن ينقلها إليه وإما أن يطلقها. ج( فإذا انتهي األجل ومل يبد الزوج عذراً مقبوالً فرقت 

املحكمة بينهام بدون أعـــذار أو رضب أجل)...(«. )املادة 41( )97( و»أ ( لكل من الزوجني 
أن يطلب التفريق إذا وجد باآلخر عيباً ال يتم به مقصود الزواج وغايته أو وجد به عيباً 
سواء كان قامئاً قبل العقد ومل يعلم به طالب التفريق أو حدث بعد العقد ومل يرض به. 
ب ( فإن تم الزواج وهو عامل به أو حدث بعد العقد وريض به رصاحة أو داللة فال يجوز 

له طلب التفريق«. )املادة 42( )98( »يثبت الطالق أمام املحكمة بترصيح ممن ميلكه يف 
حضور الطرف اآلخر أو وكيله إن تعذر حضوره شخصياً وذلك كله بعد استنفاذ جميع 

محاوالت الصلح بني الزوجني«. )املادة 47( )99( 

املساواة الطالق

قانون رقم )22( لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهم. 95

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق آثارها وكل تعديالته إىل حد 1991. 96

نفس املرجع أعاله. 97

نفس املرجع أعاله. 98

نفس املرجع أعاله. 99
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»)...(الطالق الرجعي ال ينهى عقد الزواج إال بانتهاء العدة)...(« )املادة 29( )100(»أ ( الطالق 
مرتان وميلك الزوج عىل زوجته ثالث تطليقات وال يجوز للزوج ترجيع مطلقته يف املرة 
تطليقات  بالدخول  يهدم  آخر  بزوج  املطلقة  زواج  ب (  غريه.  زوجاً  تنكح  حتى  الثالثة 

الزوج السابق ولو كانت دون الثالث«. )املادة 34( )101(»أ ( إذا غاب الزوج بال عذر مقبول 
وترضرت زوجته جاز لها أن تطلب التطليق )...(. ج( فإذا انتهي األجل ومل يبد الزوج عذراً 
مقبوالً فرقت املحكمة بينهام بدون أعـــذار أو رضب أجل، ويعترب هذا التفريق طالقاً 

رجعياً«. )املادة 41( )102(»إذا آيل الرجل من زوجته أو هجرها مدة أربعة أشهر أو أكرث 
بدون عذر وطلبت الزوجة التطليق رضبت له املحكمة مدة مناسبة فإن مل يفئ طلقتها 
عليه طلقة رجعية«. )املادة 43()103( و»يثبت الطالق أمام املحكمة بترصيح ممن ميلكه 
يف حضور الطرف اآلخر أو وكيله إن تعذر حضوره شخصياً وذلك كله بعد استنفاذ جميع 

الزوجني  بإدارة  التطليق   : املخالعة  )104(»أ (   )47 )املادة  الزوجني«.  بني  الصلح  محاوالت 
لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أو الطالق. ب ( يشرتط لصحة املخالعة أن تكون 
الثانية والثالثني من  املادة  للبذل والزوج أهال إليقاع الطالق طبقاً ألحكام  الزوجة أهال 
هذا القانون. ج( يجوز أن يكون العوض حق الحضانة أو النفقة أو مؤخر الصداق أو غري 

ذلك ». )املادة 48( )105(و»أ ( للزوج ترجيع مطلقته طالقاً رجعياً ما دامت يف العدة. ب ( 
تحصل الرجعة بالفعل أو بالقول أو بالكتابة ، فان تعذر ذلك فباإلشارة املفهمة. ج( تثبت 
الرجعة بكافة طرق اإلثبات وال تسقط بالتنازل عنها«. ) املادة 50()106( و»تحدد املحكمة 
املختصة يف حالة وقوع الطالق نفقة الزوجة املطلقة أثناء عدتها. فإن كان الطالق بسبب 
من الزوج حكمت املحكمة مبتعة حسب يرس املطلق أو عرسه دون اخالل بحكم املادة 
التاسعة والثالثني من هذا القانون. كام تحكم املحكمة بتحديد نفقة األوالد بعد مراعاة 

حكم املادة الحادية والسبعني من هذا القانون« )املادة 51( )107(»أ ( »العدة مدة محددة 
وصوناً  للعرض  طهارة   ، معنية  أوقات  يف  النساء  بعض  عىل  الرشع  جبها  أو  الزمن  من 
للنسب متكثها املرأة املعتدة من طالق أو وفاة يف بيت الزوجية. ب ( تبتدئ عدة املرأة 
املدخول بها من تاريخ الطالق أو الفرقة أو الوفاة. ج( ال تجب العدة قبل الدخول أو 
الخلوة الصحيحة إال يف حالة الوفاة. د( عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعرشة أيام. 
الخلقة سواء كانت عدة  أو سقوطه مستبني  الحامل تستمر إيل وضع حملها  هـ( عدة 
طالق أو فراق أو وفاة. و( عدة ذوات اإلقراء من النساء ثالثة قروء ، فإذا انعدم القرء 
لصغر سن أو لكرب فعدتهن ثالثة أشهر. ز( ال يجوز العقد عىل املرأة املعتدة حتى تنقيض 

عدتها«. )املادة 52( )108(

الفجـــوات الطالق

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق آثارها وكل تعديالته إىل حد 1991. 100

نفس املرجع أعاله. 101

نفس املرجع أعاله. 102

نفس املرجع أعاله. 103

نفس املرجع أعاله. 104

نفس املرجع أعاله. 105

نفس املرجع أعاله. 106

نفس املرجع أعاله. 107

نفس املرجع أعاله. 108
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»أ ( الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حني والدته إيل أن يبلغ الذكر 
ويتم الدخول باألنثى وذلك مبا ال يتعارض مع حق الويل. ب ( يف حالة قيام الحياة الزوجية 
تكون حضانة األوالد حقاً مشرتكاً بني األبوين)...(. ج( للمحكمة أال تتقيد بالرتتيب الوارد يف 

الفقرة السابقة ملصلحة املحضون فيام عدا أم املحضون وأمها وأبيه وأمه«. )املادة 62( )109( 
»الوالية عىل النفس للوالدين ثم العصبة بأنفسهم من املحارم حسب ترتيبهم يف اإلرث والقرابة 
وعند التساوي تختار املحكمة أصلحهم للوالية وإذ مل يوجد منهم مستحق« )املادة  32( )110(

و»تكون الوالية عىل املال للوالدين أيهام أصلح ثم ملن تعينه املحكمة«. )املادة 44( )111( 

املساواة

الوالية 

»أ ( الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حني والدته إيل أن يبلغ الذكر األرسية 
ويتم الدخول باألنثى وذلك مبا ال يتعارض مع حق الويل. ب ( )...( فإن افرتقا فهي لألم ثم ألمها 
ثم لألب ثم ألمه ثم ملحارم الطفل من النساء بتقديم من تدىل بجهتني عىل من تدىل بجهة 
واحدة ثم ملحارم الطفل من الرجال)...(« )املادة 62()112(. أ ( ال تسقط الحضانة بسكنى من له 
الحق فيها مع من سقطت حضانته إال إذا كان هناك رضر للمحضون. ب ( ال يؤثر سفر الويل، 
أو الحاضنة، إىل أي بلد داخل الجامهريية سواء أكان السفر مؤقتاً أم عىل سبيل االستيطان  - 
عىل حق الحاضنة يف الحضانة إال إذا أرض السفر مبصلحة املحضون. ج( ال »يسمح للحاضن 
بالسفر باملحضون خارج الجامهريية إال بعد حصوله عىل إذن من وىل املحضون فإذا امتنع 

الويل عن ذلك رفع األمر إيل املحكمة املختصة« )املادة 67()113(. 

الفجـــوات

النفقة وتوابعها يف حدود يرس  أ (   : : يحق للزوجة عىل زوجها  الزوجة عىل زوجها  »حقوق 
فلها  بها،  الخاصة  ألموالها  التعرض  عدم  ب (  القانون.  هذا  ألحكام  طبقاً  واستطاعته  الزوج 
أن تترصف فيها كام تشاء. ج( عدم إلحاق رضر بها، مادياً كان أو معنوياً« )املادة 17()114( . 
»حقوق الزوج عىل زوجته: يحق للزوج عىل زوجته : أ ( النفقة وتوابعها يف حالة عرس الزوج 
ويرس الزوجة طبقاً ألحكام هذا القانون. ب ( االهتامم براحة الزوج واستقراره حسياً ومعنوياً. 

)...(«. )املادة  18()115(.

املساواة النفقة

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق آثارها وكل تعديالته إىل حد 1991. 109

نفس املرجع أعاله. 110

نفس املرجع أعاله. 111

نفس املرجع أعاله. 112

نفس املرجع أعاله. 113

قانون العقوبات املنشور بالجريدة الرسمية عدد خاص لسنة 1954 والقوانني املكملة لقانون العقوبات من 1956 إىل حدود 2002 ومنها قانون العقوبات الليبي رقم 70 لسنة 1973. 114

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهم و كل تعديالته إىل حد 1991. 115
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»تشمل النفقة املسكن والطعام والكسوة والعالج وكل ما به مقومات الحياة« )املادة 22()116(. 
»تجب نفقة الزوجة عىل زوجها املورس من تاريخ العقد الصحيح ، كام تلزم الزوجة املورسة 
بالنفاق عىل زوجها وأوالدها منه مدة إعسار الزوج ، وتقدر النفقة بحسب حال امللزم بها 

وقت فرضها عرساً أو يرساً« )املادة 23( )117(. »يحق لكل من الزوجني أن يسكن معه يف بيت 
الزوجية من تجب عليه نفقته رشعاً ، ما مل يثبت االيذاء من املشاركة يف السكن بحكم من 

املحكمة املختصة« )املادة 25()118(.
»كل من صدر عليه حكم قضايئ واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته 
أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة شهر بعد التنبيه 
عليه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن 
هذه الجرمية فتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل سنتني. ويف 
جميع األحوال إذا أدى املحكوم عليه ما تجمد يف ذمته أو قدم كفيالً يقبله صاحب الشأن فال 

تنفذ العقوبة«. )املادة 398، مكررة، أ( )119( 

املساواة

النفقة

»يحق للزوج عىل زوجته: )...( ب  -االهتامم براحة الزوج واستقراره حسياً ومعنوياً. ج -اإلرشاف 
عىل بيت الزوجية وتنظيم شئونه واملحافظة عليه. د -حضانة أوالدها منه واملحافظة عليهم 
وإرضاعهم إال إذا كان هناك مانع صحي. ه -عدم إلحاق رضر به مادياً كان أو معنوياً. «)املادة 

18( )120(»أ ( إذا امتنع الزوج املورس عن اإلنفاق عىل زوجته بدون سبب أجرب عىل اإلنفاق. ب ( 
إذا كان الزوج معرساً والزوجة مورسة ألزمت باإلنفاق عليه وعىل أوالدها منه. )...(«. )املادة 

40( )121(»تحدد املحكمة املختصة يف حالة وقوع الطالق نفقة الزوجة املطلقة أثناء عدتها. 
فإن كان الطالق بسبب من الزوج حكمت املحكمة مبتعة حسب يرس املطلق أو عرسه دون 
نفقة  بتحديد  املحكمة  تحكم  كام  القانون.  من هذا  والثالثني  التاسعة  املادة  بحكم  اخالل 

األوالد بعد مراعاة حكم املادة الحادية والسبعني من هذا القانون«.  )املادة 51( )122(
كام »أ  - تجب نفقة الصغري الذي ال مال له عىل أبيه املورس حتى يتم الدخول بالفتاة أو 
تتكسب من عملها ما يسد حاجتها وإىل أن يبلغ الفتى قادراً عىل الكسب«. )املادة 71( )123(

الفجـــوات

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهم و كل تعديالته إىل حد 1991. 116

نفس املرجع أعاله. 117

نفس املرجع أعاله. 118

نفس املرجع أعاله. 119

القانون الليبي رقم 17 لسنة 1992 بشأن تنظيم أحوال القارصين ومن يف حكمهم. 120

نفس املرجع أعاله. 121

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق آثارها وكل تعديالته إىل حد 1991. 122

نفس املرجع أعاله. 123
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»ال بجوز االمتناع عن أداء ما تستحقه املرأة من نصيب يف املرياث. ويقصد باالمتناع عدم 
تسليم املرأة نصيبها يف املرياث أو الحيلولة دون انتفاعها به أو ترصفها فيه أو حبس غلته 
عنها أو عدم متكينها من مبارشة ما للاملك من حقوق أخرى عىل ملكه كل ذلك رشط 
أن يكون استحقاق املرأة ثابتا سواء باإلقرار به أو بصدور حكم نهايئ من جهة مختصة«.

)املادة 2()124(»إذا نازع وضع اليد عىل الرتكة يف حق املرأة يف املرياث أو يف نصيبها فيه 
وجب عليه خالل ثالثة أشهر من تاريخ مطالبة املرأة لحقها يف املرياث بطلب عىل يد 
محرض أن يحرض إىل املحكمة املختصة للفصل يف النزاع فإذا مضت هذه املدة اعترب مقرا 
بحقها يف املرياث وبنصيبها فيه«.)املادة 3()125(»كل مخالفة ألحكام هذا القانون يعاقب 

عليها بالحبس مع الحكم بأداء ما تستحقه املرأة من مرياث«.)املادة 5( )126(

املساواة

املرياث

»يكون مرياث النساء وتعيني أنصبتهن طبقا ألحكام الرشيعة االسالمية«. )املادة 1( )127( 
»ترسي عىل قسمة الرتكة القواعد املقررة يف القسمة، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضامن 

التعرض واالستحقاق وبالغني وبامتياز املتقاسم)...(«)املادة 908(«. )128(
الفجـــوات

»تعترب الهبة عقد يترصف مبقتضاه الواهب يف ماله بدون عوض« )املادة 475( )129(و»ترسي 
عىل الوصية أحكام الرشيعة اإلسالمية والقوانني الصادرة يف شأنها. ال تتم الهبة إال إذا قبلها 

املوهوب له أو نائبه« )املادة 476( )130( 

املساواة

التربع

»ترسي عىل الوصية أحكام الرشيعة اإلسالمية والقوانني الصادرة يف شأنها«. )املادة 919( )131( الفجـــوات

االشرتاكية  الشعبية  الليبية  العربية  الجامهريية  مواطني  جنسية  هي  الليبية  »الجنسية 

العظمى«)املادة 1( )132(و»يعد ليبيا كل شخص كان مقيامً يف ليبيا إقامة عادية يف ذلك التاريخ 
ومل تكن له جنسية أو رعوية أجنبية أو توفر فيه أحد الرشوط اآلتية: أ( أن يكون قد ولد يف 
ليبيا. ب( أن يكون قد ولد خارج ليبيا وكان أحد أبويه قد ولد فيها. ج( أن يكون قد ولد خارج 
ليبيا وأقام فيها إقامة عادية ملدة ال تقل عن عرش سنوات متوالية قبل 07 /10/ 1951م«. 

)املادة 2( )133( و»يجوز منح أوالد املواطنات الليبيات املتزوجات من غري الليبيني الجنسية 
الليبية )...(« )املادة 11(«. )134(

املساواة
الحق يف 

الجنسية

قانون رقم )6( لسنة 1959 بشأن حامية حق النساء يف اإلرث. 124

نفس املرجع أعاله. 125

نفس املرجع أعاله. 126

نفس املرجع أعاله. 127

القانون املدين الليبي الصادر يف 28 نوفمرب 1953. 128

نفس املرجع أعاله. 129

نفس املرجع أعاله. 130

نفس املرجع أعاله. 131

قانون الجنسية الليبي رقم 24 الصادر يف 13/07/2010. 132

نفس املرجع أعاله. 133

نفس املرجع أعاله. 134
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»يعد ليبياً:  أ( كل من ولد يف ليبيا ألب ليبي، إذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده فيها 
أو تجنسه. ب( من يولد خارج ليبيا ألب ليبي، ويف هذه الحالة يجب أن تكون والدة اإلبن قد 
سجلت خالل سنة من تاريخ حصولها لدى املكتب الشعبي أو مكتب األخوة بالخارج أو أي 
جهة يوافق عيها أمني اللجنة الشعبية العامة لألمن العام، وإذا اكتسب الشخص الذي ينطبق 
عليه حكم هذه الفقرة جنسية أجنبية بحكم والدته بالخارج فإنه ال يفقد جنسيته الليبية 
الرشد. ج(  التي اكتسبها وذلك بعد بلوغ سن  إال أن له الحق يف اختيار الجنسية األجنبية 
كل من ولد يف ليبيا ألم ليبية وأب مجهول الجنسية أو ال جنسية له، أو كان مجهول األبوين. 
وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط املتعلقة بتنفيذ هذه املادة« )املادة 3()135(.  و»يجوز منح 
أوالد املواطنات الليبيات املتزوجات من غري الليبيني الجنسية الليبية وتحدد الالئحة التنفيذية 

الضوابط الالزمة لتنفيذ هذه املادة« )املادة 11()136(.

الفجـــوات
الحق يف 

الجنسية

قانون الجنسية الليبي رقم 24 الصادر يف 13/07/2010. 135

نفس املرجع اعاله. 136
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الحق في الصحة 
اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 و املعدل يف 2014

قانون رقم 6 لسنة 1973 بشأن الصحة
قانون العقوبات املنشور بالجريدة الرسمية عدد خاص لسنة 1954 والقوانني املكملة له من 1956 إىل حد 2002 

ومنها قانون العقوبات الليبي رقم 70 لسنة 1973
قانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية

»تضمن الدولة تكافئ الفرص وتعمل عىل توفري املستوى املعييش الالئق )...( والرعاية 

الصحية والضامن االجتامعي لكل مواطن)...( وتضمن الدولة عدالة توزيع الرثوة الوطنية 

بني املواطنني وبني مختلف نجن ومناطق الدولة« )املادة 8()137(. 

»سالمة البدن حق لكل إنسان ويحظر إجراء التجارب العلمية عىل جسد إنسان حي إال 

بتطوعه« )املادة 6()138(. 

»الرعاية الصحية والطبية حق مقرر للمواطنني تكفله الدولة، وتعمل وزارة الصحة عىل 

تطوير الخدمات الصحية والطبية والرفع من مستواها وزيادة كفاءتها مبا يواجه حاجة 

املواطنني ويواكب التقدم العلمي يف هذه املجاالت ومبا يساير الخطة اإلمنائية للبالد كام 

تعمل الوزارة عىل توفري ما تحتاج إليه املرافق الصحية من عنارص فنية« )املادة 1()139( 

العالجية عىل اختالف  الطبي وتوابعه، يف املستشفيات واملصحات والوحدات  و»العالج 

قدم  فيه عىل  والجميع  مواطن  لكل  مقرر  الدولة حق  تنشئها  التي  أنواعها ومسمياتها 

املساواة« )املادة 50()140(. 

املساواة

الحق يف 

الصحة

ويف الصحة 

اإلنجابية

ح امرأة تلقيحاً صناعياً بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة ال تزيد  »كل من لقَّ
عىل عرش سنوات. وتكون العقوبة السجن ملدة ال تزيد عىل خمس سنوات إذا كان التلقيح 
قابلة  أو  أو صيديل  الجرمية من طبيب  إذا وقعت  النصف  العقوبة مبقدار  برضاها. وتزداد 
أو تقوم  تلقيحاً صناعياً  التي تقبل  املرأة  أ()141(. »تعاقب  )املادة 403،  أو أحد معاونيهم«. 
بتلقيح نفسها صناعياً بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات. ويعاقب الزوج بذات العقوبة 
من  التلقيح  وقع  بعلمه ورضاه وسواء  التلقيح  كان  إذا  السابقة  الفقرة  عليها يف  املنصوص 

الزوجة أو من الغري« )املادة 403، ب()142(.

الفجـــوات

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 واملعدل يف 2014. 137

قانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية. 138

قانون الصحي الليبي رقم 6 لسنة 1973. 139

نفس املرجع أعاله. 140

قانون العقوبات املنشور بالجريدة الرسمية عدد خاص لسنة 1954 والقوانني املكملة لقانون العقوبات من 1956 إىل حد 2002 ومنها قانون العقوبات الليبي رقم 70 لسنة 1973. 141

نفس املرجع أعاله. 142
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تزيد عىل ست  ال  مدة  بالسجن  يعاقب  دون رضاها  إسقاط حامل  تسبب يف  »كل من 

املرأة  املادة 301 موت  املنصوص عليه يف  الفعل  نتج عن  )املادة 390()143(. »إذا  سنني« 

تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات. واذا نتج عنه أذى شخيص خطري 

تكون العقوبة مدة ال تزيد عىل مثاين سنوات. وإذا نتج عن الفعل املنصوص عليه يف املادة 

301 موت املرأة تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات. وإذا نتج عنه أذى 

شخيص جسيم أو خطري تكون العقوبة السجن من سنة إىل خمس سنني« )املادة 393()144(. 

و»إذا ارتكب إحدى الجنايات املنصوص عليها يف املواد 301 و 301فقرة أوىل و 303شخصاً 

يزاول مهنة طبية تزاد العقوبة يف شأنه مبقدار ال يجاوز النصف. ويف حالة العود يحرم الفاعل 

من مزاولة املهنة الطبية مدة تساوي مدة العقوبة املحكوم بها عليه« )املادة 395()145(.

املساواة

اإلجهاض 

اآلمن

»كل من تسبب يف إسقاط حامل برضاها يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 

 .)146()391 )املادة  جنينها«  بإسقاط  رضيت  التي  املرأة  عىل  ذاتها  العقوبة  وتطبق 

أشهر«  ستة  عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  حملها  إسقاط  تسبب  التي  الحامل  و»تعاقب 

)املادة 392()147(. »إذا ارتكب فعل من األفعال املنصوص عليها يف املواد املتقدمة صيانة 

تخفيضها مبقدار  مع  فيها  املبينة  العقوبات  تفرض  قرباه  أحد ذوي  أو  الفاعل  لعرض 

النصف« )املادة  394()148(.

الفجـــوات

قانون الجنسية الليبي رقم 24 الصادر يف 13/07/2010. 143

نفس املرجع أعاله. 144

قانون العقوبات املنشور بالجريدة الرسمية عدد خاص لسنة 1954 والقوانني املكملة لقانون العقوبات من 1956 إىل حد 2002 ومنها قانون العقوبات الليبي رقم 70 لسنة 1973. 145

نفس املرجع أعاله. 146

نفس املرجع أعاله. 147

نفس املرجع أعاله. 148
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الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 و املعدل يف 2014
قانون العقوبات املنشور بالجريدة الرسمية عدد خاص لسنة 1954 والقوانني املكملة لقانون العقوبات من 1956 

إىل حد 2002 ومنها قانون العقوبات الليبي رقم 70 لسنة 1973
القانون رقم 10 لسنة 1984 املعدل بشأن األحوال الشخصية 

قرار مجلس الوزراء رقم 119/لسنة 2014 بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنيس
قانون العمل رقم )( لسنة 1434 هجري، 2013 ميالدي

»الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون يف التمتع بالحقوق املدنية والسياسية، ويف تكافئ الفرص، وفيام 

عليهم من الواجبات املسؤوليات العامة. ال متييز بينهم بسبب الدين أو املذهب أو اللغة أو الرثوة أو الجنس 

أو النسب أو اآلراء السياسية أو الوضع االجتامعي أو االنتامء القبيل أو الجهوى أو األرسي« )املادة 6( )149( 

العنف القائم 

عىل النوع 

االجتامعي

»أ ( يشرتط يف أهلية الزواج العقل والبلوغ. ب ( تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العرشين«. 
)املادة 6( )150(

املساواة

زواج الطفالت
»)...(. ج( للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن ملصلحة أو رضورة تقدرها بعد 

موافقة الويل)...(«. )املادة 6( )151(
الفجـــوات

»من قتل أحداً عمداً مبواد يتسبب عنها املوت عاجالً أو آجالً يعد قاتالً بالسم أياً كانت 

عمداً  نفساً  قتل  »من  )املادة 371()152(.  باإلعدام«  املواد ويعاقب  تلك  استعامل  كيفية 

من غري سبق إرصار وال ترصد يعاقب بالسجن املؤبد أو السجن. وإذا وقعت الجرمية 

ضد األصول أو الفروع أو الزوج أو األخ أو األخت أو كان الدافع الرتكابها أسباباً تافهة 

أو وضيعة أو ارتكبت بغلظة وتوحش تكون العقوبة السجن املؤبد. ومع ذلك يحكم 

عىل فاعل هذه الجناية باإلعدام إذا تقدمتها أو اقرتنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما 

إذا كان القصد منها التأهب القرتاف جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة 

من ارتكبوا جنحة ما أو رشكائهم عىل الهرب أو التخلص من العقوبة يف حكم باإلعدام« 

)املادة  372()153(. 

املساواة
العنف 

الجسدي

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 واملعدل يف 2014. 149

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق آثارها وكل تعديالته إىل حد 1991. 150

نفس املرجع أعاله. 151

قانون العقوبات املنشور بالجريدة الرسمية عدد خاص لسنة 1954 والقوانني املكملة لقانون العقوبات من 1956 إىل حد 2002 ومنها قانون العقوبات الليبي رقم 70 لسنة 1973. 152

نفس املرجع اعاله. 153
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و»كل من جرح أو رضب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ومل يقصد من ذلك قتالً ولكنه 

أفىض إىل املوت، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات. وأما إذا سبق ذلك إرصار 

أو ترصد، كانت العقوبة السجن« )املادة 374()154( و»كل من حمل غريه عىل االنتحار أو 

ساعده عىل ذلك، ووقع االنتحار فعالً، يعاقب بالسجن من ثالث سنوات إىل عرش، وإذا 

مل يقع االنتحار ونجم عن الرشوع فيه أذى خطري أو جسيم فتكون العقوبة الحبس من 

ثالثة أشهر إىل سنتني« )املادة 376( )155( و»كل من رضب شخصاً دون أن يسبب له مرضاً 

يعاقب، بناء عىل شكوى الطرف املترضر، بالحبس مدة ال تجاوز شهرا أو بغرامة ال تزيد 

أو  تزيد عىل سنة  ال  بالحبس مدة  و»يعاقب    .)156( )املادة 378(  عىل خمسة جنيهات« 

بغرامة ال تجاوز خمسني جنيهاً كل من أحدث بغريه أذى يف شخصه أدى إىل مرض وإذا 

مل تجاوز مدة املرض عرشة أيام ومل يتوافر ظرف من الظروف املشددة املنصوص عليها يف 
املادة 382 فال يعاقب عىل الجرمية إال بناء عىل شكوى الطرف املترضر« )املادة 379( )157( 

»يعد اإليذاء الشخيص جسيامً ويعاقب عليه بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني أو بغرامة 

ال تجاوز مائة جنيه إذا توافر أحد الظرفني اآلتيني. 1 -إذا نجم عن اإليذاء مرض يعرض 

للخطر حياة املعتدى عليه أو يعرضه للعجز عن القيام  -بأعامله العادية مدة ال تزيد عىل 
أربعني يوماً. 2 -إذا وقع الفعل عىل الحامل ونجم عنه تعجيل الوضع« )املادة 380( )158(

و»يعد اإليذاء الشخيص خطرياً ويعاقب عليه بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات إذا 

نشأ عن الفعل: 1 -مرض ال يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه. 2 -فقد حاسة 

إضعافه  أو  األعضاء  أو  األطراف  أحد  -فقد  إضعافا مستدمياً. 3  إضعافها  أو  الحواس  من 

إضعافاً مستدمياً أو فقد منفعته أو فقد القدرة عىل التناسل أو صعوبة مستدمية جسيمة 

يف الكالم. 4 -تشويه مستديم يف الوجه. 5 -إجهاض الحامل املعتدى عليها« )املادة 381( 

)159(و»تزداد العقوبة مبقدار ال يجاوز النصف إذا حصل اإليذاء املنصوص عليه يف املواد 379 

و380 و381 مع سبق اإلرصار أو الرتصد أو باستعامل السالح، أو إذا ارتكب اإليذاء ضد أحد 

األصول. «)املادة 382( )160(و»يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز السنة كل من استعمل وسائل 

اإلصالح أو الرتبية استعامال غري مرشوع عىل من هو خاضع لسلطته أو من عهد إليه به 

لرتبيته أو لتثقيفه أو االعتناء به أو اإلرشاف عليه أو رعايته أو لتدريبه عىل مهنة أو فن إذا 

كان من شأن الفعل تعريضه ملرض يف الجسم أو يف العقل. فإذا نتج عن الفعل أذى شخيص 

طبقت العقوبات املقررة يف املواد 340 و 341 و 341 مع خفضها إىل النصف، وإذا نتج 
املوت كانت العقوبة السجن مدة ال تتجاوز مثاين سنوات« )املادة 397()161(

املساواة
العنف 

الجسدي

قانون العقوبات املنشور بالجريدة الرسمية عدد خاص لسنة 1954 والقوانني املكملة لقانون العقوبات من 1956 إىل حد 2002 ومنها قانون العقوبات الليبي رقم 70 لسنة 1973. 154

نفس املرجع أعاله. 155

نفس املرجع أعاله. 156

نفس املرجع أعاله. 157

نفس املرجع أعاله. 158

نفس املرجع أعاله. 159

نفس املرجع أعاله. 160

نفس املرجع اعاله. 161
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و»مع مراعاة أحكام املادة السابقة يعاقب بالحبس كل من أساء معاملة أحد أفراد أرسته أو 
صغري دون الرابعة عرشة أو أي شخص آخر خاضع لسلطته أو معهود إليه به لرتبيته أو تثقيفه 
أو رعايته أو لتدريبه عىل مهنة أو فن. وإذا نجم عن الفعل أذى شخيص زيدت العقوبة بقدر 

النصف فإذا نجم عنه املوت كانت العقوبة السجن« )املادة 398( )162(و»يعاقب بالحبس مدة 
ال تقل عن ستة أشهر كل من خطف امرأة غري متزوجة أو استبقاها بالعنف أو التهديد أو 
الخداع بقصد الزواج منها. وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة إذا ارتكب الفعل ضد 
أنثى غري متزوجة يرتاوح عمرها بني الرابعة عرشة والثامنة عرشة. وتطبق العقوبة ذاتها ولو 
ارتكب الفعل بالرضا إذا كانت األنثى دون الرابعة عرشة أو كانت مريضة العقل أو عاجزة 

عن املقاومة« )املادة 411( )163(و»يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل من 
أفعال شهوانية.  ارتكاب  بقصد  الخداع  أو  التهديد  أو  بالعنف  به  احتفظ  أو  خطف شخصاً 
وتزداد العقوبة مبقدار ال يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل ضد شخص مل يتم الثامنة عرشة أو 

ضد امرأة متزوجة«. )املادة 412( )164(و»1 -يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات 
كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو  -حرمه عىل أي وجه من حريته الشخصية بالقوة 
أو بالتهديد أو الخداع. 2 -وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات إذا ارتكب 
الفعل: أ) ضد أحد األصول أو الفروع أو الزوج. ب( من موظف عمومي متعدياً يف ذلك حدود 
السلطات املتعلقة بوظيفته. ج( إذا وقع الفعل للحصول عىل كسب مقابل إطالق الرساح، فإذا 

حقق الجاين غرضه كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل مثاين سنوات«. )املادة 428( )165(
»يحق للعامل ترك العمل قبل نهاية العقد دون إنذار، مع احتفاظه بحقوقه القانونية مبا فيها 
مكافأة نهاية الخدمة يف الحاالت اآلتية: )...( 4( وقوع أي نوع من أنواع العنف أو االعتداء 
يكون  أن  برشط  أو صحته،  العامل  سالمة  يهدد  وجود خطر جسيم   )6  .)...( العامل.  عىل 
التي  أو  املقررة  السالمة  تدابري  باتخاذ  يقم  الخطر، ومل  بوجود هذا  قد علم  العمل  صاحب 

تفرضها الجهة املختصة بالصحة والسالمة املهنية يف املوعد املحدد«. )املادة 106( )166( 

املساواة

العنف 

الجسدي

»من فوجئ مبشاهدة زوجته أو بنته أو أخته أو أمه يف حالة تلبس بالزىن أو يف حالة جامع غري 
مرشوع فقتلها يف الحال هي أو رشيكها أو هام معاً رداً لالعتداء املاس برشفه أو رشف أرسته، 
يعاقب بالحبس. وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطري للمذكورين يف الظروف ذاتها فتكون 

العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل سنتني. 

الفجـــوات

قانون العقوبات املنشور بالجريدة الرسمية عدد خاص لسنة 1954 والقوانني املكملة لقانون العقوبات من 1956 إىل حد 2002 ومنها قانون العقوبات الليبي رقم 70 لسنة 1973. 162

نفس املرجع اعاله. 163

نفس املرجع أعاله. 164

نفس املرجع اعاله. 165

قانون العمل رقم )( لسنة 1434 هجري 2013 ميالدي. 166
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وال يعاقب عىل مجرد الرضب أو اإليذاء البسيط يف مثل هذه الظروف« )املادة 375( )167(»كل  من 
سيب وليداً إثر والدته مبارشة صيانة لعرضه أو عرض أحد ذوي قرباه يعاقب بالحبس مدة ال 
تزيد عىل سنة. واذا نجم عن الفعل أذى شخيص للوليد تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر 
إىل سنتني. واذا مات نتيجة لتسييبه تكون العقوبة السجن الذي ال يزيد عىل خمس سنوات«. 

)املادة 389( )168( 

الفجـــوات
العنف 

الجسدي

كل من  تزيد عىل خمسني جنيهاً  بغرامة ال  أو  بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر  »يعاقب 
الطرف املترضر. وإذا  الدعوى إال بشكوى  بإنزال رضر غري مرشوع به، وال تقام  الغري  هدد 
كان التهديد بارتكاب جرمية ضد النفس أو املال أو بإفشاء أمور مخدشة بالرشف أو بأحد 
تزيد  الحبس مدة ال  العقوبة  السابقة تكون  املادة  الفقرة األخرية من  املذكورة يف  األشكال 

عىل سنة وال تتوقف إقامة الدعوى عىل شكوى الطرف املترضر« )املادة 430( )169(و»يعاقب 
بالحبس بغرامة ال تزيد عىل مائة وخمسني جنيهاً كل موظف عمومي استعمل العنف ضد 
آحاد الناس أثناء مامرسة وظيفته وذلك بطريقة تحط من رشفهم أو بشكل يسبب لهم أملاً 

بدنياً« )املادة  431( )170(»كل من خدش رشف شخص أو اعتباره يف حضوره يعاقب بالحبس 
مدة ال تجاوز ستة أشهر أو بغرامة ال تجاوز خمسة وعرشين جنيهاً. تطبق العقوبة ذاتها عىل 
من ارتكب الفعل بالربق أو التليفون أو املحررات أو الرسوم املوجهة للشخص املعتدى عليه. 
وتكون العقوبة الحبس ملدة ال تجاوز السنة أو الغرامة التي ال تجاوز أربعني جنيهاً إذا وقع 

االعتداء بإسناد واقعة معينة«. )املادة 438( )171(»يحق للعامل ترك العمل قبل نهاية العقد 
دون إنذار، مع احتفاظه بحقوقه القانونية مبا فيها مكافأة نهاية الخدمة يف الحاالت اآلتية: 

)...(3( السب واإلهانة من صاحب العمل أو من ميثله. )...(«. )املادة 106( )172( 

املساواة العنف 

اللفظي

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الفجـــوات

»يحق للعامل ترك العمل قبل نهاية العقد دون إنذار، مع احتفاظه بحقوقه القانونية مبا فيها 
مكافأة نهاية الخدمة يف الحاالت اآلتية: )...( 5( التحرش الجنيس أو التحريض عىل الفساد. 

)...(«. )املادة 106( )173(
املساواة التحرش 

الجنيس يف 

أماكن العمل
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»1 -كل من واقع أخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن عرش 
أو  عرشة  الرابعة  دون  صغريا  بالرضا  ولو  واقع  من  عىل  ذاتها  العقوبة  -وتطبق   2 سنوات. 
أتم  قارصا  عليه  املجني  كان  فإذا  الجسم،  أو  العقل  يف  ملرض  املقاومة  يقدر عىل  ال  شخصا 
بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات. 3  فالعقوبة  الثامنة عرشة  يتم  الرابعة عرشة ومل 
لهم  أو ممن  أو مالحظته  تربيته  املتولني  أو من  عليه  املجني  أصول  الفاعل من  كان  -وإذا 
ببني خمس  ما  بالسجن  يعاقب  تقدم ذكرهم  أو عند من  كان خادما عنده  أو  عليه  سلطة 
سنوات وخمس عرشة سنة. )...(« )املادة 407()174( و»1 - كل من هتك عرض إنسان باتباع 
السابقة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات.  املادة  إحدى الطرق املذكورة يف 
2 -وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكب الفعل ولو بالرضا مع من كانت سنه دون الرابعة عرشة 
أو مع شخص ال يقدر عىل املقاومة ملرض يف العقل أو الجسم. فإذا كانت سن املجني عليه 
بني الرابعة عرشة والثامنة عرشة، كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة. 3 -وإذا كان 
الفاعل أحد األشخاص املذكورين يف الفقرة األخرية من املادة السابقة تكون العقوبة السجن 
مدة ال تجاوز سبع سنوات«. )املادة  408()175( و»يعاقب بالحبس كل من حرض صغريا دون 
الثامنة عرشة ذكراً كان أو أنثى عىل الفسق والفجور أو ساعده عىل ذلك أو مهد له ذلك أو 
أثاره بأية طريقة الرتكاب فعل شهواين أو ارتكبه أمامه سواء عىل شخص من نفس الجنس أو 
الجنس اآلخر« )املادة 409()176( و»يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عىل ستة 
الفعل أو اإلشارة يف طريق  أو  بالقول  أشهر كل من تعرض ألنثى عىل وجه يخدش حياءها 
أفعال)...(«  أو  أقوال  أو  بإشارات  الفسق  املرأة عىل  أو مكان مطروق، وكل من حرض   عام 

)املادة  421  مكررة()177( 
تعترب من فئة ضحايا العنف الجنيس يف مقام التطبيق بهذا القرار كل من تعرضت العتداء 
جسامين فادح أو جنيس أو رشوع يف ذلك أثناء حرب التحرير وكل من اختطفن من البالغات 
وأبناءه  القذايف  معمر  بشهوات  الضحايا  مبجموعات  التحاق  عىل  القارصات  من  اجربن  أو 
ونظامه وعصابته خالل فرتة حكمه املظلمة وأي مظامل من ذات الطبيعة وحتى نهاية املرحلة 
االنتقالية« )املادة 1()178( و»تصنف تصنيفات ضحايا العنف الجنيس تبعا إىل الفئات اآلتية:1 
-فئة املعتدى عليهن. 2 -فئة املعتدى عليهن ونجم عن االعتداء والدة طفل تقوم بإعالته. 3 
-فئة املعتدى عليها واقر االعتداء لحقها رضر جسيم كاستئصال رحم أو عقم دائم أو أمراض 
أخرى مزمنة. 4 -فئة املصابة بإعاقة جسيمة دامئة مثل : )أ( استئصال الثدي، )ب( الحروق 

البالغة من الدرجة األوىل، )ج( التشوهات البليغة للجسم. 

املساواة

العنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء

قانون العقوبات املنشور بالجريدة الرسمية عدد خاص لسنة 1954 والقوانني املكملة لقانون العقوبات من 1956 إىل حد 2002 ومنها قانون العقوبات الليبي رقم 70 لسنة 1973. 174

نفس املرجع أعاله. 175

نفس املرجع أعاله. 176

نفس املرجع أعاله. 177

قرار مجلس الوزراء رقم 119/لسنة 2014 بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنيس. 178



31

النظــام القانوني لليــــبيا 

5 - فئة املصابات باألمراض النفسية الدامئة الناجمة عن االعتداء بشكل يعيق عن مامرسة 
السلوك الطبيعي يف املجتمع ويتم تحديد املصابات املذكورات فيكون االدراج يف هذه الفئات 
بقرار من اللجنة املختصة املنصوص عليها يف املادة )5( من هذا القرار. 6 -أي فئة أخرى تقرر 

اللجنة املختصة املنصوص عليها يف املادة 5 تصنيفها كذلك« )املادة 2( )179(و»يكون الضحايا 
)بجميع فئاتهم( املشار إليها الحق يف املنافع اآلتية ووفقا للقوانني النافذة: 1 -منحة شهرية 
وألبنائها  ولزوجها  لها  والنفسية  الجسامنية  الصحية  الرعاية   -  2 الوزراء،  مجلس  يحددها 
ووالديها إن وجدو بإيجاد نظام طبي موازي لنظام التأمني االجتامعي. 3 -منح فرصة للتدريب 
والتأهيل العلمي والدراسة بالداخل والخارج 4 -أولوية يف التعيني لدى كافة مؤسسات الدولة 
حسب تخصصاتهم 5 -أولوية الحصول عىل قرض سكني وحسب الترشيعان النافذة. 6 -منح 
مساعدات شهرية لألرس الحاضنة بأبناء املعنفات من االعتداء حتى بلوغهم السن القانونية. 
7 -إنشاء دور الئقة لتوقري املأوى ملن ال مأوى لهن أو اللوايت نبذنهم عائلتهن ولو عىل املدى 
كع  قانونية  هوية  االغتصاب  حاالت  من  املغتصبات  أطفال  متنح  قانونية  -آلية   8 القصري. 
البيولوجيات مع مراعاة أحكام الرشيعة السمحاء  احرتام خصوصية رسية هويات أمهاتهن 
يف ذلك دون الحاق وصمة هار اجتامعية بهم أو باألطفال 9 - أولوية يف رشاء مركوب )...(. 
10 - تخفيض يف مثن تذكرة وسائل النقل )...(. 11 -حصة محددة سنوية من أفواج الحجيج 
تقدميهم  عىل  والعمل  للجناة  القانوين  التتبع  يف  والضحايا  املغتصبات  -مساعدة   12  .)...(

للقضاء االدعاء مدنيا للحصول عىل التعويضات« )املادة 3()180(. 

املساواة

العنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء

»إذا عقد الفاعل زواجه عىل املعتدى عليها تسقط الجرمية والعقوبة وتنتهي اآلثار الجنائية 
الطالق  يخول  ال  الشخصية  األحوال  قانون  دام  ما  وذلك  للرشكاء  أو  للفاعل  بالنسبة  سواء 
للجاين أو التطليق. فإذا كان القانون املذكور يخول الطالق أو التطليق فال يرتتب عىل الزواج 
املعقود إال إيقاف اإلجراءات الجنائية أو إيقاف تنفيذ الحكم ملدة ثالث سنني. ويزول اإليقاف 
قبل ميض ثالث سنوات من تاريخ الجرمية بتطليق الزوجة املعتدي عليها دون سبب معقول 

أو بصدور حكم بالطالق لصالح الزوجة املعتدي عليها« )املادة 424()181(. 

الفجـــوات
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ذلك  له  سهل  أو  الغري  لشهوة  إرضاء  الدعارة  عىل  العقل  مختل  أو  قارصا  أغوى  من  »كل 
التي ال تزيد عىل مائتي جنيه. وتضاعف  بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة  يعاقب 
أصول  من  أو  عليه  املجني  أصول  من  الفاعل  كان  -إذا   2  )...( اآلتية:  األحوال  يف  العقوبة 
زوجه أو كان والده بالتبني أو زوجها أو أخاه أو أخته أو الويص عليه. 3 -إذا كان الفاعل 
قد وكل إليه تأديب املجني عليه أو تثقيفه أو م ا رقبته أو رعايته أو استخدامه يف عمل أو 

وبغرامة  سنوات  إىل ست  سنوات  ثالث  من  بالسجن  »يعاقب   )182( )415 تدريبه. «)املادة 
ترتاوح بني مائة وخمسني وخمسامئة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف إلرغام قارص أو 
امرأة بالغة عىل الدعارة إرضاء لشهوة الغري. وتضاعف العقوبة يف األحوال املنصوص عليها يف 

الفقرة الثانية من املادة السابقة أو إذا وقع الفعل ضد امرأة متزوجة«. )املادة 416( )183(»كل 
من يعول يف معيشته كلها أو بعضها، رجالً كان أو امرأة، عىل ما تكسبه امرأة من الدعارة، 
)184( )املادة 417(  مائتي جنيه«.  تجاوز  ال  وبغرامة  تقل عن سنة  ال  بالحبس مدة  يعاقب 

و»كل من أرغم امرأة بالقوة أو التهديد عىل النزوح إىل مكان يف الخارج مع علمه بأنها سوف 
تستغل فيه للدعارة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات وبغرامة ترتاوح بني مائة 
أو امرأة  وخمسامئة جنيه. وتطبق العقوبة ذاتها عىل من حمل بأية طريقة شخصاً قارصاً 
بالغة ناقصة العقل عىل النزوح إىل مكان يف الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل للدعارة. 
يف  العقوبة  وتضاعف  النصف.  مبقدار  العقوبة  تزيد  التهديد  أو  بالعنف  الفعل  اقرتن  واذا 
ضد  الفعل  ارتكب  إذا  وكذلك   ،415 املادة  من  األخرية  الفقرة  يف  عليها  املنصوص  األحوال 

شخصني أو أكرث وان اختلفت وجهاتهم« )املادة 418( )185(و»يعاقب بالسجن مدة ترتاوح بني 
ثالث سنوات وخمس سنوات وبغرامة ترتاوح بني مائة وخمسامئة جنيه كل من سهل بأية 
طريقة كانت ارتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املادة السابقة«. )املادة 419(  )186(

خمس  من  بالسجن  يعاقب  العبودية  تشبه  حالة  يف  وضعه  أو  شخصاً  استعبد  من  و»كل 

سنوات إىل خمس عرشة سنة« )املادة 425( )187(»كل من تعامل بالرقيق أو أتجر به أو عىل 
أي وجه ترصف يف شخص يف حالة وعبودية أو يف حالة تشبه العبودية يعاقب بالسجن مدة 
ال تجاوز عرش سنوات. وتكون العقوبة السجن من ثالث سنني إىل اثنتي عرشة سنة لكل من 
ترصف يف شخص مستعبد أو يف حالة تشبه العبودية أو سلمه أو حازة أو اكتسبه أو أبقاه 

عىل حالته« )املادة 426( )188(

املساواة

االستغالل 

الجنيس

واالتجار 

بالبرش
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الحق في العمل
اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 و املعدل يف 2014

القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية
قانون العمل لسنة 1434 هجري، 2013 ميالدي 

قرار مجلس قيادة الثورة الصادر يف 26 سبتمرب 1969 بشأن تحريم اإلتجار يف األيدي العاملة
الشعبية  الليبية  العربية  الجامهريية  يف  الوطنيني  للعاملني  املرتبات  نظام  بشأن  1981م  لسنة   )  15  ( رقم  قانون 

االشرتاكية 
قانون رقم )5( لسنة 1430 ميالدية بتنظيم الخدمة الوطنية

قانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية

»الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون يف التمتع بالحقوق املدنية والسياسية، ويف تكافئ 
أو  ين  الدِّ بسبب  بينهم  متييز  دون  العامة  املسؤوليات  الواجبات  من  عليهم  وفيام  الفرص، 
املذهب أو اللغة أو الرثوة أو الجنس أو الرأي السيايس أو االنتامء االجتامعي«. )املادة  6( )189(

العمل  وحق  الالئق  املعييش  املستوى  توفري  عىل  وتعمل  الفرص،  تكافؤ  الدولة  و»تضمن 
والتعليم والرعاية الصحية والضامن االجتامعي لكل مواطن« )املادة 8( )190(

املهنية واالجتامعية والجمعيات  النقابات واالتحادات والروابط  إنشاء  »املواطنون أحرار يف 
من  أنشئت  التي  املرشوعة  األغراض  تحقيق  أو  مصالحهم  لحامية  إليها  واالنضامم  الخريية 

)191(»كل مواطن حر يف اختيار العمل الذي يناسبه مبفرده أو باملشاركة  )املادة 9(  أجلها«. 
باآلخرين«.  معنوياً  أو  مادياً  رضراً  يلحق  أن  ودون  الغري  لجهد  استغالل  دون  غريه  مع 
ناتج  من  االقتطاع  يجوز  وال  عمله  بنتاج  التمتع  يف  الحق  مواطن  »لكل  )املادة  10(  )192( 
إليه  يقدمه  ما  نظري  أو  العامة  األعباء  يف  للمساهمة  القانون  يفرضه  ما  مبقدار  اال  العمل 

املجتمع من خدمات«. )املادة 11( )193(»للمرأة الحق يف العمل الذي يناسبها وأال توضع يف 
موضع يضطرها للعمل مبا ال يناسب طبيعتها«. )املادة 28( )194(

املساواة

الحق يف 

العمل وتقلد 
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يقوم  عليهم  وواجب  وإناثاً  ذكوراً  املواطنني  لكل  حق  العظمى  الجامهريية  يف  »العمل 
املقيمني  األجانب  من  غريهم  وبني  بينهم  أو  بينهم  فيام  االستخدام  يف  املساواة  مبدأ  عىل 
الظلم  ومظاهر  والسخرة  الجرب  باتاً  تحرمياً  ويحرم  قانونية.  إقامة  العظمى  بالجامهريية 

واالستغالل.  «)املادة  2( )195( »ال يجوز التفرقة يف املقابل املايل للعمل ذي القيمة املتساوية 

عىل أساs الجنس أو العرق أو الدين أو اللون«)املادة 21( )196(كام »)...( ال يجوز متييز الرجال 
عىل النساء يف املعاملة واالستخدام يف املقابل عن العمل ذي القيمة املتساوية)...(.  «)املادة

24( )197(»تكون اإلجازة السنوية ثالثني يوماً يف السنة وخمسة وأربعني يوماً يف السنة ملن بلغ 
سن الخمسني أو تجاوزت مدة خدمته عرشين عاماً. وال يجوز أن يتنازل العامل أو املوظف 
عن إجازته، كام ال يجوز منعه منها أو تأجيلها أو قطعها إال لرضورة تقتضيها مصلحة العمل 
أو إذا رغب يف ذلك. ويف جميع األحوال يجب أن يتمتع العامل أو املوظف بإجازة ال تقل 
عن خمسة عرش يوماً متصلة يف السنة«. )املادة 30()198(»ويف الحاالت التالية: - 1. عجز األم 
أو األب عن القيام بالرعاية املطلوبة نتيجة املرض أو كرب السن وال يوجد من يقوم برعايتهام 
من أفراد األرسة.  2- إذا كان باألرسة طفل به إعاقة جسدية أو تخلف عقيل وعجزت األم عن 
تربيته.  3- إذا كان عدد أفراد األرسة ال يقل عن سبعة أفراد  4- إذا كانت األم عاملة وغري 
قادرة عىل إعالة أرستها. ويثبت توفر الحاالت املشار إليها يف البنود السابقة بناء عىل بحث 
اجتامعي وصحي«. )املادة 85()199(و»تشمل أعامل الخدمة املنزلية ما ييل: 1 - أعامل الطعام 
والرشاب وتقدميه. 2 - األعامل املنزلية العادية التي تلزم إلعداد املسكن وتنظيفه. 3 - األعامل 
الشخصية للمعاقني وكبار السن واملرىض واألطفال. 4 - أعامل البوابني والسائقني والغسالني«. 
)املادة 86()200(كام »يجب أن يكون تقديم الخدمة املنزلية مبوجب عقد عمل مربم بني طريف 
العامل بصورة رصيحة ورشوط  الجهة املختصة يحدد واجبات وحقوق  العالقة يعتمد من 
وظروف العمل األخرى وتوفري اإلقامة والوجبات الغذائية إذا كان أداء الخدمة لكل الوقت«. 
)املادة 90()201(و»يجب عىل صاحب العمل أن يعامل عامل الخدمة املنزلية معاملة تتفق 
واملعاملة اإلنسانية و ال يجوز له إهانته أو إذالله سواء كان ذلك بالقول أو الفعل، وال يجوز 
وبطريقة  الخطرة  أو  الشاقة  األعامل  يف  املنزلية  الخدمة  عامل  يشغل  أن  العمل  لصاحب 

مخالفة ملا هو محدد بالعقد املربم بني الطرفني«. )املادة 93( )202( 
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يجب عىل صاحب العمل املساواة بني من يعملون لديه يف الخدمة املنزلية والفئات األخرى 
من العامل وترسي عليهم جميع النصوص الواردة بهذا القانون وبوجه خاص فيام يتعلق مبا 
ييل:  1- حق االنضامم إىل نقابات العامل املختصة.  2- التمتع بالحامية يف مجال الضامن 
االجتامعي.  3- الحد األدىن لسن العمل  4- الراحة األسبوعية أو اإلجازة.  5- حامية األمومة  

6- الحد األدىن ملقابل العمل«. )املادة 99( )203(
»تشكل لجنة عليا القرتاح سياسات التشغيل، وايجاد فرص العمل ، ووضع النظم والقواعد 
واإلجراءات الالزمة لذلك عىل أن يكون من بني أعضائها ممثلون عن نقابات العامل وجهات 
العمل وخرباء متخصصون يف مجال العمل. ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سري العمل بها، 
بناء  القانون  هذا  نفاذ  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  تتجاوز  ال  مدة  يف  الوزراء  مجلس  من  قرار 
للعامل  التشغيل  يف  األولوية  13()204(»تكون  والتأهيل«)املادة  العمل  وزير  من  عرض  عىل 
الليبيني، ويجوز تشغيل غريهم إذا دعت الحاجة إىل ذلك وبعد الحصول عىل األذن املسبق 
املنصوص عليه يف املادة 11 من هذا القانون«. )املادة 15()205(و»مع مراعاة ما ورد يف نص 
املادة 25 من هذا القانون يحظر اإلتجار باأليدي العاملة ، وال يجوز لصاحب العمل أو من 
ميثله تشغيل عامل عن طريق وسيط أو مقاول ويكون صاحب العمل متعاقداً مع العامل 
مبارشة«. )املادة 17( )206( و»مع مراعاة الترشيعات املتعلقة باملعوقني، يلتزم صاحب العمل 
بالتعاقد مع أصحاب االحتياجات الخاصة يف املهن والوظائف التي تم تأهليهم فيها ، فإذا 
عن  باحث  بطاقة  عىل  حاصلني  وغري  عمل  عن  الباحثني  بسجالت  املسجلني  من  يكونوا  مل 
عمل سارية املفعول، وجب عليهم قيد أسامئهم يف هذه السجالت خالل أسبوع من تاريخ 
التحاقهم بالعمل«)املادة 21()207(»مينع كل متييز بني العامل عند التعاقد وأثناء رسيان العقد 
من حيث الجنسية، أو العرق أو اللون أو الجنس أو اإلعاقة أو العقيدة أو الرأي أو االنتامء 
النقايب أو األصل الوطني أو األصل االجتامعي يكون من شأنه االبتعاد عن مبدأ تكافؤ الفرص، 
وعدم املساواة يف مجال العمل، وباألخص فيام يتعلق بالتدريب املهني واألجر وإدارة العمل 
وتوزيعه والحوافز واالستفادة من الضامن االجتامعي واملزايا االجتامعية والتدابري التأديبية 
وانهاء عالقة العمل«. )املادة 60()208(كام »ال يجوز التفرقة األجر للعمل ذي القيمة املتساوية 
عىل أساس الجنس أو الجنسية أو الدين أو العرق أو اللون«. )املادة 66()209(و»لكل عامل 
الحق يف إجازة بأجر كامل يف العطالت الرسمية، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل يف 
هذه العطالت، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، عىل أن يعطى بديال عنها خالل األيام الثالث 

التالية« )املادة 165( )210(
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»يستهدف نظام املرتبات للعاملني الوطنيني يف الجامهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية، 
إقرار مبدأ املرتبات املتساوية لألعامل واملسئوليات املتكافئة، وذلك يف إطار إشباع الحاجات 
األداء  ملستوى  طبقاً  السنوية  الزيادة  واستحقاق  املذكور،  للنظام  يخضعون  ملن  األساسية 
سكن  عالوة  القانون  هذا  ألحكام  الخاضعون  العاملون  1()211(»يستحق  )املادة  واإلنتاج«. 
أكرب  ملستحق  ترصف  الحالة  هذه  ويف  الزوجني،  ألحد  إال  العالوة  تستحق  وال   )...( تحدد 

العالوتني)...(«. )املادة 14( )212( 
الليبيني يف تقديم  القانون  - مساهمة  الوطنية  - يف تطبيق أحكام هذا  بالخدمة  »يقصد 
خدمة مجانية يف املجاالت كافة لباقي أبناء املجتمع خالل فرتة من أوقاتهم. وتحدد الالئحة 
»أداء  1()213(ويعترب  )املادة  املادة«.  هذه  لتطبيق  الالزمة  الضوابط  القانون  لهذا  التنفيذية 
الخدمة الوطنية يف مجايل التعليم والصحة فرض عىل كل الليبيني املؤهلني ألدائها باملؤسسات 

التعليمية والصحية، من أجل أن تستمر املجانية يف التعليم والصحة)...(«. )املادة 2( )214( 

املساواة
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العمل وتقلد 

الوظائف 

»ال يجوز تشغيل النساء يف األعامل التي ال تتناسب وطبيعة املرأة والتي يصدر بتحديدها العامة
قرار من اللجنة الشعبية العامة )...( ويجوز تخفيض ساعات العمل بالنسبة لهن يف بعض 
تتناسب  العمل  احتياجات  ومبراعاة  العامة  الشعبية  اللجنة  تحددها  التي  واألعامل  املهن 
التنفيذية  الالئحة  تبينه  الذي  النحو  عىل  كله  وذلك  والنساء  الرجال  من  العاملني  وعدد 
النساء يف األعامل الشاقة أو الخطرة أو غريها  للقانون. «)املادة 24()215(و»ال يجوز تشغيل 
من األعامل التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء عىل عرض من وزير العمل 
يف  ساعة   41 من  أكرث  النساء  تشغيل  حال  بأي  يجوز  »ال  175()216(كام  )املادة  والتأهيل«. 
األحوال  يف  إال  ليال،  تشغيلهن  يجوز  ال  كام  اإلضافية،  العمل  ساعات  ذلك  يف  مبا  األسبوع، 

واألعامل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والتأهيل«. )املادة 176( )217(

الفجـــوات
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الحقوق االجتماعية ذات العالقة بالعمل
اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 و املعدل يف 2014
القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية

قانون رقم )13( لسنة 1980 بشأن الضامن االجتامعي وكل تعديالته إىل حد 2013
القانون رقم 6 لسنة 2013 يف شان تقرير عالوة العائلة

قانون العمل  لسنة 1434 هجري، 2013 ميالدي
قانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية

»تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل عىل توفري )...( الرعاية الصحية والضامن االجتامعي 
لكل مواطن)...(«. )املادة 8()218(

»لكل مواطن الحق يف الرعاية االجتامعية والضامن االجتامعي. فاملجتمع ويل من ال ويل 
له يحمي املحتاجني واملسنني والعجزة واليتامى ويضمن لغري القادرين عىل العمل ألسباب 

خارجة عن إرادتهم وسائل العيش الكريم«. )املادة 24( )219(
»الضامن االجتامعي حق يكفله املجتمع عىل الوجه املبني بهذا القانون لجميع املواطنني 
بالجامهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية وحامية للمقيمني فيها من غري املواطنني. 
بقصد  القانون  لهذا  طبقاً  يتخذ  إجراء  أو  يوضع  نظام  كل  االجتامعي  الضامن  ويشمل 
حامية الفرد ورعايته يف حاالت الشيخوخة والعجز واملرض وإصابة العمل ومرض املهنة، 
وعند فقد العائل وانقطاع سبل العيش وعند الحمل والوالدة وإعانته عىل تحمل األعباء 
العائلية ويف حاالت الكوارث والطوارئ والوفاة. كام يشمل الضامن االجتامعي، الرعاية 
والشيوخ  والعجزة  واملعوقني  والبنات  والبنني  األطفال  من  له  راعي  ال  ملن  االجتامعية 
ورعاية وتوجيه األحداث يف حاالت الجنوح واالنحراف ويشمل الضامن االجتامعي كذلك 
وإعادة  املهنة  وأمراض  العمل  إصابة  بحاالت  والعناية  الصناعي  األمن  وتدابري  إجراءات 
تأهيـل املرىض واملصابني والعجزة« )املادة 1()220(»أ( املنافع النقدية التي يقدمها الضامن 
االجتامعي هي: أ( املعاشات وهي: 1 - معاش الشيخوخة. 2 -معاش العجز إلصابة العمل. 
3 - معاش العجز الكيل لغري إصابة العمل. 4 -معاش املستحقني عن املضمون: 5 -املعاش 
األسايس لفاقدي العائل ولعدميي الدخل. ب( عالوة العائلة ألصحاب املعاشات. ج( املنافع 
قصرية األمد. وهي املساعدات املالية اليومية للعاملني لحساب أنفسهم يف حاالت العجز 
املؤقت للمرض أو إصابة العمل أو الوالدة. د( املنح املقطوعة: وهي منح تقدر مببالغ 
معينة تستحق كل منها دفعة واحدة عند توافر رشوطها وهي: 1 -إعانة الحمل. 2 -منحة 

الوالدة: 3 -إعانة الدفن: 4 -منح الكوارث والطوارئ«. )املادة 11( )221( 

املساواة
الضامن 

االجتامعي 

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 و املعدل يف 2014. 218

قانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية. 219

قانون رقم )13( لسنة 1980 بشأن الضامن االجتامعي وكل تعديالته إىل حد 2013. 220

نفس املرجع أعاله. 221



38

النظــام القانوني لليــــبيا 

»أ( املنافع العينية التي يقدمها الضامن االجتامعي هي: 1 -الرعاية االجتامعية. وذلك باعتبار 

به ظروفه  الراعي لكل من تقعد  أو عائل وهو  له مأوى  العائل ملن ليس  املجتمع هو  أن 

كفالة  وتستهدف  النوعية.  الصحية  -الرعاية   2 نفسه.  رعاية  عن  االجتامعية  أو  الشخصية 

وإعادة  املهنة،  وأمراض  العمل  إصابات  حاالت  ورعاية  العاملية  والسالمة  الصناعي  األمن 

التأهيل ورعاية العجزة واملعوقني وتقديم الخدمات الصحية لنزالء دور الرعاية االجتامعية. 

التي تصدر  القانون واللوائح  يبينه هـذا  الذي  الوجه  العينية عىل  املنافع  ب( وتقدم هذه 

له  ترصف  عائلة  عالوة  املعاش  صاحب  يستحق  العائلة:  12()222(»عالوة  )املادة  مبقتضاه«. 

شهرياً بالفئات اآلتية:  -أربعة دنانري شهرياً عن زوجة واحدة،  -ديناران شهرياً عن كل طفل. 

وتستحق هذه العالوة ألصحاب املعاشات األساسية وغريها من املعاشات التي تقرر مبقتىض 

التأمني االجتامعي  التقاعد أو قانون  لقانون  القانون وألصحاب املعاشات املقررة وفقاً  هذا 

وذلك فيام عدا معاش العجز الجزيئ إلصابة العمل. ويقصد بالعائلة يف هذا الخصوص الزوج 

والزوجة واألبناء الذكور إىل سن الثامنة عرش والبنات غري املتزوجات. وتنظم اللوائح رشوط 

يستحق  األمد:  قصرية  24()223(و»املنافع  )املادة  العالوة«.  هذه  ورصف  استحقاق  وقواعد 

املشرتك العامل لحساب نفسه منافع نقدية قصرية األمد تعويضاً له عن الدخل املفرتض الذي 

يفقده بسبب العجز الوقتي الناشئ عن املرض أو إصابة العمل أو الوالدة، عىل أن يكون ذلك 

للمدد وبالفئات اآلتية: أ( يف حالة املرض العادي: )60 %( ستون يف املائة من الدخل املفرتض 

وملدة أقصاها سنة. ب( يف حالة إصابة العمل: )70 %( سبعون يف املائة من الدخل املفرتض 

وملدة أقصاها سنة. جـ( يف حالة الوالدة )100 %( مائة يف املائة من الدخل املفرتض وملدة ثالثة 

أشهر شاملة ملا قبل الوضع وبعده. وتبني اللوائح شـروط وقواعـد استحقاق املنافع النقدية 

املذكـورة للعاملني لحساب أنفسهم. أما املضمونون من الرشكاء واملوظفني والعامل فتتوىل 

جهات الخدمة أو العمل تعويضهم عن املرتب أو األجر أو الدخل املفقود - بصفة وقتية  - 

بسبب املرض أو إصابة العمل أو الوالدة، ويجب أن تتضمن ذلك القواعد املنظمة لشئون 

التعويض  الفئات املذكورة عىل أال يقل  الرشكاء واملوظفني والعامل واملتعلقة بكل فئة من 

الذي يقرر لهم عن الحدود الواردة يف هذه املادة«. )املادة 25()224( أوالً: الرعاية االجتامعية: 

يقدم الضامن االجتامعي خدمات الرعاية االجتامعية اآلتية: أ( رعاية مـن ال راعي لهم مـن 

األطفال يف دور الحضانـة اإليوائية ورياض األطفال اإليوائية.  

املساواة
الضامن 

االجتامعي 
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رعاية  جـ(  بهم.  الخاصة  الرعاية  دور  يف  والبنات  البنني  من  لهم  راعي  ال  من  رعاية  ب( 

األحوال  يف  البيت  يف  شخصية  رعاية  رعايتهم  أو  الشيخوخة  دور  يف  الجنسني  من  الشيوخ 

التي تقتيض ذلك. د( رعاية العجزة واملعوقني يف الدور الخاصة بذلك. هـ( رعاية األحداث 

من الجنسني يف دور تربية األحداث ويف دور توجيه املرأة. و( تقديم املساعدات العينية يف 

االجتامعية  الرعاية  وتشمل  للمضمونني  االجتامعية  الخدمة  ز(  والطوارئ.  الكوارث  حاالت 

الشأن.  بهذا  تصدر  التي  اللوائح  تضعها  التي  الحدود  يف  االجتامعي  والرتفيه  واألرسة  للفرد 

الرعاية  دور  تنظم  كام  استحقاقها،  ورشوط  االجتامعية  الرعاية  أوجه  اللوائح  وتنظم 

والرعاية  اإليواء  الرعاية  تتوىل دور  أن  الشأن  بهذا  يراعى  أن  تقدمها. عىل  التي  والخدمات 

االجتامعية والصحية والتدريب والتأهيل عىل نحو متكامل«. )املادة 27()225( و»املضمونون 

املنتفعون بأنظمة الضامن االجتامعي هم: أوالً: املشرتكون: وهم املضمونون الذين يستحقون 

املنافع الضامنية النقدية والعينية مقابل االشرتاكات )...(. ثانياً: املضمونون الذين يستحقون 

املعاشات األساسية: وهم الذين ال عائل لهم من األرامل واأليتام والشيوخ والعاجزين )...(. 

املسلحة:  القوات  رابعاً: رجال  االجتامعية:  الرعاية  يتلقون خدمات  الذين  املضمونون  ثالثاً: 

عىل أن يكون لهم نظام ضامين قائم بذاته يتضمنه قانون تقاعد العسكريني. وينتفع املقيمون 

تبينها  التي  الحدود  يف  وذلك  االجتامعي  الضامن  بأنظمة  الليبيني  غري  من  الجامهريية  يف 

بفئات  املتعلقة  التنفيذية  القواعد  اللوائح  وتضع  الدولية.  االتفاقيات  مراعاة  ومع  اللوائح 

)31 )املادة  منهم«.  فئة  كل  عىل  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  وأوضاع  ورشوط  املضمونني 

)226(»عىل جهات العمل إجراء التأمني الالزم عىل العاملني أو املوظفني بها ضد أمراض وأخطار 

املهنة، وأن توفر الرعاية الصحية والحامية االجتامعية الالزمة لهم وألفراد أرسهم، وذلك مع 

أنثى مل  أو  ليبي ذكرا  و»يستحق كل  )املادة  38()227(  قانوين آخر«.  بأي نظام  عدم اإلخالل 

يكمل سن الثامنة عرش عالوة شهرية قدرها مائة دينار غري خاضعة ألية استقطاعات مالية« 

و»ترصف العالوة املذكورة )عالوة شهرية قدرها مائة دينار غري خاضعة ألية  )املادة 1()228( 

استقطاعات مالية( لرب األرسة يف حالة استمرار العالقة الزوجية وللحاضنة يف حال انفصال 

الزوجني، ولألوصياء« ) املادة 3( )229( 

املساواة
الضامن 

االجتامعي 
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و»استثناء من أحكام املادة األوىل تستحق هذه العالوة )عالوة شهرية قدرها مائة دينار غري 

خاضعة ألية استقطاعات مالية( كل أنثى ليبية غري متزوجة وال تتقاىض أي مرتب أو أجر أو 

عالوة أو منحة من أية جهة كانت. كام تستحقها أيضا الزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن 

األوالد الذين مل يكملوا سن الثامنة عرش من زوج غري ليبي« )املادة 4( )230( 

املساواة
الضامن 

االجتامعي 

و»ال ترصف العالوة إال للمستحقني املقيمني إقامة اعتيادية بليبيا ويتوقف رصفها إذا تجاوزت 
إقامة هؤالء مدة ثالثة أشهر خارج البلد« )املادة 5( )231(

الفجـــوات

»األسـرة هي الركـن األسـايس للُمجتمع وهي يف حمى الدولـة )...( وتكفل حامية األمومة 
والطفولة )...(«. )املادة 5( )232(

»للمرأة الحق يف إجازة أمومة مبقابل مدتها أربعة عرش أسبوعاً عند تقدميها شهادة طبية تبني 

التاريخ املحتمل للوالدة وتتضمن هذه اإلجازة األمومة إىل ستة عرش أسبوعا إذ أنجبت أكرث 

من طفل. وال يجوز إنهاء عمل املرأة أثناء حملها أو أثناء تغييبها يف إجازة أمومة إال ألسباب 

مربرة ال متت بصلة إىل الحمل أو الوالدة ومضاعفاتها أو اإلرضاع. كام يكون للمرأة العاملة يف 

خالل الثامنية عرش شهراً التالية لتاريخ الوضع الحق يف التمتع بفرتة أو فرتات توقف العمل 

خالل ساعات العمل ال تقل يف مجموعها عن ساعة واحدة من أجل إرضاع طفلها عىل أن 

تعترب ساعات عمل مدفوعة املقابل« )املادة 25()233(كام »يجب عىل جهات العمل التي تقوم 

بتشغيل نساء ذوات أطفال أن تخصص أماكن لحضانة أطفالهن، ويجوز أن تشرتك أكرث من 

جهة عمل واحدة يف تخصيص أماكن لحضانة أطفالهن وتبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
الرشوط والضوابط املتعلقة بتنظيم تشغيل النساء«. )املادة 26()234(

أربعة عرش  مدتها  بأجر  إجازة وضع  ميتاً  أو  حياً  مولوداً  التي تضع  العاملة  املرأة  تستحق 

أسبوعاً عند تقدميها شهادة طبية تبني التاريخ املحتمل للوالدة ، وتتضمن هذه اإلجازة فرتة 

إلزامية بعد الوضع ال تقل عن ستة أسابيع ، ومتتد اإلجازة إىل ستة عرش أسبوعاً إذا أنجبت 

أكرث من طفل يف املرة الواحدة وال يجوز إنهاء عمل املرأة اثناء حملها أو أثناء إجازة الوضع«. 
)املادة 177( )235(

املساواة
حقوق األم 

العاملة
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»للعاملة التي ترضع طفلها يف خالل الثامنية عرش شه ا ًر التالية لتاريخ الوضع ، الحق يف 

، وتحسب هاتان  تقل كل منهام عن نصف ساعة  ، ال  الغرض  لهذا  يومياً  إضافيتني  فرتتني 

الفرتتان من ساعات العمل ، وال يرتتب عليهام إخالل بفت ا رت ال ا رحة املقررة أو التخفيض 

من األجر«. )املادة 178()236(و»تخصص أماكن لحضانة أطفال العامالت يف املصانع والوحدات 

اإلنتاجية التي تستخدم أكرث من أربعني عاملة ويجوز أن يشرتك أكرث من صاحب عمل واحد يف 

تخصيص أماكن لحضانة األطفال، وتحدد بقرار من وزير العمل والتأهيل الرشوط والضوابط 

املتعلقة بهذه األماكن، وتحديد مقابل االنتفاع بها. وعىل صاحب العمل يف جميع األحوال 

أن يوفر يف األماكن التي تعمل فيها النساء مقاعد السرتاحتهن إذا استدعت طبيعة العمل 

ذلك«. )املادة 179()237(»املنافع قصرية األمد: يستحق املشرتك العامل لحساب نفسه منافع 

نقدية قصرية األمد تعويضاً له عن الدخل املفرتض الذي يفقده بسبب العجز الوقتي الناشئ 

 عن املرض أو إصابة العمل أو الوالدة، عىل أن يكون ذلك للمدد وبالفئات اآلتية:  )...  (.

 جـ ( يف حالة الوالدة )100 %( مائة يف املائة من الدخل املفرتض وملدة ثالثة أشهر شاملة ملا 

قبل الوضع وبعده. )...( أما املضمونون من الرشكاء واملوظفني والعامل فتتوىل جهات الخدمة 

أو العمل تعويضهم عن املرتب أو األجر أو الدخل املفقود - بصفة وقتية  - بسبب املرض أو 

إصابة العمل أو الوالدة، ويجب أن تتضمن ذلك القواعد املنظمة لشئون الرشكاء واملوظفني 

لهم  يقرر  الذي  التعويض  يقل  أال  عىل  املذكورة  الفئات  من  فئة  بكل  واملتعلقة  والعامل 

عن الحدود الواردة يف هذه املادة« )املادة 25()238(»املنح املقطوعة: ترصف للمشرتك املنح 

املقطوعة اآليت بيانها وتستحق كل منها دفعة واحدة متى توافرت رشوطها: أ( إعانة الحمل 

وتستحق عن املدة التي تبدأ من الشهر الرابع للحمل حتى متام الوضع  - وقيمتها ثالثة دنانري 

شهرياً. ب( منحة الوالدة وقيمتها  - خمسة وعرشون ديناراً ليبياً. )...(«. )املادة 27( )239( 

املساواة
حقوق األم 

العاملة
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»سن انتهاء الخدمة أو العمل: أ( يستحق معاش الشيخوخة للمشرتك عند انتهاء خدمته أو 

عمله بسبب بلوغه السن املحددة قانوناً لرتك العمل أو الخدمة. )...( تكون )60( ستني سنة 

ميالدية كاملة بالنسبة إىل الفئات اآلتية: )...(. 2 - الرجال العاملني يف األعامل أو الصناعات 

املرضة بالصحة التي تحددها اللوائح. 3 - الرجال العاملني يف األعامل العادية، وذلك برشط 

بها.  التي يعملون  الجهات  بناء عىل موافقتهم وموافقة  العمل  أو  الخدمة  انتهاء  أن يكون 

الرجال  من  املدنية  الخدمة  قانون  ألحكام  يخضعون  ملن  الخدمة  انتهاء  سن  وتكون  جـ( 

)62( اثنني وستني سنة ميالدية كاملة. د( ويف جميع األحوال املنصوص عليها يف هذه املادة 

املحددة وفقاً  الخدمة  انتهاء  بلوغ سن  بعد  التعيني  إعادة  أو  الخدمة  ال يجوز متديد مدة 

ألحكام هذا القانون. هـ( وتعدل مبا يتفق وأحكام هذه املادة األحكام املتعلقة بسن انتهاء 

الخدمة أو العمل املنصوص عليها يف قانون الخدمة املدنية رقم 55 لسنة 1976م. وغريه من 

الترشيعات املنظمة للخدمة أو العمل ويف أنظمة الرشكاء والعامل عىل أال يخل ذلك بالسن 

حكم  ويرسي  الجامرك،  وحرس  والرشطة  القضاء  نظام  قوانني  يف  الخدمة  النتهاء  املحددة 

التعديل املذكور اعتباراً من التاريخ املحدد بالفقرة )ب( من املادة )50( من هذا القانون«. 

)املادة 13()240(»معاش الشيخوخة: أ( يحسب معاش الشيخوخة للمشرتك عىل أساس متوسط 

الثالثة األخرية من مدة  السنوات  الفعيل أو دخله املفرتض يف خالل  الفعيل أو أجره  مرتبه 

خدمته أو عمله، ويرضب هذا املتوسط يف)½2 %( عن كل سنة خدمة أو عمل من العرشين 

سنة األوىل للمشرتك و)2 %( عن كل سنة خدمة أو عمل له تالية لذلك. ب( عىل أال يقل 

معاش الشيخوخة عن ) مثانني يف املائة( من الحد األدىن لألجور وال يزيد عىل مثانني يف املائة 

من متوسط املرتب أو األجر أو الدخل الذي سوى عىل أساسه املعاش. جـ( ويقف اقتطاع 

االشرتاكات من مرتب املشرتك أو أجره أو دخله لحساب املعاش وذلك ابتداء من التاريخ الذي 

تخوله فيه مدة خدمته أو عمله املحسوبة للحد األقىص للمعاش، وال تدخل املدة التالية لذلك 

التاريخ يف حساب املعاش. د( وتبني اللوائح األحكـام التنفيذية لتسوية معاشـات الشيخوخة 

الشيخوخة  مبعاش  يلحق  الذي  األثر  اللوائح  تحدد  كام  هـ(  ورصفها.  استحقاقها  وضوابط 

الرعاية  دور  من  بغريها  أو  املعوقني  أو  العجزة  أو  الشيخوخة  بدار  صاحبه  إيواء  حالة  يف 
االجتامعية«. )املادة 14( )241(

املساواة

التقاعد/

املعاش

قانون رقم )13( لسنة 1980 بشأن الضامن االجتامعي وكل تعديالته إىل حد 2013. 240

نفس املرجع أعاله. 241



43

النظــام القانوني لليــــبيا 

انتهت خدمة املشرتك أو عمله بسبب  أ ( إذا  الورثة املستحقني عن املضمونني:  »معاشات 

نصيب  ويرصف  كلياً  عجزاً  عجز  أنه  بافرتاض  يستحقه  كان  الذي  املعاش  فيحسب  الوفاة 

من هذا املعاش إىل املستحقني عنه من أفراد أرسته. ب( وإذا تويف صاحب املعاش املقرر 

وفقاً ألحكام إحدى املواد 14، 17، 18 فيرصف ألفراد أرسته املستحقني عنه نصيب من ذلك 

املعاش. جـ( وتحدد اللوائح فئات أفراد األرسة املستحقني عن املشرتك وعن صاحب املعاش 

ورشوط استحقاقهم ومقدار ما يستحقونه من أنصبة، ونسبة هذه األنصبة إىل معاش املتويف، 

تغيري  أو  االستحقاق  لزوال رشوط  تبعاً  نقصه  أو  وقفه  أو  املعاش  يف  الحق  انتهاء  وأحوال 

وفقاً  املقرر  املعاش  صاحب  وفاة  أو  املشرتك  وفاة  حالة  يف  و»أ(   )242( الحالة«)املادة 21( 

ألحكام إحدى املواد )14و17و18و21و22( يستمر أداء مرتبه أو أجره أو دخله أو معاشه، إىل 

املستحقني عنه من أفراد أرسته الذين تحددهم اللوائح يف املواعيد املحددة للرصف بافرتاض 

له. ب( ويكون  التاليني  والشهرين  الوفاة  فيه  الـذي حدثت  الشهر  وفاته، وذلك عن  عدم 

أجره  أو  مرتبه  للمشرتك  منها  كان يرصف  التي  الجهة  الدخل من  أو  األجر  أو  املرتب  أداء 

أو دخله حال حياته، ويكون أداء املعاش من خزانة صندوق الضامن االجتامعي التي كان 

يرصف منها املعاش قبل وفاته. جـ( فإذا كان املشرتك من العاملني لحساب أنفسهم فيمنح 

املستحقون عنه من أفراد أرسته منحة الوفاة من صندوق الضامن االجتامعي وتحسب قيمتها 

عىل أساس الدخل املفرتض ملدة ثالثة أشهر بواقع )60 %( ستني يف املائة منه يف حالة الوفاة 

العادية وبواقع )70 %( سبعني يف املائة منه يف حالة الوفاة بسبب إصابة عمل. وتعترب هذه 

املبالغ منحة ال يجوز اسرتدادها أو الحجز عليها«. )املادة 23()243(»تنتهي خدمة العامل أو 

املوظف ألحد األسباب اآلتية: 1 -بلوغ السن املقررة قانونا النتهاء الخدمة 2 - عدم اللياقة 

الصحية 3 - االستقالة. 4 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو يف إحدى الجنايات أو الجنح املخلة 

بالرشف أو األمانة أو األمن، عىل أنه إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فال يرتتب عليه 

انتهاء خدمة العامل أو املوظف، وذلك مع عدم اإلخالل باملسئولية التأديبية عند االقتضاء. 

5 - الوفاة«. )املادة 42( )244( 

املساواة

التقاعد/

املعاش

قانون رقم )13( لسنة 1980 بشأن الضامن االجتامعي وكل تعديالته إىل حد 2013. 242

نفس املرجع أعاله. 243

القانون رقم 12 لسنة 1378ه/2010 بشأن إصدار قانون عالقات العمل. 244
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»سن انتهاء الخدمة أو العمل: أ( يستحق معاش الشيخوخة للمشرتك عند انتهاء خدمته أو 

عمله بسبب بلوغه السن املحددة قانوناً لرتك العمل أو الخدمة. ب( وتكون هذه السن )65( 

خمسة وستني سنة ميالدية كاملة فيام يتعلق باملشرتكني من الرجال من غري الفئة املنصوص 

بالنسبة  كاملة  ميالدية  سنة  ستني   )60( تكون  كام  املادة،  هذه  من  )جـ(  الفقرة  يف  عليها 

إىل الفئات اآلتية: 1 - العامالت من النساء)...(«. )املادة 13()245(و»تنتهي خدمة العامل أو 

املوظف ببلوغ سن 65 سنة شمسية من الرجال و60 سنة شمسية من النساء وللعاملني يف 

األعامل والصناعات املرضة بالصحة والتي تحددها اللوائح ذات العالقة ويجوز استثناء بعض 

املواقع والوظائف والفئات من السن املقررة النتهاء الخدمة وذلك وفقاً للرشوط والضوابط 
التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون« )املادة 43( )246(

الفجـــوات

القانون رقم 12 لسنة 1378ه/2010 بشأن إصدار قانون عالقات العمل. 245

نفس املرجع أعاله. 246
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حق التقاضي والوصول إلى العدالة
االعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 

قانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية
القانون رقم 10 لسنة 1984 املعدل عام 1993 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق

قانون رقم )8( لسنة 1989 بشأن حق املرأة يف تويل الوظائف القضائية
قانون تنظيم القضاء رقم 1 لسنة 137 لسنة 2008

قانون رقم 1 لسنة 137 بشأن نظام القضاء لسنة 2008
قانون رقم 87 لسنة 1973 بتوحيد القضاء

القانون رقم 12 لسنة 1378ه/2010 بشأن إصدار قانون عالقات العمل
قانون العمل رقم )( لسنة 1434 هجري، 2013 ميالدي

باالتفاقيات  ورد  ملا  وفقا  األساسية  وحرياته  اإلنسان  حقوق  الدولة  »تصون 
الدولية«.  )املادة 7( )247( 

»التقايض حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل ُمواطن حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي، 
يُحظر  القضايا.  يف  الفصل  ورُسعة  املُتقاضني،  من  القضاء  جهات  تقريب  الدولة  وتكفل 

النص يف القوانني عىل تحصني أي قرار إداري من رقابة القضاء« )املادة 33()248(
»الحياة حق طبيعي لكل إنسان فال يجوز تطبيق عقوبة اإلعدام إال قصاصاً أو عىل من 
بأنواع  العقوبة  تخفيف  للجاين طلب  ويحق  للمجتمع:   ً فسادا  أو  حياته خطراً  تشكل 
من الفدية مقابل الحفاظ عىل حياته ويجوز للمحكمة قبول ذلك ما مل يكن ذلك ضارا 
ً للشعور اإلنساين«. )املادة 4()249(و»يجوز سلب أو تقييد حرية أي  ً باملجتمع أو منافيا 
قانوناً  عليه  معاقب  فعل  بارتكاب  اتهامه  حالة  يف  إال  استجوابه  أو  تفتيشه  أو  إنسان 
العزل  ويكون  القانون.  يف  املبينة  واملدد  األحوال  ويف  مختصة  قضائية  جهة  من  وبأمر 
وحفظ  للتحقيق  الزمة  مدة  وألقرص  املتهم  ذوو  به  يحرض  معلوم  مكان  يف  االحتياطي 
الدليل«. )املادة 14()250(و»املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته بحكم قضايئ ومع ذلك يجوز 
اتخاذ اإلجراءات القانونية ضده ما دام متهام ً. ويحظر إخضاع املتهم ألي نوع من أنواع 
بالكرامة  ماسة  أو  مهينة  أو  قاسية  بصورة  معاملته  أو  النفيس  أو  الجسدي  التعذيب 

اإلنسانية«. )املادة 17( )251(
»أ ( يشرتط يف أهلية الزواج العقل والبلوغ. ب ( تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العرشين. 
بعد  تقدرها  أو رضورة  ملصلحة  السن  هذه  بلوغ  قبل  بالزواج  تأذن  أن  للمحكمة  ج( 
موافقة الويل. د( يكتسب من تزوج وفق الفقرتني السابقتني أهلية التقايض يف كل ماله 
عالقة«. )املادة 6( )252( و»تكون جلسات املحاكم علنية إال إذا أمرت املحكمة بجعلها رسية 

)...(« )املادة 34( )253( 

املساواة حق التقايض

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 و املعدل يف 2014. 247

نفس املرجع أعاله. 248

قانون رقم )20( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية. 249

نفس املرجع أعاله. 250

نفس املرجع أعاله. 251

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهم و كل تعديالته إىل حد 1991. 252

قانون تنظيم القضاء رقم 1 لسنة 137 لسنة 2008 . 253
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املنازعات  الناشئة عن  الدعاوى  التقايض  القضائية يف جميع مراحل  الرسوم  »تعفى من 
املتعلقة بأحكام هذا القانون ، التي يرفعها العامل والعامل املتدربون واملستحقون عنهم 
كل  الدمغة عىل  إليها من رسوم  املشار  الفئات  تعفى  واتحاداتها، كام  العامل  ونقابات 
تطبيقاً  منهم  تقدم  التي   ، والطلبات  والشكاوى   ، لهم  تعطى  التي  والصور  املستندات 
رافعها  عىل  الحكم   ، الدعوى  رفض  حالة  يف  للمحكمة  ويجوز  القانون  هذا  ألحكام 
باملرصوفات كلها أو بعضها«. )املادة 6()254(»تختص املحاكم الليبية دون غريها بالفصل يف 
الدعاوى املتعلقة بعقود العمل املنفذة يف ليبيا، وتنظر عىل وجه الرسعة وللمحكمة أن 
تأمر بشمول األحكام الصادرة فيها بالنفاذ املعجل وبال كفالة«. )املادة 7()255(»تتوىل النيابة 
العامة التحقيق ومبارشة الدعوى الجنائية يف الجرائم الناشئة عن هذا القانون سواء من 
صاحب العمل أو العامل متى أبلغت عنها أو علمت بها بأي طريق«. )املادة 248( )256( 

»يكون للعاملني حق التظلم أو الطعن يف اإلجراءات املتخذة ضدهم أمام الجهات الرقابية 
والقضائية، وتبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون الرشوط واإلجراءات الخاصة باستعامل 
التقايض  مراحل  جميع  يف  القضائية  الرسوم  من  106()257(و»تعفى  )املادة  الحق«  هذا 
الدعاوى التي يرفعها العامل ولو كان يف مرحلة التدريب واملستحقون عنه، ويكون النظر 
فيها بصفة مستعجلة. وللمحكمة يف جميع األحوال أن تحكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة«. 

)املادة 109( )258( 

املساواة
حق التقايض

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الفجـــوات

»الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون يف التمتع بالحقوق املدنية والسياسية، ويف تكافؤ 
أو  املذهب  أو  ين  الدِّ بسبب  بينهم  متييز  دون  العامة،  واملسؤوليات  الواجبات  يف  الفرص 
اللغة أو الرثوة أو الجنس أو الرأي السيايس أو االنتامء االجتامعي« )املادة 6()259(»ال جرمية 
له  إدانته يف محاكمة عادلة، تكفل  بناء عىل نص، واملتهم بريء حتى تثبت  وال عقوبة إال 
فيها الضامنات الرضورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق يف اللجوء إيل القضاء وفقاً 
اختـالف  عىل  املحاكـم  وتتوالها  ُمستقلة،  القضائيـة  لطـة  »السُّ 31()260(و  )املادة  للقانون«. 
يف  عليهم  ُسلطان  ال  ُمستقلون  والُقضاة  للقانون،  وفقاً  أحكامها  وتصدر  ودرجاتهـا،  أنواعها 

قضائهم لغري القانون والضمري. يُحظر إنشاء محاكم استثنائية«. )املادة 32( )261( 

املساواة
 الوصول إىل

العدالة

قانون العمل لسنة 1434 هجري 2013 ميالدي. 254

نفس املرجع أعاله. 255

نفس املرجع أعاله. 256

القانون رقم 12 لسنة 1378ه/2010 بشأن إصدار قانون عالقات العمل. 257

نفس املرجع أعاله. 258

اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت الصادر يف سبتمرب 2011 واملعدل يف 2014. 259

نفس املرجع أعاله. 260

نفس املرجع أعاله. 261
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و»)...( ه - »املحكمة ويل من ال ويل له« )املادة 7()262(»أ ( يجوز لكل مترضر أن يرفع دعوى 

جديدة عن أي حالة من الحاالت السابقة لصدور هذا القانون ولو كان قد فصل فيها بأحكام 

من  سنة  خالل  وذلك  القانون  هذا  يف  عليها  املنصوص  لألحكام  باملخالفة  باتة  غري  نهائية 

تاريخ نفاذه. ب ( تلغى أحكام النشوز الصادرة قبل هذا القانون وتعترب كأن مل تكن«. )املادة 

 )263(  )73

املحاكم  االبتدائية،  املحاكم  االستئناف،  محاكم  العليا،  املحكمة  من  املحاكم  »تتكون 

الجزئية.  «)املادة 18()264(و»تشكل يف كل محكمة ابتدائية دائرة أو أكرث للقضاء االداري)...(« 

)املادة 24()265(كام »تشكل يف كل محكمة ابتدائية دائرة أو أكرث تختص بالفصل ابتدائيا يف 

أو أكرث تختص  ابتدائية دائرة  )املادة 25()266(و»تشكل يف كل محكمة  الجنايات)...(«  قضيا 

بالفصل يف القضايا املتعلقة باملسائل التالية: 1 -املسائل املتعلقة باألحوال الشخصية 2 -املسائل 
)املادة  26( )267( العاملية«  باملنازعات  املتعلقة  -املسائل   3 التجارية.  باملنازعات  املتعلقة 

و»متنح املساعدة القضائية لغري القادرين عىل تحمل مصاريف الدعوى سواء كانوا مدعني 

أو مدعى عليهم أيا كان نوع الدعوى، مبا يف ذلك الدعاوى املدنية التي ترفع أثناء السري يف 

التي يكون غرضها  أو املؤسسات  الجنائية. ويجوز منح هذه املساعدة للجمعيات  الدعوى 
اإلحسان أو أداء خدمات اجتامعية بغري قصد الحصول عىل ربح مادي« )املادة  132( )268(

و»يف حالة قبول املساعدة يعني للطالب محام يتوىل الدفاع عنه« )املادة 136( )269( 

املقررة  الرشوط  بذات  القضايا  وإدارة  العامة  والنيابة  القضاء  وظائف  توىل  للمرأة  »يحق 
بالنسبة للرجل« )املادة 1( )270(

املساواة  الوصول إىل

العدالة

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الفجـــوات

القانون الليبي رقم )10( لسنة 1984 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق آثارها وكل تعديالته إىل حد 1991. 262

نفس املرجع اعاله. 263

قانون تنظيم القضاء رقم 1 لسنة 137 لسنة 2008. 264

نفس املرجع اعاله. 265

نفس املرجع أعاله. 266

نفس املرجع أعاله. 267

نفس املرجع أعاله. 268

نفس املرجع أعاله. 269

قانون رقم )8( لسنة 1989 بشأن حق املرأة يف تويل الوظائف القضائية. 270
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االتفاقيات/المعاهدات الدولية
صادقت ليبيا عىل اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية املعنية بحقوق اإلنسان وهي:

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي )1968(. 1

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )1970(. 2

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )1970(. 3

اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة جميع أشكال التمييز ضد املرأة عام 1989. 4

أو . 5 الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  التعذيب  مناهضة  اتفاقية 

املهينة«)1989(

اتفاقية حقوق الطفل« )1993(. 6

اتفاقية حامية العامل املهاجرين وأفراد أرسهم«)2004(. 7

8 .1989 اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة 

اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغري 1956. 9

االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها 1976. 10

اتفاقية اليونسكو الخاصة مبكافحة التمييز يف مجال التعليم 1973. 11

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة . 12

انضمت ليبيا إىل عدد من الربوتكوالت منها:

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية بشأن تقديم الشكاوى . 1

من قبل األفراد 1989

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 2004. 2

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال، واستغالل األطفال يف البغاء . 3

واملواد اإلباحية 2004

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة 2004. 4

انضمت ليبيا إىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية املعنية بحقوق اإلنسان, وهي: 

االتفاقية )87( الخاصة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم النقايب )2000(. 1

االتفاقية )98( » اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم واملفاوضة الجامعية، )1962(. 2

االتفاقية )29( اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجربي )1961(. 3

التفاقية)105( اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجربي »)1961(،. 4

املصادقة 
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االتفاقية )138( اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدىن للسن )1975 (. 5

االتفاقية )182( اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوا أشكال عمل األطفال )2000( . 6

اتفاقية رقم 89 بشان العمل ليال)النساء( لعام 1948، سنة 1962. 7

اتفاقية رقم 100 بشأن مساواة العامل والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية عام 1951، . 8

سنة 1962

انضمت ليبيا عدد من االتفاقيات ذات عالقة مبارشة بحقوق املرأة العاملة وهي: 

اتفاقية رقم 3 بشان حامية األمومة لعام1919، سنة 1971. 1

اتفاقية رقم 103 بشأن حامية األمومة )مراجعة ( لعام 1952 ،سنة 1975. 2

اتفاقية رقم 111 بشأن عدم التمييز يف االستخدام واملهنة عام 1958 سنة 1961. 3

بالنسبة للمواثيق اإلقليمية، العربية واالفريقية، لقد صادقت/ وافقت ليبيا عىل: 

إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان يف اإلسالم« الصادر عن مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية عام . 1

1990 وهو وثيقة إرشادية ال تحتاج إىل تصديق. 

امليثاق العريب لحقوق اإلنسان/املعدل«، الذي اعتمدته القمة العربية يف تونس يف مايو 2004، ومل . 2

يدخل بعد حيز النفاذ. 

بامليثاق . 3 امللحق  االختياري  والربوتوكول  والشعوب«)1983(  اإلنسان  لحقوق  األفريقي  »امليثاق 

األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، الذي ينص عىل تأسيس املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب )فرباير 2004(

اتفاقية العمل العربية رقم 5 لعام 1976 بشان املرأة العاملة، سنة 2004. 4

مل تصادق ليبيا عىل: 

اتفاقية العمل تحت سطح األرض )املرأة( لسنة 1935. 1

املصادقة 
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اإلنسان  الدولة حقوق  »تصون  أن  أي   2011 لسنة  املؤقت  الدستوري  اإلعالن  من   7 املادة  عليه  نصت  ما  رغم 

أحكام  زالت( عىل عدد من  )وال  تحفظت  ليبيا  أن  إال   )( الدولية«.  باالتفاقيات  ورد  ملا  وفقا  األساسية  وحرياته 

االتفاقيات التي انضمت إليها عىل النحو التايل: 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي 

تحفظ عام بأن انضاممها لالتفاقية ال ينطوي عىل أي اعرتاف بإرسائيل. واملادة )22( والتي تتعلق بسبل حل النزاع 

بني الدول األطراف حول تفسري االتفاقية أو تطبيقها. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

• إعالن بأن انضامم ليبيا إىل العهدين ال ينطوي عىل االعرتاف بإرسائيل أو الدخول يف أية عالقة معها. 	

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة« 

• املادة )2( التي تتعلق بتعهد الدول األطراف بإدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية 	

املبدأ  املرأة، حيث ذكرت أن هذا  املبدأ، وحظر كل متييز ضد  العميل لهذا  التحقيق  وترشيعاتها, وكفالة 

سيطبق يف إطار مبادئ الرشيعة اإلسالمية. 

• املادة )16/فقرة 1( التي تلزم الدول األطراف باتخاذ جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة 	

يف األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية؛ حيث اشرتطت أال يتعارض ما جاء يف هاتني الفقرتني مع ما 

كفلته الرشيعة اإلسالمية للمرأة من حقوق. 

• املادة )22( التي تتعلق بحق الوكاالت املتخصصة يف أن توفد من ميثلها لدى النظر فيام يقع يف نطاق أعاملها 	

من أحكام هذه االتفاقيات. 

التحفظات 
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اإلجراءات، السياسات، االستراتيجيات والبرامج لتفعيل االلتزامات الدولية

• اآللية التي تعنى بقضايا املرأة والنوع االجتامعي	

• االجتامعية 	 القيم  وتقوية منظومة  وإحياء  االجتامعي  العمل  قيادة  الوزارة يف  تساهم  االجتامعية:  الشؤون  وزارة   
االيجابية وتعميق الرشاكة والتعاون مع مؤسسات املجتمع املدين عىل نحو يعزز خلق روح االنتامء واملواطنة. وبناء 

مجتمع يشعر فيه املواطن باألمان واالستقرار 

• هيئة التضامن االجتامعي، 2008	
تتوىل هيئة الضامن االجتامعي وفقا للقانون 02 لسنة 2008 م، تنظيم شؤون الضامن االجتامعي التي تشمل منافع 
نقدية تتمثل يف : املعاش األسايس ملحدودي الدخل، وفاقدي العائل، واإلعانات واملنح، وعالوة العائلة، ورعاية وتوجيه

األحداث، والرعاية الصحية والتعليمية والسكن ورعاية ذووا اإلعاقة، والكفالة واالستضافة، والرعاية الالحقة، وتأمني 
غري املواطنني املقيمني يف ليبيا.

• صندوق الضامن االجتامعي	
وتهدف سياسات الهيئة لصندوق الضامن االجتامعي بصفة عامرة إىل ترسيخ مبدأ الحامية االجتامعية ألفراد املجتمع 

اللذين يحتاجون املساعدة: كاألفراد اللذين ال عائل لهم، واملعاقني، والعجزة واملسنني، الخ

• اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان )2006(	

• أمانة شؤون املرأة مبؤمتر الشعب العام )قبل 2011(	

• اللجنة الوطنية للنهوض باملرأة الليبية 2011: تهدف تفعيل دور املرأة يف املجتمع، ومساهمتها يف قيام ليبيا الجديدة 	
دولة القانون.

• اللجنة الوطنية لألمومة والطفولة والتطعيامت	
• اللجنة الوطنية للتوعية والت قيف الصحي	
• املجلس االستشاري للرعاية الصحية األولية وصحة املجتمع 	

• السياسات واالسرتاتيجيات والربامج الوطنية	

يف مارس 1997 وافق املؤمتر الشعبي العام )السلطة الترشيعية( عىل ميثاق حقوق وواجبات املرأة يف املجتمع العريب 
الليبي كام تم وضع اسرتاتيجية املرأة للفرتة 2009 - 2019، يف الجامهريية العربية الليبية والتي شجعتها لجنة اتفاقية 
سيداو يف األمم املتحدة بشأن إجراء التدريب حول النوع االجتامعي املطلوب للمرأة وربط ذلك مع األجهزة الوطنية. 
ولقد أقيمت، يف ابريل 2013، الدورة األوىل يف مركز التميز إلدماج املرأة يف االنتقال الدميقراطي تحت رعاية منظمة منرب 
املرأة الليبية وبرعاية صندوق األمم املتحدة لدعم الدميقراطية يف العاصمة طرابلس مستهدفة عددا من النساء الليبيات. 



52

النظــام القانوني لليــــبيا 

• اسرتاتيجية الصحة للجميع وبالجميع، 1995	

• اسرتاتيجية التعليم والتحديات التي تواجه التعليم يف ليبيا 2011	

• الربامج الوطنية 	

الحملة الوطنية للنهوض باملرأة الليبية بقرار رقم 1272 للعام 2013 )إدارة الشؤون اإلعالمية بوزارة الثقافة(: تهدف يف 
مجملها إىل توعية وتثقيف املرأة بجميع حقوقها كمواطنة، ورفع مستوى الوعي لديها، وتحفيز روح الفاعلية للمشاركة يف 

مرحلة التحول الدميقراطي وتأدية دورها يف الحوار الوطني واملصالحة الوطنية وقضايا األمن والسلم االجتامعي. 


