
 

 
 الجديد الليبي الدستور في اإلنسان حقوق ضمان
 تقرير ورشة العمل طرابلس، ليبيا 4102أيار/مايو  3 

 
 المنظمةو  ليبيا، في اإلنسان حقوق مجلساإلنسان و  وحقوق المدنية للحريات الوطني المجلس تنظيم هذا الحدث في شارك
، إال الدستور صياغة لجنة أعضاء عيود  . دستوريا   را  يخبو  ا  ومحامي ليبيا   ناشطا   31 إضافة إلى الديمقراطية عن للتقرير الدولية

مقدمة  شيكاغو جامعة من غينسبرغ توم األستاذ وقد أدلى. البيضاء مدينة في متوقعة غير اجتماعات بسبب أنهم لم يحضروا
 .عن هذا الحدث يرد ملخص يلي وفيما. هذا اللقاء

 
 

 المضيفون                                                    بدعم من 

    

 
 



 المبادئ التي تحكم حقوق اإلنسان في الدستور
 

باعتبارها ليست مجرد حبر على  الدستورية الحقوقعلى التفكير في  الليبيين الناشطين مساعدة الحدث هذا من الغرض كان
 نوععلى أنها  الدساتير غينسبرغ صفقد و و . حقوقحماية هذه ال تضمن أنلها  يمكن التي المؤسسات في لتفكيرا ولكن ،ورق

 الترتيب هذا من ا  مها جزء   اإلنسان حقوقوتشّكل . الحكومية مؤسساتال إقامةفي  الرئيسة وظيفتهاتكمن  التكنولوجيا من أنواع
 .حقيقة يحولوها إلى أن ، ويجدر باألشخاصورق على حبر مجرد الدساتيرالمطاف تبقى  نهاية في ولكن. اتيالمؤسس

 
فغالبا  ما تتعارض . إال أن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة بسيطة، اإلنسان حقوق بأنتقول وجود فكرة خاطئة  غينسبرغوأوضح 

إدراجها في واألنواع التي يجب  مختلفة، بطرقوي ذكر أنه من الممكن تصنيف هذه الحقوق . البعض بعضها مع حقوقال
 حقوق،ال لحماية حكوماتال عادة ما يتم إنشاء، فحقوقهذه ال حماية مجال في تناقض أيضا   . كما ويبرزالدساتير غير واضحة

 رئيسا   ا  تحديأمر يشكل  هانتهاكا مقابلالحقوق  حمايةبالتالي فإن . حقوقهذه ال أن تنتهك أيضا   قويةال اتحكوملل يمكن ولكن
 جمهورلل هاميتقد ينبغي والتي الليبيين، قيم حول تصريح هو واختيار الحقوق التي سيتم إدراجها في الدستور. الدستوري للتصميم

  الليبي كما الدولي.
 
 

 الحقوق

 
 2الشريحة 

عدد الحقوق المذكورة في الدساتير الوطنية في السنة )العدد= 
 دستوراً( 086

 1الشريحة 

وقد (. 4و0الشريحتين  انظر) غيرها منأكثر  الحقوق بعضو  الحقوق، من والمزيد المزيد ، مع الوقت،الدساتير تضمنت وقد
 انظر) تضمينها التي يجب حقوقال بشأن اآلراء في توافق نحو التحرك على ا  كبير  ا  تأثير  اإلنسان لحقوق العالمي عانكان لإل
 حقوقال حماية حيث من عصره في ا  تقدموأحد األمثلة األكثر  جيدا   مثاال   0590 لعام الليبي الدستور وشكل(. 3 الشريحة

 .(2 الشريحة انظر)



  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالحقوق الواردة ضمن شعبية 
 وفق السنوات وتلك غير الواردة ضمنه في الدساتير الوطنية

 
 3الشريحة  

 
 

 
النسبة المئوية العامة في 

 0202القوانين في العام 

في العام ليبيا 

0590 

النسبة المئوية العامة في  

 0202القوانين في العام 

ليبيا في العام 

0590 

 الوصف

66.1 X 97.4 حظر العبودية X ضمان المساواة  بشكل عام  

  حرية التعبير X 93.7  الحماية من المصادرة  65.6

65.6 X 92.6  الحق في محاكمة علنية X حرية التجمع  

65.1 X "92.6 مبدأ "ال عقوبة بال قانون X حرية تكوين الجمعيات  

  حرية الدين X 91.5  الحق في التعليم المجاني  64.6

64.0 X 86.2  المساواة  بغض النظر عن الدين X الحق في التملك  

  حرية التنقل X 85.2  حرية الصحافة  63.5

  في الخصوصيةالحق  X 85.2  واجب الدولة في حماية الثقافة  63.5

  المساواة  بغض النظر عن الجنس X 83.6  االقتراع العام  62.4

  حرية الرأي X 81.0  دعم ذوي االحتياجات الخاصة  61.9

60.3 X 80.4  تنظيم جمع األدلة X حظر العقوبات من القوانين بأثر رجعي 

  المهينةحظر المعاملة القاسية أو  X 77.2  الحق في الرعاية الصحية  59.8

  الحماية من الحجز غير المبرر X 76.2  دعم المسنين  59.3

57.7  
الحق في تشكيل األحزاب 

  السياسية
75.7  

  الحق في الحياة

55.6 X 75.1  الحق في تقديم التماس X حظر التعذيب  

  المساواة  بغض النظر عن العرق X 74.1  الحق في اختيار العمل  54.5

52.4  
المساواة بغض النظر عن بلد 

  المنشأ
74.1 X 

  افتراض البراءة في المحاكمات

50.8  
حظر المحاكمة على جرم واحد 

  مرتين
74.1 X 

  الحق في االستعانة بمحام

  الحق في االنضمام إلى النقابات العمالية  74.1  الحماية من تجريم الذات  50.8

50.3  
حق الحكومة في ترحيل 

  المواطنين
72.5 

  الحق في الكرامة اإلنسانية 

50.3 X 
الحق في الطعن في القرارات 

  القضائية
66.7 

 الحق في البيئة 

 
 4الشريحة 
 



 . والحريات الحقوقفصل  تصميم خال االعتبارعين أخذها ب ينبغي عدة أسئلة غينسبرغ أوجزوقد 
 نظيفة، بيئة في الحق التونسي الدستور يتضمنو  وأيها غير معمول بها؟ المحكمة، في المعمول بها الحقوق هي ما 

أما الدستور الهندي . الحق هذا إطار في الدولة مقاضاة لمواطنيمكن ل ظروف أي تحت الواضحغير  من ولكن
 الدستور ولكن االستقال، تلت التي السنوات في الدولة سياسة وضعإلى  تهدف كانت" يةتوجيه مبادئ" يتضمنف

 .المحكمة فيالعمل بهذه الحقوق  يمكن ال أنه يوضح
 تكون األفقية العاقة أن حين في والمواطن، الدولة بين عموديةال عاقةفال ؟أفقيا   مأ عموديا   حقوقهذه ال قيتطبيتم  هل 

 (شركة ألي)ه ال يمكن أنب مفيد ا ةاألفقي حقوقال إلى صريحة إشارة الكيني الدستور يتضمن. أنفسهم المواطنين بين
 أجوبة المحاكم وضعتفقد  أخرى، بلدان فيأما . آخر وضع أي أو الجنس أساس على مواطن أيرفض توظيف 

 .السؤال هذا على
 على ينبغي ذلك، إلى جانب. العادي لقانونل التفاصيل بعض ت ترك حقوق مفصلة؟ال أحكام تكون أن ينبغي كيف 

 في كما ،الدستور، فذلك ال يعني أنه ليس محميا  من القانونلم يكن محميا  من  نإ الحق أن على تنصأن  الدساتير
 .الوقت مع مرور تتغير حقوقال حول األفكارأن  وخصوصا   األمريكي، الدستور

 بعض في حقوقال معظمالحد من  يمكن ؟مصانة حقوق هي والتي قانونية، بصورة حقوقتحديد ال يمكن كيف 
 بعضينص القانون الدولي على و . تشهيرالفعل عادة  تغطي ال المثال، سبيل على التعبير، حريةف الظروف؛
 إلى والوصول والتعذيب، العبودية من التحرر مصانةال حقوقال تشمل ما وغالبا   1.الحقوق قيودحول  التوجيهات
 .عادلةمحاكمة 

 إن . الحقوق حماية في فشليو الطوارئ  حالة دكتاتورالقد يعلن  الطوارئ؟ حاالت ظل في حقوقال مع التعامل يتم كيف
 2.الطوارئ حاالت خال التنفيذية السلطة من الحد في مفيدة سيراكوزا مبادئ

 الليبي الدستور في الدولي القانون عموق سيكون وكيف ؟ةوالمحلي ةالدولي قوانين حقوق اإلنسان بين التفاعل ما هو :
 أن يضمن لدستور يمكن كيف ؟منه قل أهميةأ أو من حيث األهمية،معه متساٍو  ،الليبي الدستوري القانون من أهم

 اإلنسان؟ لحقوق الدولي القانون تطبيق للقضاة يمكنهل  المستقبل؟ في الدولية لتزاماتاال احترام
 إشارات  الدساتير من العديد تشمل اإلنسان؟ حقوق تعزيز أجل من هاتفسير  يمكن وكيف الليبية، الوطنية القيم هي ما

 وسيادة اإلنسان كرامة تعزيزلصالح  تفسر أن يمكن والتي الدستور، منمادتين أو ثاث  أول في الوطنية القيم إلى
 .القانون
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 وأصل حقوق اإلنسان 1591دستور العام و  القانون الدولي
 

 السابق النظام ظل في انتهكت التي الحقوق هذه في النظر الدستور واضعي أنه يجب على محام، وهو المشاركين، أحد اعتبر
 موخ على ذلك، إذ األلماني كريستيان وقد وافق السفير. الجديد إطار الدستور في محمية تكون أن الحقوق التي ينبغي لتحديد
من  أن الدستور مستوحى أيضا   وأوضح. الدكتاتورية إرث من يولد إن لم لم يكن ليصبح كما هو اليوم الدستور األلماني إن قال

 األلماني الدستور أن إلى أشار ذلك، إلى إضافة. ن عن عدم إمكانية تعديل بعض الحقوق المحميةوأنه يعل الدولية، االلتزامات
 .الظالمة السلطة مقاومة في الحق يضم

 أن ما إذا كان يجب على الدساتير غينسبرغ العام، الوطني للمؤتمر األول السابق الرئيس ونائب محام وهو ،عتيقة وسأل جمعة
. الدولي القانون مع يتداخل الذي الداخلي القانون حظر ينبغي كان إذا ما أو والمحلي، الدولي القانون بين العاقة إلى تشير
 على ذلك آخر محام وافقوفي هذا اإلطار، . الدولي للقانون ملزمة إشارة إلى إدراج بميل الدساتير قائا   غينسبرغ فأجابه

 له اكتساب المصداقية من ويمكن ،ضعيف ليبيافالنظام القانوني في . للدستور إلهام مصدرك أهمية الدولي قانونلل نأ وأضاف
 ي.الدول القانون إلى اإلشارات

 تستند إلى المحكمة حججا   أنه استخدم في وأوضح. المحلية القوانين في الدولية القوانين كل أنه يجب إدراج المحامين أحد وقال
من  يغّير أن من للدستور واعبر أنه ال بد. ليست بالملزمة االلتزامات أن هذهرأى  القاضي ليبيا، إال أن وقعتها التي المعاهدات

 .الليبي القانوني النظام تعزيز شأنه من الدولي القانون ألن العادة هذه

مبعوث األمم المتحدة  دأيّ إذ  .0590 عامال في ليبيا في الدستور صياغة عملية دعم في المتحدة األمم تاريخ عتيقة وصفكما و 
 دوليةال وثائقال من وقد استوحت اللجنةعضوا .  ستينالمؤلفة من  الليبية جنةوستة خبراء أجانب، من البلدان العربية وغيرها، الل

 من ا  واحد 0590 عامال دستور كانقد و  .األخرى تحاديةاال الدساتير و اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعان ذلك في بما جديدة،ال
حتى في يومنا هذا. تتخطى متوسط ما تحتويه الوثائق  حقوقا   تضمن أنهإلى  غينسبرغ وأشار ،في عصره ا  تقدمالدساتير  أكثر
وصل  عتيقةحتى إن . الدولية لتزاماتهاعلى مدى احترامها ال ليبيارأى أنه يجب أن ت حاسب  مصراتة من محامعلى هذا  ووافق

. دستوري ملكينظام  لىإ ودعيو  ،بالسالة ا  نظام يستحكم ألنه إشكاليةكان يطرح  0590العام  دستور بأن إلى حد القول
. بالتالي، عصري دستور صياغة فرصة حظوا الليبيين نأ كما ورأى. لم تلق نجاحا   االتحادية اإلجراءات فإن ذلك، إضافة إلى

 3.جديد من للبدء بحاجة الليبيين إال أن ،متقدما   كان ألنه مرجعية 0590 عامال دستور شّكلي أن ينبغي

وفي . الصفر أي من تماما ، بشكل جديد البداية الثورات بعد الدستور صانعو يقرر األحيان، بعض نه، وفيإ غينسبرغ وقال
يحاولون  الليبيين من العديد أن يبدووي شار إلى أنه  .القانونية االستمرارية على لحفاظا الدستور وعانصيحاول  أحيان أخرى،

 ، على سبيل المثال، شددتنفاليابا. السابق النظام قطعها والتي الحالي، الوقت وحتى الملك منذ حكم المكسورة سلسلةال استعادة
دستور  نع لةمعدّ  نسخة الحقيقة في هو الحالي الياباني الدستور، إذ إن الثانية العالمية الحرب بعد القانونية االستمرارية على
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 ضد تأمين بوليصةك العرفي الدولي القانون واعتمدتأمين استراحة من نظام هيتلر  األلماني الدستور حاولكما و . 0882 العام
 .االستبداد عودة

 اإلنسان حقوق ما بين التفريق في المبالغة من جهته من فقد حذر بنغازي، جامعة في الحقوق كلية عميد إبراهيم، أما سليمان
يشمل  الليبي، وضمن السياق وفي الواقع،. ذلك من جوهرية أكثر وهي الغرب، من تأتي ال اإلنسان فحقوق. المحلية والتقاليد
 4.اإلنسان حقوق حماية في قديم تقليد على اإلسام

 دور المجتمع الدولي

المواضيع  وثائق حول الدولية الحكومية غير المنظمات نشرت فقد. الليبيين والناشطين الدستور عّدة موارد أمام صانعي تتوفر
 لجنة مثل موثوق بهاال منظماتكما ويمكن لل ليبيا، خبراء إلى المتحدة منظمة األمم وفي الوقت عينه أرسلت الصلة، ذات

أنهم لن  المرجح ومنقبل  من ذلكغالبا  ما لم يلجأ صانعو الدستور إلى  أنه غينسبرغ وضحوأ. الهادفة المشورة قدمت أن البندقية
 الليبيين على يجب من هنا، ال .الدستور صياغة عملية توجيه للمقارنة بغية أمثلة عن البحث الطبيعي فمنأبدا ، ذلك يفعلوا 
  إنما البحث في مصادر متعددة الستلهام دستورهم الجديد. ،الدساتير األخرى نسخ

. الدولية لمنظماتعلى ا مفتوحة الليبي الدستور وضع عملية تكون أن ينبغي مدى أي إلىمعيتيق  أحمد الوزراء رئيس قد سألو 
عابر لحدود الوطن، فهو عبارة عن عملية يراقبها ويساهم فيها المجتمع الدولي. فغالبية  كعمل الدستور وضع غينسبرغ وصفف

كانوا منفتحين  ،المصريين عكس علىف ،التونسيونأما . اآلخرين راءآل الدستور المصري، على سبيل المثال، لم يهتموا صانعي
 .أتت نتائجها أفضل ، وبالتالياآلراء من لمزيد مفتوحة تكان إال أنها ،بامتياز تونسية عمليةال كانتف. الدولية المساعدة على جدا  
 صياغة لعملية الدولية المساعدة ستنسق تقديم المتحدة األممف. كينيين وستة أجانب ثاثةمن  الدستور لجنة في كينيا، تألفتو 

 الدولية الخبرات تلقي يمكن افأن يتمتعوا بطريقة متناسقة لتلقي هذه المساعدات. أنفسهم  الليبيين على يجب ولكن الدستور،
 ما هو مناسب. على بناء ختياراتالقيام باالو  الحجج معرفة بسلبية، بالتالي يجدر بالليبيين

 
 بناء ثقافة حقوق اإلنسان

 بناء إلى ليبيامن هنا، تحتاج . معنى هذه الكلمة دركوني ال الدستور ولكنهم كلمة يعرفون الليبيين نفي هذا السياق إ عتيقة قال
 .واإلنسانية الوطنية القيم تعكس الدساتيرف ،دستورية عقلية

 اليومية الممارسة في حقوقهذه ال تنعكس أن يجبإذ . سلوكثقافة و  تمثل اإلنسان حقوق أن وشدد على المحامين أحد عادو 
 المجتمع منظماتوبشكل خاص إلى  القدرات، وبناء التعليم التالي، يحتاج الليبيون إلىب. الشرطة وضباط والمسؤولين للمواطنين

 على آخر محام وفي سياق الحديث، شدد. هوتعميم اإلنسان حقوق مفهوم نشر في ا  رئيس دورا   يلعب المدني المجتمعف. المدني
 ."اإلنسان حقوق مفردات" اآلن حتى يعرفون ال األطفال إن وقال التعليم، أهمية
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 لعدم اإلعام وسائل، منتقدا  اإلنسان حقوق ثقافة نشر في اإلعام وسائل دور وذكرعلى ما قيل  مصراتي صادق األستاذ وافقف
 اإلعام، وسائل مع نطاق أوسع علىليشاركوا  السياسية والنخبة نشطاءال دعاو . بالخبرة الكافية اإلنسان حقوقموضوع معالجتها 

 زيادةو  اإلنسان حقوقعلى صعيد  األمية محو يتوجب علينا"فقال . السكان تثقيفلو  اإلعام مجال في العاملين لتدريب وذلك
 أماملتذليل العقبات  كوسيلة االنتقالية والعدالة المصالحة أهمية إلى وأشاركما . "اإلنسان حقوق على لعينالمطّ  األشخاص عدد

 .اإلنسان حقوق ثقافةإنشاء 
 

 الدستور ياغةعملية ص

فشا   غينسبرغ فرأى. يةمصر ال الدستور وضع تجربةال حول غينسبرغ رأي وطلب التونسية عمليةال نجاحإلى  المحامين أحد أشار
 ، أي التيشاملةتلك ال هي طويلة لفترة تبقى التيو  ناجحةال الدساتير أن أبحاثه أظهرت وقدفي العملية كما في موضوعها. 

 يمكن كيف أو عملية،عليه ال كونتس ما يوضح ألنه لم ةالمصري عمليةال غينسبرغ انتقدو  5.المجتمع في الرئيسة القوى بين تجمع
 لمف. الليبراليين استبعد لكنه الجيش، وبين بينه وسطا   حا   شّكل دستور إلى صياغة مرسي دفعو . شمولية الدستور تضمن نأ

ونظرت هذه العملية إلى األشخاص الذين يجدر بهم أن يكونوا صوت المجتمع من . في هذا السياق عامة مناقشة ت جرى أي
 في حصة على الحصول بغية من طلباتها هايكفي ما على الحصول إلى تحتاج السياسية خال منظور ضيق. فالمجموعات

 .ريدت ما كل تحصل أي مجموعة على لم لوو  حتى ،النتائج

. العملية هذه في رسميا   تشارك ال التي الجماعات لتشمل عملية صياغة الدستور الازمة لياتاآل حول غينسبرغوقد سأل 
 الليبراليين هاالستبعاد ةالمصري عمليةال انتقد، لذلك العامة للمشاركة مفتوحة تكون أن يجب الدستور صياغة أن واعتبر

 البلد أن توقف واحدة مجموعةمن غير الممكن ل أكيدبالت العملية؟ هذه مجموعاتقاطعت ال إن ذاما ولكن. والشيعة والمسيحيين
إذ ال بد من مشاركة كافة األطراف . التعطيل مشكلة بوصفه العقد نظرية في معروفوهو  ،فهذا سيكون عبارة عن ابتزاز بأسره،

 قدهنا، . دونهامن  عمليةال تستمر أن يجبإن لم تشارك مجموعة من المجموعات الهامة، ف ولكن المفاوضات،في  الضرورية
. إكمال العملية من دونها من أفضل القائم النظام أن تبين إن نهائيال تفاقاال إلى النضمامإلى ا صغيرةال مجموعاتال تضطر
 عندما الحق وقت في ها شاركتولكن األمريكي الدستوري المؤتمر إلى مندوبيها ترسل لمالمثال  سبيل على ياند،آ رودفوالية 

 الوقوف في موقف لوحدها. احتمالد فعت إلى ذلك بسبب 

. اإلنسان حقوق ثقافة لبناء الةفعّ  وسيلة تشّكل الدستور صياغة في العامة المشاركة أنوجهة نظره قائا  ب إبراهيموقد أوضح 
وقد . حماية هذه الحقوق يةوكيف الدستور فيإدراجها  ينبغي التيالمناقشة حول الحقوق  في الليبيونبالتالي، يجب أن يشارك 
أما على . االنتخاباتعلى  اإلقبال ضعف بسببوذلك  ،الدستورية اللجنةأقلية من الليبيين انتخبوا  أنرأى أن المشكلة تكمن في 
 عملية بأن الليبيين إقناع على العملعليها  يجبف الحالية، المناقشة في المشاركة النخب ذلك في بماالنطاق السكاني األوسع، 

 اللجنة المخصصة لعمل أشهر ثاثة منالمؤلفة  ةقصير ال زمنيإبراهيم المدة ال انتقدوقد . شرعية ي عمليةه الدستور صياغة
 العدالة التحديات التي تطرحها لىإ شارقد أو . سنوات استغرق فريقياأ جنوبصياغة الدستور في  عمليةقائا  بأن  الدستورية،

                                                        
 (4115انظر زاكاري الكنز، طوم غينسبرغ وجيمس ملتن، تحمل الدستور الوطني )كامبردج،   5

 



 مدته في إطار زمني أن ت درجها في الوقت نفسه أهم من ولكن دستور،ال إطار في ينبغي إدراجهاأنه  ، والتي اعتبراالنتقالية
 .أشهر ثاثة

 
 وضع حقوق اإلنسان قيد التنفيذ

 حقوقال حمايةأي في الواقع ( الدساتير في محمية حقوق كانت إذاما ) الحقوق من القانون حمايةل وفقا   البلدان غينسبرغ صنف
 فيف(. (Freedom House) الحرية بيتمنظمة  حسب البلدان لترتيب فقا  ذلك و  الواقع، في محمية حقوقال كانتما  إذا)

تمت  دساتيرب تتمتع هاولكن العملية الممارسة في الحقوق من الكثير تحمي ديمقراطياتوفي الخانة اليسرى العليا  ،9 الشريحة
أما في الخانة اليمنى (. والنرويج وفرنسا استراليا)بغية إدراجها فيها  االنتشارواسعة  حقوقال حمايةتصبح  أن قبل صياغتها

 فيو (. سلوفينيا سلوفاكيا، البرتغال،) الوعود بهذه تفيو  حقوقواسعة النطاق لل حمايةب تعدأكثر حداثة  ديمقراطياتالعليا، فهي 
هذه الحقوق، وتندرج ليبيا في ظل نظام القذافي وفي الوقت عينه ال تحمي  قليلة حقوقب تعد التي الدول ىالسفل الخانة اليسرى

 في واسععلى نطاق  حقوقال حماية فيها تكون التي البلدان شملفي هذه الخانة. وفي النهاية فإن الخانة اليمنى السفلى ت
ريتريا أوزبكستان) مهزلة عبارة عن الدستور  الخانة في الوقوع تجنب كيفية في لتفكيرعلى ا الليبيين غينسبرغ شجعبالتالي، (. وا 

 .اليمنى السفلى

 منح يتم لم إن، فعلى سبيل المثال، ال معنى لحق التصويت حقوقال بين المتبادلة العاقةميسوراتي  حددوفي تقرير قدمه، 
في  إدراجهابالتالي فإن فكل الحقوق ترتبط ببعضها البعض. . السياسية األحزاب تكوينفي  أو التعبير حرية في الحق المرشحين
أن  المؤسسات من وغيرها المحاكمعلى  يجبفقط يشّكل انتصارا  نظريا ، وفي مرحلة ثانية ال بد من تطبيقها. كما  الدستور
يجاد الدولة، مؤسسات أداء على لإلشراف أنظمةكما ويتوجب وضع . القوانين نصوص لتنفيذ السلطةب تتمتع  قانوني نظام وا 
 ألنذلك  ،بالوضع في وقتنا الحالي حتى متصل األمر نأ اعتبرو . المسلحة الجماعات هةومواج القانون سيادة إرساء له يمكن
بالتالي، ال بد للدستور . القانوني غير واالحتجاز التعذيب خال من لليبيين الرئيسة الحقوق تنتهك المسلحة الجماعات بعض
 ثقافة أساس الدستور يشكل أن ينبغيإذ . اإلنسان بحقوق األمر يتعلق عندما الدولي المجتمع مع على تناسق يكون من أن
 .التعليم خال مناإلنسان، والتي ت بنى  حقوق

تنتمي إلى  ال حقوقال حماية أن لدستور،هيكلية ال الرئيس المصمم ماديسون، جيمسرأى  حيث األمريكي، المثال غينسبرغ ذكرو 
 يجب، و ورق على حبر مجرد هي الحقوق وجهة نظره قائا  إن ماديسون أوضح ،ففي النهاية. اإلطاق على الدستورإطار 
بحماية  الواليات تطالبقد و . كل فّعالبش تعمل مؤسسات إنشاء الدستورفيما يجب على  اإلنسان، حقوق حماية الدولة على

 يةهيكل أنب ماديسون تبقى وجهة نظر ولكن. األمريكي للدستور ىاألول تعدياتال باعتبارها منها عشر إضافة تمت الحقوق، لذا
 تعداد هذه األخيرة. مجرد منلربما تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى حماية الحقوق  الحكومة

 أن ينبغي كان إذا ماأن تحدد  الدساتير على يجبلذا . الدستورية الحقوق حماية في يةأساس وظيفة تلعب المحاكم ،بالتالي
 القوانين دستورية في لبتا تتمتع بصاحية فقط معينة محكمة كانت إذا ما أو الدستور، في صاحيةب المحاكم كافة تتمتع

 في. كما هو الوضع في ليبيا المدني القانونقوم على ت نظمةأل أكثرمناسبة  خاصة محكمة تكان وربما. التنفيذية واإلجراءات



 المنصوص الحقوق حمايةمهام أخرى، بإلى جانب  ،لتقوم جديدة دستورية لمحكمة أحكام وضع الدستور على يجب الحالة، هذه
 6العدالة للمواطنين. تحقيق وضمان الدستور في عليها

ولكن في الوقت القضاء، ال سيما من خال تعيين القضاة وعزلهم.  يةستقالاحماية إلى الحاجة الضوء على غينسبرغ  طوقد سلّ 
وعملية  ةالقضائي اتلحماية التعيين األهمية الخاصة السياقاألبحاث في هذا وتبين عينه تبرز الحاجة إلى المساءلة القضائية. 

 7.ةالسياسي تمن التدخا عزل القضاة

. المظالم وأمناء اإلنسان حقوق لجنة مثل هذه الحقوق، تحمي التي األخرى الدستورية الهيئات غينسبرغ ذلك، ذكرإضافة إلى 
 من القضايافي  تحقيقكما ويمكنه الشكوى،  لتقديم للشخص قانونيا   وضعا   يتطلب ال العام المحامي أو المظالم أمين فمكتب
 عن شكاوى اإلنسان بحقوق المعنية اللجانفغالبا  ما تتلقى . العامة السياسة حول شكوى مجرد المكتب إذ يتلقى هذا. نفسه تلقاء

كما . المحاكم عمل مساندة، يمكن لهذه المؤسسات اإلنسان حقوق لمعالجة متعددة مؤسسات وجودوب. هذه الحقوق انتهاكات
 لحقوق المتحدة األمم لجنة مثل الدولية الهيئات إلى تقارير تقديمو  ،لجمهور محلي إعداد التقارير اإلنسان حقوق للجان يمكنو 

. المحكمة إلى القضايا تقديم خال من حقوقال عن الدفاع في مساعدةال الحاالت بعض وفي ،مستقا   صوتا   بوصفها اإلنسان
 أن يجب القضائي النظام إن قالتإذ . اإلنسان حقوق عن الدفاع في المحاكم مساندة فكرةالمحاميات على  إحدى وقد وافقت

 والسعي اإلنسان حقوق انتهاكات عن منع في نشاطا   أكثر تكونأن  األخرى لمؤسساتعلى ا ينبغي نها  و  ،األخير الماذ يكون
 أن ينص الدستور عليه. ينبغيكما و  الدور، هذا لعبأن ي الوطني للمجلس يمكنوهنا . العدالة لتحقيق

 على يجبلذا . اإلدارية اإلجراءات مثل صغيرة، مورأطار في إ الحكومة مع يتفاعلون الناس معظم أنإلى  غينسبرغ وخلص
 أكثر كونت أن المبادئ لهذه ويمكن. وقضية مساواة عاما   واجبا  بصفتها  العادلةاإلدارية  المعاملة أن تتضمن أيضا   الدساتير
 بروزا . كثراأل التقليدية الحقوق من أهمية

 
 السلطات القضائية الليبية

في حماية حقوق اإلنسان، وتساءل عما إذا كان القضاء الليبي  ئيةالقضاالسلطات الضوء على أهمية دور  ميسوراتيوسّلط 
. هذين العاملين ه، وتساءل عن كيفية تحسينيتجودة القضاء واستقال إذ شكك فيهذه المهمة. لتنفيذ  المطلوب مستوىالعلى 

ن إ يةمحام تقالفي هذا اإلطار المعرفة القانونية بسبب نقص التعليم. و في  نقصا  يعانون  ينالقضاة الليبي فقد اعتبر أن
تحاول التأثير التي أشارت إلى مشكلة الميليشيات المسلحة مناسبة. و الطريقة الب اعلى لعب دوره ةغير قادر  ئيةالقضاالسلطات 

 .اغتيالهم في بعض األحيانوصوال  إلى ، اقتحام المحاكم وتهديد القضاة شخصيا  من خال القضاة في 

األشخاص  من القضاء تنظيف: مشكلتين المتحولة، مسلطا  الضوء على القضائية السلطات مشكلةإلى  غينسبرغ وأشاركما 
 يشّكل القضائي التطهير نأ وقد اعتبر. المساءلةمبدأ و  القضاء يةاستقال تقدم وضمان الخبرة، بعض على الحفاظ مع المسيئين
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: من خال سؤال بسيط وهو ،على انفراد قاضٍ  كل معأ جريت  مقابات خال من القضاة كينيا قّيمتقد ف. للغاية حساسة قضية
اإلجابات  تقييمب جانبواأل الكينيين من لجنةبعد ذلك قامت " الجديد؟ النظام في قدما   للمضي الباد لخدمة القاضي يصلح هل"

 تغيير تم ولكن ،وقد نتج عن هذه العملية تطهير اثني عشر قاضيا  فقط. القاضي إلرادة وفقا   خاصة أو عامة إما جلسات في
 .الجديد الدستوركما  التطهير عملية تجسده يالذ الجديد التوجه بسبب الكينية القضائية السلطة

 يغيب مبدأ ،ففي حال غياب االستقالية. نفسها القضاء يةاستقال مشكلة تطرح القضاء،نظافة  فتراضا ومع ،قدما   المضيمع 
تهيمن  ال لكي القضاة وغير القضاةأعضاؤه من  ا  قضائي ا  مجلس تنص على إنشاء الدساتير من العديدوي ذكر أن . مساءلةال

 تدريب هدامعبإنشاء  أخرى دساتيروتقوم . شفافيةلضمان مبدأ ال في هذا المجلس الجمهور يشارككما و  مجموعة واحدة عليه.
 .قضائي

 
 تعزيز المشاركة العامة عبر الدستور

 المشاركة تعزيز أجل من والتعبير الرأي حرية الجديد الدستوريحمي  أن الجديدة، ليبيا مؤسسة ةرئيس الحاج، رحاب أملت
، وهي عمليات السياسية العملياتكما أنه ال تتم محاسبة  ،تراثيو  ذكوريتقوم على نظام  الليبية السياسة إن قالتو . العامة

. ةديمقراطيب يتصرفون اليصلون إلى المناصب  عندما ولكن ،بشكل عادل المسؤولين انتخاب ويتم. شفافةال أوة تشاركيليست بال
 "الدساتير؟ في التمثيل مبادئإدراج  يتم كيف: "تساءلتلذا 

. اإلعام وسائل على األغنياء بعضسيطر  المتحدة الواليات فيف. مكان أي في مثالية ليست الديمقراطية أن غينسبرغ اعتبر
فالمشكلة . األمثل الحلال يشكل بالضرورة  هذا ولكن ،في هذا المجال حترافاال لتعزيز يةإعام ا  لجان دولة ثاثين وتضم حوالي

 هي نتخاباتاال أن يبّين الديمقراطية منطقف. القيادة في التمثيل مبادئ غرس في التحدي إذ يتجلى. موضع آخر فيتكمن 
األشخاص  نشر النظام في صفوف الصعب منبالتالي، . ليبيا في وقت الحاليال حتى الحال ليس هذا ولكن تكرارية،عملية 

فكينيا على سبيل المثال حظيت بسياسيين سيئين جدا ، من أكثر السياسيين فسادا  وأقلهم . هنالرا الوقت في السلطةالذين يتولون 
 مبادئ عن كاما   فصا  يشمل  الجديد الدستور إال أن ،فالحالة ليست بالممتازة اليومخضوعا  للمساءلة في العالم بأكمله. أما 

 في وقالحق مبادئ غرس خال من الوضع تحسنبالتالي، فقد . الرسمي الفساد مع للتعامل آليات كما ويتضمن ،والنزاهة القيادة
من  جزءمجرد  الدساتيرفي نهاية المطاف، ليست الدساتير سوى  ولكن. بشكل متكرر التنفيذ موضع وضعت والتي الثقافة،
 مستمرة لتتكلل بالنجاح. صيانة تتطلبهي و  ،اللغز


