
تنفیذيملّخص

السیاسیینللقادةمھمةكمرجعیة1951لسنةاللیبيالدستوریبرز
وبما. الدیمقراطیةإلىاالنتقالیةالفترةلخالللبالدمھمةوكوثیقة

التنفیذیةكسلطة) الدستورھذاعلیھایقومالتي(الملكیةاستعادةإن
ضیدفعالسیاسیة،الناحیةمنمتاحاخیارایبدو السیاسیینبَْع

إلىالحكمنظامتغییرالدستور،معبقیّةعلىالحفاظبإمكانیة
تحميموادایضمألنھجذاباتورالدسھذایبدو. الرئاسيالنظام
مواجھةفيالحمایةوتوفرللشفافیة،وتروجاإلنسان،حقوق

المعاییروفقوذلكالسلطةقبلمنالدیمقراطیةغیرالتدابیر
.المعاصرةالدولیة

یبدوالأنھإالللنقاش،مفیدةمرجعیة1951دستوریعدحینفي
فقطلیسالملكيكمالحاألمرواقعفي. للعملكنموذجمالئما

الدیمقراطیة؛معمتناقضایبدوالذيالدستورفيالوحیدالعنصر

یمكنالعیبوھوالسلطات،توازنعلىیقومال1951فدستور
مناألكثر". المنتخبالرئیس"بـ"الملك"كلمةباستبدالمعالجتھ

بعضعلىالتعديأماممفتوحاالمجالالدستوریتركذلك،
یضعإنھكماعادیة،قوانینخاللمنبموجبھیةالمحمالحقوق

االعتبارفيیأخذالأنھفضال عن. ضعیفةقضائیةسلطةأسس
فيبماالخمسینات،منذالبنى الدستوریةفيالحادثةالتطورات

القضائیة،السلطةالختصاصاتواضحةتعریفاتوضعذلك
یمكنانتخاباتإقامةتضمنوالمواد التيالدولي،بالقانونوالعالقة
ھذهمثلأخذاللیبیيالدستورواضعيعلىیجب. بھاالوثوق

یمكنمدىأيإلىتقییممحاولةعندالحسبانفيالجوانب

.القادمالدستورصیاغةعند1951بدستوراالسترشاد

الدولیةللمعاییروفقا1951لعاملیبیادستورتقییم
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:مقدمة.1

دستوریكونأنالیوملیبیافيالسیاسیینالقادةبعضیقترح

الدستورستتولى صیاغةالتياللجنةعمللجیدةبدایةنقطة1951
لعام لیبیادستورتحلیلإلىالورقةھذهوتسعى. للبالدالجدید

الدولیةالمعاییروفقفیھوالضعفالقوةنقاطتحدیدمع،1951
.السیاسیةللبنیة الدستوریة والمشاركة

بدستوراالسترشادجدوىبشأناستفھامعالماتالورقةھذهتضع

تطورحدثفقد. الدستورحولالحاليللنقاشبدایةطةكنق1951
القرنخمسیناتمنذالدستوريالبناءوأسسمبادئفيكبیر

التاریخیةالحقائقمنالعدیدھناكذلك،علىعالوة. العشرین
ضوءفيخاصةمراجعتھضرورةإلىتشیرھذا الدستورحول

فيخارجيالالتدخل: المتغیراتھذهومنالحالیة،المعطیات
یتضمنھمامحدودیةالملكي،الحكممأسسةالدستور،ھذاصیاغة

توقعببساطةالورقةھذهتحاول. والدولةالدینبشأنموادمن

إلىاللیببي،الدستوربشأنالقادمالجدلفي1951دستورمكانة
اھتماممحلَتُكونُ َقدْ التيالخصائصِ بعضاستجالءجانب
.للیبیین

الثالثة الصادرة الرئیسیةالتقاریرإلىتحلیلھافيرقةالوتستند
جماعاإل"وھي ،المنظمة الدولیة للتقریر عن الدیمقراطیةعن 

السماتیلخصوھوو" للدیمقراطیةاالساسیةالعناصر: دوليال
. أصیلةدیمقراطیةإلقامةالدوليالقانونیتطلبھاالتيالرئیسیةَ 

السلطةإجراءاتضدستوریةالدالوقایة: الدكتاتوریةمنع"
التيالدستوریةالنصوصإدراجیتموفیھ" للدیمقراطیةالمعادیة

-السلطةأفرعأحدقیاممنالدیمقراطیاتتحميأنیمكن
بشكلللحكمالسلطىعلىباالستحواذ- التنفیذیةالسلطةخصوصاً 

وھي" التسعینیاتمنذالدستوريالبناءفيالتقدم. "أوتوقراطي
1.المعاصرالدستوريللبناءالرئیسیةالسماتبعضخصتل

التيللدولة اللیبیة،االتحادیة أو الفیدرالیةلقد تم تغییر الطبیعة

فيالدستوريالتعدیلبموجب،1951دستورعلیھاینص

یتمثل التقدم الرئیسي في عملیة صنع الدساتیر منذ التسعینیات بشكل أساسي في وضع نصوص أقوى بشأن 1
املة للحقوِق والحریاِت باإلضافة إلى المؤسسات الدیمقراطیة، االحتكام إلى معاییر القانون الدولي، والحمایة الش

.التشاور في عملیة صنع الدستور

لوثیقةتقییماتقدمالورقةھذهأنإلىاإلشارةتجدرو. 1963
.تالتعدیالوال تتناولاألصلیة،الدستور

1951قراءة في دستور لیبیا لعام .2

الفیدرالیة

الفیدرالیةالدستوریةالملكیةعلى1951لسنةاللیبيالدستوریقوم
الحكومةتنقسم. األقالیمإلىالسلطاتمنالكثیرتمنحالتي

الحكوماتمعسلطاتھافيتتشاركفروعثالثةإلىالفیدرالیة

:الفیدرالیة، ما یليالسلطاتتشمل36للمادةوفقاً . اإلقلیمیة

والعسكریةالخارجیةالشئون·

الدولیةالتجارة·

والجنسیةوالضرائبالھجرة·

العسكري  القانون·

العلمیةالسیاسة·

العامالنقل·

والمالیةاإلقتصادیةوالسیاسةاالتحاديالبنك·

الشرطة·

العاليالتعلیم-

التشریعیة السلطةبینبالتعاونفتتمالتالیةالصالحیاتأما
:لألقالیمالتنفیذیةوالسلطةالفیدرالیة

الفكریةوالملكیةالبنوك،الشركات،·

الدخلضریبة·

الطبیعیةالمواردإدارة·
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والمقایسالموازین·

السكانياإلحصاء·

والبحریةالجویةالموانئ·

والجنائيوالتجاري،المدني،القانون·

اإلعالم·

اإلجتماعيوالضمانالعمل·

مالعاالتعلیم·

العامةالصحة·

على ضرورة تحدید السلطات الفیدرالیة بشكل 39تنص المادة 
واضح على ان تتولى حكومات األقالیم كل الصالحیات غیر 

تعطي المادة . الموكولة بموجب الدستور إلى الحكومة الفیدرالیة

.لألقالیم صالحیة فرض الضرائب173

ضمناً الدستوررُیشی. للیبیاوطنیةعاصمةبنغازيالدستوریحدد
بھاالخاصةاألساسیةقوانینھالدیھاتكونأنیمكناألقالیمأنإلى

بعینھامتطلباتِ أیةالدستوریحددال. الحكومةتركیبِ لتحدید
یُعیّنُ الملكأنإلىیشیركانوإناإلقلیمیة،الدساتیرِ تصمیمِ بشأن
األدنىللمحاكمِ ملزمةالعلیاالمحكمةقراراتِ وأناألقالیم،حّكامَ 
.األقالیمفيمنھا

من الدستور تشیر إلى أن المجلس التشریعي لكل اقلیم 199المادة 
.ا یخص الطبیعة االتحادیة للبالدالزمة إلفرار أي تعدیل فیم

السلطات والتوازن فیما بینھا

: وھيالفیدرالیة،للحكومةالثالثةالفروعالرابعالفصلیحدد
ویمثلھاالتشریعیةالسلطةالملك،فيوتتمثلالتنفیذیةالسلطة

والمحاكمالعلیاالمحكمةتمارسھاالتيالقضائیةوالسلطةالبرلمان،
.األخرى

الملكیقوم. السابقِ للملكاألكبراإلبنیرثھوراثي،ملكيالحكم
مجلسبتعیینمعھالتشاوربعدویقومالوزراء،رئیسبتعیین

.الملكأماممسئوالیكونللوزراءِ 

یتم. النوابمجلسوالشیوخمجلسإلى غرفیتن،البرلمانینقسم

) طرابلس الغرب-برقة -فّزان(الثالثةاألقالیممنكلتمثیل

الملكیعینھممنھمأربعةالشیوخ،مجلسفيأعضاءبثمانیة
فیتحددالنوابأما. اإلقلیمیةالتشریعیةالسلطاتتختارھموأربعة

20,000كلعننائببنسبةالسكانعددحسبإقلیملكلعددھم

النوابوھو. نواب5عناقلیمكلممثليعددیقلأالعلىنسمة،

.اللیبیةالفیدرالیةالحكومةفيالوحیدونالمنتخبونالمسؤولینھم

یعینھمالقضاةلكنالقانون،إلىالعلیاالمحكمةحجمتحدیدُترك
ولیسالقانونبموجبلقضائياالنظامبقیةھیكلویتحدد. الملك

.الدستور

الثالثةالسلطاتبینوالتوازنللرقابةضعیفةأسسالدستوریضع
القضائیةالسلطةویعطيالصالحیات،غالبیةالملكیعطيحیث

السلطات الثالثبینالعالقةتلخیصویمكن. محدودةصالحیات
. التاليالمخططفي

المالمح الدیمقراطیة.3

تتوافقالتيالموادمنالعدید1951لسنةاللیبيورالدستیتضمن
البنیةفيالتقدممعاییرللدیمقراطیة،الدولیةالمعاییرمع

وتتمثل. الدیمقراطیةغیرالتدابیرضدوضمان الحمایةالدستوریة،
حمایةعلىالنصفيالدستورھذافيالدیمقراطیةالمالمحأبرز

. التقاضيفيوالحقالقانون،أمامالمساواةضمانبعینھا،حقوق

.الملحقِ الجدولانظر

ورغم. للدیمقراطیةالضروریةالعناصربعضالدستوریتضمن
الرقابةینص علىالدستورفإنكافیةغیرالعناصرھذهأن

القضاة"أنعلى142المادةتنصفمثال. السلطاتبینوالتوازن
". القانونأمامفقطمسئولونوھمإقامة العدالة،فيمستقلون

السلطةاستقاللیحمى108المادةفيمماثلبندوھناك
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عنممثلھوبرلمانعضوكل"أنعلىینصإذ" التشریعیة
بتعیینھقامتالذيالسلطةأوناخبوهیملكوالبأسره،الشعب

على136المادةتنصكما". ذلكعلىقیودَأوشروطأیةوضع
یمكنحیثالملك،الممنوحالفیتوأوالنقضحقعلىللتغلبآلیتین
أوبمجلسیھ،البرلمانأعضاءثلثيأغلبیةبموافقةقانونأيتمریر
فيعلیھالتصویتعندبسیطةبأغلبیةحظيماإذاتمریرهیمكن

یتبناھاالتيالقوانینمشروعاتأنإال. متعاقبتینالبرلمان مرتین
بتوقیعھا،الملكقومیحتىالنفاذحیزتدخلالالتشریعيالمجلس

.الملكنقضتجاوزیتمأو

والمساءلة،الشفافیةمبادئبعضشأنمنالدستوریعليكذلك

فيأخرىمناصبشغلالوزراءعلى90المادةتحرمفمثال
َأوتجاريمشروعأيفيالمشاركةعلیھمتحرمكماالحكومة

آلیةةالمادتلكوتعداإلدارة،مجالسعضویةذلكبما فيمالي،

علنیةضرورةعلىفتنص114المادةأما. الفسادلمحاربةمھمة
منأيیصوتما لموالنواب،الشیوخمجلسيجلساتكل

حقللبرلمان122المادةوتمنح. الجلسةسریةعلىالمجلسین
.مفتوحةِ جلسةفيللشھادةالوزراءمنأياستدعاء

غیرالتدابیرضدالحمایةتوفرموادعدةعلىالدستوریحتوي
2:منھاالسلطات،جانبالدیمقراطیة من

لكنھاالسیاسیة،األحزابتكوینتضمنالتي26المادة·
بتكوینأھدافھاتحقیقتریدالتيالمنظماتإنشاءتمنع
منعمعیاریكونأنیمكنحیث. العسكریةالقوة

یكونموضوعيبشكلطبقماإذاالعسكریةاألحزاب
للسلطةللوصولتسعىالتياألحزابةلمواجھفعالةأداة

.دیمقراطيغیربشكل

البرلمانأعضاءثلثيأغلبیةتتطلبالتي198المادة·
.الدستورعلىتعدیلأيإلجراءبغرفتیھ

التمثیليالشكلتغیرتعدیالتأیةتمنع197المادة·
یضمنھاالتيوالمساواةالحریةمبادئَأوللحكومة
.الدستور

الدولیة للتقریر عن منظمة ال، "عادة انتاج السلطویةضد االضمانات الدستوریة :  منع الدیكتاتویة2
. 2012، یولیو الدیمقراطیة

البرلمانموافقةعلىالملكیحصلأنلبتتط70المادة·
حالةَأوالعرفیةاألحكامإعالنمنیتمكنحتى

أيحلمنالملكتمنع195المادةأنكماالطوارئ،
.الطوارئحالةأثناءالبرلمانغرفتيمن

یتضمن) 175إلى159منالمواد(الرابعالفصل·
البرلمان علىلموافقةالالزمةلإلجراءاتتفصیال

.الفیدرالیةالمیزانیة

:المالمح غیر الدیمقراطیة.4

فيللحقوقواضحةحمایةیتضمنالدستورأنمنالرغمعلى
أنھإالالسلطات،قبلمنالدیمقراطیةغیرالممارساتمواجھة

إذ. الدیمقراطیةتعرقلھیكلیةتحدیاتتضععناصركذلكیضم
منالعدیدتخدامباسالحقوقِمنْ العدیدتقییدإمكانیةعلىینص

الحاالتباستثناء"،"بالقانونالواردالنحوعلى: "مثلالعبارات
والالعامللنظامخرقاذلكیشكلالطالما"،"القانونیحددھاالتي

الحقوقالملحقفيالموجودالجدولیلخص". األخالقیناقض
.ذلكلتحقیقالمتبعةوالكیفیةالدستوریقیدھاالتي

الدساتیرِ علىغریبةلیستالعباراتأوالبنودھذهمثل

العالمياالعالنمن) 2(29فالمادة. الدوليِ والقانونِ الدیمقراطیةِ 
:علىتنصاالنسانلحقوق

ال یخضع أي فرد، في ممارسة حقوقھ وحریاتھ، إال للقیود التي
یقررھا القانون مستھدفا منھا، حصرا، ضمان االعتراف الواجب 

واحترامھا، والوفاء بالعادل من خرینبحقوق وحریات اآل
مجتمع مقتضیات الفضیلة والنظام العام ورفاه الجمیع في

.دیمقراطي

كما توجد مثل ھذه القیود في اآللیات األخرى لحمایة حقوق 
اإلنسان، مثل العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، حیث توجد 

مفیدةالبنودھذهثلمتعد. مثل ھذه التقییدات في العدید من المواد
َتحدیدَأوَتعریفبوضعالمخولةالسلطةأنعلىالتأكیدفي

أيأخرى،بعبارة. التنفیذیةولیسالتشریعیةالسلطةھيالحقوق
فيعلیھامنصوصیكونأنیجبالحقوقتلكممارسةعلىقیود

.القانون

،أیضاً توضحاالنسانلحقوقالعالمياالعالنمن)2(29فالمادة
علىواضحةحدودھناكتكونأنالبداألحوال،جمیعوفيأنھ

موجودغیرالمعیاروھذا. اإلنسانحقوقعلىالمفروضالقیود

مثلعلىحدودأیةیضعالفھو،1951لسنةاللیبيالدستورفي
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الناشئةالدیمقراطیاتفيالدساتیرتكونأنیجب. التقییداتھذه
.اإلنسانحقوقعلىالشرعیةلقیودایخصفیماومحددةواضحة

بفرضالمشاكلھذهمعاأللمانيِ الدستورِ ِمنْ 19المادةتتعامل
حقوقأيتقییدظلھافيیجوزالتيالظروفعلىالتقییدات

بشكلتطبقیجب أنالقیودأنإلىتشیرحیث" القانونبموجب"
األساسیةالحقوقجوھرأنكمابعینھا،حاالتفيولیسعام

األلمانيالدستوریضمنذلك،علىعالوة. یتأثرأالیجبلإلنسان
. انتھكتقدحقوقھمبأنّ یشعرونالذینللمواطنینالتقاضيحق
ھذهحولمفصالقانونااأللمانیةالدستوریةالمحكمةوضعتكما

تقییداتاإلنسانلحقوقِ المتحدةاألمممفوضیةوضعت. الشروط
الواردة بالعھد الدولي للحقوق المدنیة الحقوقِ لتقییدمماثلة

ضرورةعنفضالالحقجوھرالحترامالحاجةمنھاوالسیاسیة،
مبدأ(مشروعھدفلتحقیقضروریاالتقییدذلكیكونأن

3).النسبیة

ضعففھي1951دستورفيالدیمقراطیةغیرالسماتثانيأما
بینتوازنالتحقیقفيالمحاكمدوریضعفحیثالقضائي،النظام

مراجعةحقالقضائیةَ العلیاالمحكمةَیْمنحالفالدستور. السلطات
علىالحكمصالحیةیمنحھاحتىالَأوواضح،بشكلالقوانین

في. التنفیذیةالقرارات الصادرة من السلطةَأوالقوانیندستوریة
العلیاالمحكمةبصالحیاتیتعلقفیمامبھماالدستوریبدوالحقیقة،

والمحاكمَ العلیاالمحكمةتقومأنعلىتنص43فالمادة. ضائیةالق
بھذاالواردةالحدودإطارفيأحكامھابإصدار"األخرى
الالقضائیةبالسلطةِ الخاصالثامنالفصلأنإال،"الدستور
فیمافقطواضحةبصالحیاتالعلیاالمحكمةتحظى. الكثیریضیف
الفیدرالیةالحكومةبینتنشأالتيالمنازعاتفيبالنظریتعلق

األقالیمحكوماتبینالنزاعاتفيأواألقالیم،حكوماتوإحدى

حقللملك152المادةتعطي). 151المادة(البعضوبعضھا
إال العلیا،المحكمةإلىالمھمةوالتشریعیةالدستوریةاألسئلةإحالة

كانتماإذاالواضحغیرمنأنھكمالإلحالة،أنھ ال توجد معاییر

153المادةتمنح. الحاالتھذهمثلفيملزمةالمحكمةقرارات

فياألدنىالمحاكمعلىاإلستئنافسلطةالعلیاللمحكمة
قرارات تلك تعاملتماإذا" الجنائیةأوالمدنیةاإلجراءات"

یتركاألخرى،الحاالتكلفيأما. الدستوريالقانونمعالمحاكم
النصوصھذه. القانونإلىالعلیاحكمةالمصالحیاتتحدید

توازنتحقیقیضمندورأيبدونالعلیاالمحكمةتتركالدستوریة
.دستورينحوعلىالسلطات

).1999(12المادة أنظر على سبیل المثال تقریر مفوضیة األمم المتحدة لحقوق االنسان حول 3

فيخاصةاألھمیةغایةفيأمرالسلطاتبینوالتوازنالرقابةإن
لیبیافيالحالھوكماقویة،التنفیذیةالسلطةفیھاتكونالتيالدول
یعطيالملكي،الحكمنظامیقرالذيفالدستور،. الدستوروفق

فھوالملك،یحصنالدستورإنبل. للملكالصالحیاتمنالكثیر
العلیا،المحكمةالوزراء،مجلس:تعیین كل منبصالحیاتیتمتع

مجلسحلبإمكانھأنكماالشیوخ؛مجلسأعضاءونصف
زراءالوومجلسالوزراءرئیسیخضعأنیجبحینفي. النواب

.البرلمانِ قبلمنالثقةحجبعلىللتصویت

فيبالتوازنیتسمالالثالثةالسلطاتبینالصالحیاتتوزیعثالثا،

مواجھةفيواسعةِ بسلطاتالملكُ یتمتعإذ. 1951دستورظل
فيوالنقض،التعیینآلیتيخاللمنالتشریعيوالمجلسالمحاكمِ 

تعطيالتيالصیغةھذه. قاً مطلالملكعلىرقابةأيتوجدالحین
مطلقا؛ملكیاالحكمنظامتجعلواسعةصالحیاتمعحصانةللملك
ال یجبواسعةبسلطاتویتمتعالقانونفوقالملكیكونبحیث
لذا،. دیمقراطينظامفيمنتخبرئیسحتى أيبھایتمتعأنحتى
یدالجدالدستورفي"الرئیس"بـ"الملك"كلمةاستبدالاقتراحفإن
فيالخللإلصالحیؤديلنوكأنھیبدوصالحیاتھتقلیلمع

.بالمحاكمیتعلقفیماخصوصاً السلطات،بینالتوازن

المالمح الدیمقراطیة التي یفتقدھا دستور .5

1951:

بنیةطرأتالتيالتطوراتمنالعدیدمع1951دستوریتسقال
علىالنصالتطوراتھذهأبرزمن. الخمسیناتِ منذالدساتیر

. القضائیةللسلطةواضحةصالحیاتوعلىالقضائیةالمراجعة
علیامحكمةوجودعلىینصاللیبيفالدستورسابقاذكروكما

.القانونالقضائیة إلىالمراجعةمسألةویحیلضعیفة

الوطنيِ القانونبینبالعالقةفترتبطالتطورمالمحثانيأما

اللیبيالدستورما191و189فالمادتین. الدوليِ والقانون
الالدستوربقیّةلكنالدولي،القانونإلىاللجوءمسألةتحیالن

الخمسینات،منذكبیربشكلتطورالذيالدوليالقانونإلىیشیر
أنأي. والسیاسیةالمدنیةللحقوقالدوليالعھدذلكفيبما
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دوليوالالوطنيالقانونبینللعالقةإشارةأيمنیخلوالدستور
.اللجوءبمسألةیتعلقفیماإال

َأوالمبادئأھممنلواحدإشارةأيالدستوریتضمنالأخیرًا،
العدیدتؤكد. الحرةاالنتخاباتوھيللدیمقراطیةاألصیلةاآللیات

الدوليالعھدمن25بالمادةالمعاصرة التزامھاالدساتیرمن
وحقللممثلین،الحراالختیارأيوالسیاسیة،المدنیةللحقوق

الترشحفيمتكافئةوفرصودوریة،سریةانتخاباتفيالتصویت
النصإلىاألخرىالدساتیربعضبل وتتجھ. العامةللمناصب

علىیزیدنحوعلىاالنتخاباتإدارةلضمانھیئاتوجودعلى
.الشفافیةلضمانالدوليبالعھدالواردةااللتزامات

الخاتمة.6

الدستورمالمحمنالعدید1951لعاماللیبيالدستوریضم
غیرالمالمحمنالعدیدكذلكیضمولكنھالدیمقراطي،
الرغموعلى. الملكيالحكمنظامأسستتجاوزالتيالدیموقراطیةُ 

الدولیة،المعاییرمعتتوافقالدستورھذاموادمنالعدیدأنمن
دولیةالالمعاییرتعكسالالحكومةھیكلمثلأخرىموادفھناك

المشكالتأصعبأما. الدستوریةالبنیةفيالتقدمَأوللدیمقراطیة
صالحیاتفيالكبیرفترتبط بالتوسعالدستورذلكفيالھیكلیة
أمامالمجالوإتاحةالقضائیة،السلطةوضعفالتنفیذیةالسلطة
دستورمراجعةفإنثمومن. والحقوقالحریاتلتقییدالقوانین

الجدید،لیبیادستورواضعيأمامجیداخیارایكونالقد1951
للبالدالدستوريالتراثیوضعأنالمفیدمنسیكونأنھإال

في ) الحقوقعلىالقائمةبالمبادئیتعلقفیماالسیما(1951
.الحسبان

عنللتقریرالدولیةالمنظمةعننبذة
الدیمقراطیة

محایدةمنظمةالدیمقراطیةعنللتقریرالدولیةالمنظمة
فيببرلینالقانونيتسجیلھاتمّ تجاریةوغیرومستقلة

الدولیةالمنظمةھدفویتمّثل.درالیةیالفألمانیاجمھوریة
لدىالسّـیاسیّةالمشاركةتعزیزفيالدیمقراطیةعنللتقریر

وتنمیةالحكومیةاألجھزةمسؤولیةوتدعیمالمواطنین
وتدعم.العالمأنحاءشّتـىفيالدیمقراطیةالمؤسسات

الحقوقتعزیزإلىالرامیةالوطنیةالمبادراتالمنظمة
فيیشاركواأنفيحّقـھمبذلكونعنيللمواطنینالكونیة
ّ مثلمابلدھمخلداالسیاسیةالحیاةصلب اإلعالنذلكأقر

بالحقوقالخاصالدوليوالمیثاقاإلنسانلحقوقالعالمي
.والسیاسیةالمدنیة

االتحادیة،ألمانیاخارجیةوزارةقبلمنالماليالدعموب
التحولالمنظمة الدولیة للتقریر عن الدیمقراطیة تدعم

عمالشراكةخاللمنسیماواللیبیا،فيالدیمقراطي
العامةالسیاسةخیاراتباللتوعیةلالمدنيالمجتمعمنظمات
. الدیمقراطیةبالمؤسساتالمتعلقة

http://www.democracy-reporting.org
:المعلوماتمنللمزید

info@democracy-reporting.org
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الحقوق المحمیة بموجب الدستور: ملحق

الكلمات المكتوبة باألحمر تشیر إلى أن المشرع أباح تقیید حمایة . ھذا الجدول الحقوق والحریات المشمولة بالحمایة بموجب الدستوریستعرض
.ھذه الحقوق استنادا إلى لقانون

النصرقم المادة

ؤ الفرص وفیما علیھم اللیبیون لدى القانون سواء، وھم متساوون في التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وفي تكاف11
من الواجبات والتكالیف العامة ال تمییز بینھم في ذلك بسبب الدین أو المذھب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو 

. النسب أو اآلراء السیاسیة واالجتماعیة

الحریة الشخصیة مكفولة وجمیع األشخاص متساوون في الحمایة أمام القانون12

لى أحد إال بموجب القانون في حاالت الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تعرض ال تفرض السخرة ع13
.سالمة السكان أو بعضھم إلى خطر 

لكل شخص الحق في االلتجاء للمحاكم وفقا ألحكام القانون14

ات الضروریة كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانتھ قانونا في محاكمة تؤمن لھ فیھا الضمان15

للدفاع عن نفسھ وتكون المحاكمة علنیة إال في األحوال االستثنائیة التي ینص علیھا القانون

ال یجوز القبض على أي إنسان أو حبسھ أو تفتیشھ إال في األحـوال التي ینص علیھا القانون ، وال یجوز إطالقا 16

. تعذیب أحد وال إنزال عقاب مھین بھ

عقوبة إال بناء على قانون وال عقاب إال على األفعال الالحقة لصدور القانون الذي ینص علیھا ، ال جریمة وال17
.كذلك ال توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجریمة 

یلزم باإلقامة ال یجوز بأي حال إبعاد لیبي من الدیار اللیبیة وال یجوز أن تحظر علیھ اإلقامة في جھة ما أو أن 18

.في مكان معین أو منعھ من التنقل في لیبیا إال في األحوال التي یبینھا القانون
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، فال یجوز دخولھا وال تفتیشھا إال في األحوال المبینة في القانون وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ ةللمساكن حرم19
.

وجمیع المراسالت على اختالف صورھا ووسائلھا، تكفل سریة الخطابات والبرقیات والمواصالت التلیفونیة 20
.وال یجـوز مراقبتھا أو تأخیرھا إال في الحاالت التي ینص علیھا القانون 

حریة االعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جمیع األدیان والمذاھب وتكفل للیبیین ولألجانب المقیمین في أرضھا حریة 21
.ال یخل ذلك بالنظام العام وال ینافي اآلداب العقیدة والقیام بشعائر األدیان على أن

حریة الفكر مكفولة ولكل شخص اإلعراب عن رأیھ وإذاعتھ بجمیع الطرق والوسائل ولكن ال یجوز إساءة 22
.استعمال ھذه الحریة فیما یخالف النظام العام أو ینافي اآلداب 

حریة الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون23

ل شخص الحریة في استعمال أیة لغة في المعامالت الخاصة أو األمور الدینیة أو الثقافیة أو الصحافیة أو لك24
.مطبوعات أخرى أو في االجتماعات العامة 

.القانونحدودفيمكفولالسلمياالجتماعحق25

. نحق تكوین الجمعیات السلمیة مكفول وكیفیة استعمال ھذا الحق یبینھا القانو26

لألفراد أن یخاطبوا السلطات العامة فیما یعرض لھم من الشئون وذلك بكتابات موقعة بأسمائھم ، أما مخاطبة 27
.السلطات باسم المجامیع فال تكون إال للھیئات النظامیة أو األشخاص المعنویة 

وبما تسمح بإنشائھ تحت رقابتھا التعلیم حق لكل لیبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئھ من المدارس الرسمیة 28
من المدارس الخاصة للیبیین ولألجانب

.التعلیم حر ما لم یخل بالنظام العام أو یناف اآلداب ، ویكون تنظیم أمور التعلیم العام بالقانون 29

. الرسمیةوالتعلیم األولي واالبتدائي مجاني في المدارس . التعلیم األولي إلزامي للیبیین من بنین وبنات30
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ال في حدود القانون وال ینزع من أحد ملكھ إال بسبب إللملكیة حرمة فال یمنع المالك من التصرف في ملكھ 31
المنفعة العامة في األحوال المبینة في القانون وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ وبشرط تعویضھ عنھ تعویضا 

. عادال

.عقوبة المصادرة العامة لألموال محظورة32

.وتحمي الدولة الزواج وتشجع علیھ. األسرة ھي الركن األساسي للمجتمع وھي في حمى الدولة 33

ولكل . العمل عنصر من العناصر األساسیة للحیاة االقتصادیة وھو مشغول بحمایة الدولة وحق لجمیع اللیبیین 34
.فرد یقوم بعمل الحق في أجر عادل 

. بقدر اإلمكان لكل لیبي مستوى الئق من المعیشة لھ وألسرتھتعمل الدولة على أن یتوفر 35

تسلیم الالجئین السیاسیین محظور، وتحدد االتفاقات الدولیة والقوانین قواعد تسلیم المجرمین العادیین189

. ال یجوز إبعاد األجانب إال طبقا ألحكام القانون190

وفقا لمبادئ القانون الدوليقانون الوضع القانوني لألجانب الیحدد 191

. تضمن الدولة لغیر المسلمین احترام نظام أحوالھم الشخصیة192

ال یجوز بأیة حال تعطیل حكم من أحكام ھذا الدستور إال أن یكون ذلك وقتیا في زمن الحرب أو في أثناء قیام 195
یجوز تعطیل انعقاد مجلس األمة متى األحكام العرفیة ، وعلى الوجھ المبین في القانون، وعلى أي حال ال

.توفرت في انعقاده الشروط المقررة في ھذا الدستور 


