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ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن
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اآلراء والتحليالت الواردة في هذه المطبوعة ال ّ
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املقدمة
النطاق
قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) – بإجراء
دراسة حول عدالة النوع االجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع االجتماعي والحماية من العنف
القائم على النوع االجتماعي في منطقة الدول العربية.
فصل للدول .يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات
ً
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية ،و18
التشريعية والسياساتية األساسية في الدولة ،فيما يخص عدالة النوع االجتماعي.
تحليل بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام
ً
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بليبيا .ويقدم الفصل
القانون ،وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي.
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجاالت القانونية التالية:
•الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع االجتماعي.
•حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف األسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع االجتماعي.
•حالة قوانين األحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
•حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
•حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع االجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه
تم إجراء الدراسة على مرحلتين:
مراجعة المواد المنشورة ،في الفترة من يناير/كانون الثاني  2016إلى يونيو/حزيران  ،2017وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات
.1
إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع االجتماعي في الـ  18دولة ،وقد شكّ ل هذا االستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
إدراكً ا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة ،فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول
.2
القطرية باألمم المتحدة وباالستعانة باستشاريين ُقطريين .تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من
في كل من الدول ،بقيادة الفرق ُ
دقة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول .والتمست العملية المذكورة تضمين آراء األطراف الشريكة في الحكومات
سبتمبر/أيلول  2017إلى أغسطس/آب  ،2018لضمان ّ
وأصحاب المصلحة األساسيين اآلخرين على مستوى الدول.
خالص الشكر لمن قاموا بمراجعة هذا الفصل ،وهم السيدة عزة المغور ،و"محامون من أجل العدالة في ليبيا" وأعضاء بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا ،ووزارة شؤون
رسميا على الفصل الخاص بليبيا.
تصدق الحكومة الليبية
هيكلة المؤسسات .لم
ً
ّ
أيضا بمراجعة وتحرير المسودات النهائية وإعدادها للنشر
قام بتأليف استعراض األدبيات الذي شكّ ل أساس تقييم الدولة االستشاريان جون غودوين وناديا خليفة .وقد قاما ً
قدما من خبرات وآراء وعمل جاد بكل االمتنان .وقام كل من ناديا خليفة وعمرو خيري بترجمة ُمخرجات الدراسة إلى
ضم إضافات النظراء ُ
طريين إليها .نُ نوه هنا بما ّ
بعد ّ
الق ِ
قدمه في التحرير والمراجعة باإلنكليزية.
وننوه بكل الشكر ً
العربية واإلنكليزية.
أيضا بجهود جون تيسيتور للدعم الذي ّ
ّ
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ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺪاﻟﺔ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Partly

اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﻘﺎﻧﻮن
of the law have
ﻫﻞ ﻳﺪﻋﻢbeen
addressed,
but significant
واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
gaps remain.
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ؟
Some gender justice aspects

اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑﺤﺴﺐ رﻣﻮز ﻟﻮﻧﻴﺔ أدﻧﺎه ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق
ﻳﺘﻴﺢ ُ
اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ،واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ و/أو اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺣﺪ
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻮ ﻣﺘﺴﻖ إﻟﻰ ّ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧﻀﺮ أن
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺜﺎﻟﻲ ،أو أن ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

ﺗﻢ ﺗﻨﺎول ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪاﻟﺔ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ
اﻧﻌﺪام ﻣﺴﺎواة ﻛﺒﻴﺮة.

ﻻ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﺤﺪ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ و/أو ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ
ّ
اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة "ﺳﻴﺪاو"
اﻧﻀﻤﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ "ﺳﻴﺪاو" ﻓﻲ ﻋﺎم  1989ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  2و)16ج( و)د( ﻣﻊ ﺗﺤﻔﻆ ﻋﺎم ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﻌﺎرض
اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻔﺮدﻳﺔ.

اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  6ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺪﻧﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ،وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت وﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻴﺒﻴﺎت ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻠﻴﺒﻴﻮن ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ إﻟﻰ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ أو زوﺟﺎﺗﻬﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت.
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اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي.

اﻹﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ
ﺠﺮم.
اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ ﻏﻴﺮ ُﻣ ّ

اﻹﺟﻬﺎض ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب
اﻻﻏﺘﺼﺎب .ﺗﺨُ ﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء

اﻹﺟﻬﺎض ﻹﻧﻘﺎذ ﺷﺮف ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أو
ﺷﺮف أﺣﺪ أﻗﺮﺑﺎﺋﻪ.

اﻟﺰﻧﺎ

ﺠﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٧٠ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٧٣اﻟﺰﻧﺎ اﻟﺬي
ُﻳ ّ
ُﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺠﻤﺎع ﺑﻴﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة دون
أن ﺗﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ زوﺟﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.
وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻠﺪ  ١٠٠ﺟﻠﺪة
ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ.

اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﻨﺴﻲ
ّ

ﻳﺠﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٧٠ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٧٣ﺟﻤﻴﻊ
أﺷﻜﺎل اﻟﺠﻨﺲ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺰواج .اﻟﻤﺎدة ٤١٠
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺠﺮم اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺲ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ.

اﻻﻏﺘﺼﺎب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﺮف

واﻷﺧﻼق .وﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮة

أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻫﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ١٠

ﻳﺤﻈﺮ اﻹﺟﻬﺎض ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد  ٣٩٥-٣٩٠ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت

اﻹﻏﺘﺼﺎب

)ﻏﻴﺮ اﻟﺰوج(

اﻟﻤﺎدة  ٤٠٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺠﺮم

اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ

ﺳﻨﻮات.

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف

)اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ(

اﻟﻤﺎدة  ١٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﻨﻊ

ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻤﺎدة  ٣٧٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ .ﺗﺠﺮم اﻟﻤﻮاد

ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻞ زوﺟﺘﻪ أو اﺑﻨﺘﻪ أو أﺧﺘﻪ إذا

اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ

 ٣٩٨-٣٦٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻋﺘﺪاءات
اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻠﻨﺔ .وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻈﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات

ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻮر اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﻣﺘﻠﺒﺴﺔ
ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ.

اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص

ﺗﺒﺮﺋﺔ اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰواج

ﺗﺒﺮئ اﻟﻤﺎدة  ٤٢٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ إذا ﺗﺰوج ﺿﺤﻴﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻟﻤﺪة
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.

اﻹﺣﺘﺠﺎز اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ

ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮاﻛﺰ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ
ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب أو ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﻬﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻦ .وﻻ

ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،إذ أﻧﻪ ﻳﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء
واﻟﻔﺘﻴﺎت.

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻐﺎء

ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف.

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺰﻧﺎ ،رﻗﻢ  ٧٠ﻟﻌﺎم .١٩٧٣

اﻹﺗﺠﺎر .ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺗﺠﺎر

ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺒﻐﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻗﺎﻧﻮن

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﺰواج

وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﺰواج ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻫﻮ

ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻟﻲ إﺟﺒﺎر اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج

أن ﺗﻀﻤﻦ راﺣﺔ زوﺟﻬﺎ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ

ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ  ٢٠ﻋﺎﻣاً

أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻴﻬﺎ
ﺗﺨﺘﺎره .وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﺮأة ً

ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻄﻠﻖ

ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  ٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ أن
 ٢٠ﺳﻨﺔ .و ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺴﻤﺢ

ﺑﺎﻟﺰواج إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ أو ﻓﺎﺋﺪة أو
ﺿﺮورة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺰواج.

اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل

ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮ واﺿﺢ .ﻓﻠﻸم واﻷب

ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﺮأة ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻲ أﻣﺮﻫﺎ ﻟﻠﺰواج .وﻣﻊ

ﺿﺪ إرادﺗﻬﺎ أو ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟﺰوج اﻟﺬي
ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮﻫﺎ.

ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷﻃﻔﺎل

اﻷم ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻮا إﻟﻰ ﺳﻦ

ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ وﻳﺠﺐ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ

ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺤﺪدة ،أو أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻊ إذا
ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻤﻴﺮاث

ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاث .ﻟﻠﻤﺮأة

اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ

اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺒﻨﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺰوﺟﻦ .إﻻ أن اﻟﻤﺮأة

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺮاث وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت

ﻏﻴﺮ واﺿﺢ .ﺗُ ﻄﺒﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

ﺣﻀﺎﻧﺔ اﺑﻨﺘﻬﺎ.

اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻷﺑﻨﺎء.

 ١٧ﻟﻌﺎم  .١٩٩٢ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق

اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ.

اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰوج ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﺎﻃﺮ ﺑﻔﻘﺪان

ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت

ﻳﺴﻤﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت .وﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎُ ،ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت
دون ﺷﺮوط.

ﻧﺼﻴﺒﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ .ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺒﻨﺎت ﻧﺼﻒ
ﺗﺘﻠﻘﻰ
ً

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎوي ﻋﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻞ

اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ

رﻗﻢ  ١٢ﻟﻌﺎم  ٢٠١٠ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ

ﻋﻠﻰ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺴﺒﺐ

ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  ٢١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ

اﻷﺟﻮر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ.

إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ
ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  ٢٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻤﺎدة  ٢٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ

ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة

اﻟﺤﻤﻞ.

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻓﻌﻬﺎ .ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ

ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎزل

أﻣﻮﻣﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ  ١٤أﺳﺒﻮﻋﺎً  ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء

ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﻦ.
ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  ٢٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ أﻧﻮاع اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺮأة.

ﺗﻐﻄﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺎزل .ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ  ٣ﻣﻦ

ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ
أن ﻳﻀﻤﻨﻮا اﻟﻤﺴﺎواة ﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﻐﻴﺮﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى ،ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
اﻹﺟﺎزات وﺣﻘﻮق اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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نظرة عامة
اإلطار القانوني
القانون الدولي
انضمت ليبيا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في عام  ١٩٨٩ولدى االنضمام ،أودعت الحكومة التحفظات التالية:
 .١يـتم تطبيـق المادة  ٢مـن االتفاقية مـع مراعاة األحكام القطعية للشريعة اإلسالمية المتعلقة بتحديد نصيب الورثة في تركة الشخص المتوفى ذكراً كان أو أنثى.
 .٢يتم تطبيق الفقرتين (ج) و (د) من المادة  ١٦مـن االتفاقيـة دون المساس بأيـة حقـوق تكفلها الشريعة اإلسالمية للمرأة.
وفي عام  ،١٩٩٥عدلت ليبيا تحفظاتها على التحفظ العام ،ليحل التعديل محل النقاط المنصوص عليها أعاله .ويشير التحفظ العام إلى أن "[االنضمام] يخضع للتحفظ العام
الذي ال يمكن أن يتعارض مع القوانين المتعلقة باألحوال الشخصية المستمدة من الشريعة اإلسالمية" .وقد انضمت ليبيا إلى البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام  ،٢٠٠٤الذي يسمح لألفراد بتقديم شكاوى بشأن انتهاك الحقوق التي تكفلها االتفاقية آلليات الحماية الدولية عندما تكون سبل
االنتصاف المحلية محدودة أو غير متاحة.
وصادقت ليبيا على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو) في عام  ،٢٠٠٤مع مراعاة
ْ
التحفظ على "االنفصال القضائي والطالق وفسخ الزواج ".وفي عام  ،٢٠٠٩أكدت الطبعة الخاصة الصادرة عن الجريدة الرسمية الليبية أن االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
التي صادقت عليها ليبيا تشمل اتفاقية "سيداو" والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.

القوانين الوطنية
فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع االجتماعي:
•قانون العقوبات لعام ١٩٥٤
•قانون بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ،رقم  ٧٠لعام ١٩٧٣
•القرار مجلس الوزراء رقم  ١١٩بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي
•قانون األسرة ،رقم  ١٠لعام ١٩٨٤
•قانون عالقات العمل لعام ٢٠١٠
•اإلعالن الدستوري المؤقت لعام ٢٠١١
النظام القانوني الليبي متأثر بمصادر قانونية فرنسية وإيطالية ومصرية .وأعلى التشريعات في ليبيا هو اإلعالن الدستوري الصادر خالل الثورة الليبية في عام  .٢٠١١هذا
اإلعالن الدستوري مؤقت ،على ذمة صدور دستور ليبي دائم.
نصا بشأن الشريعة ،ولم ينص إال في المادة  ٥على أن "اإلسالم
وقد حصلت ليبيا على استقاللها واعتمدت دستوراً في عام  .١٩٥١لم يتضمن الدستور الليبي لعام ً ١٩٥١
هو دين الدولة" .يعترف القانون المدني الليبي بالشريعة كمصدر ثانوي للقانون .والتشريع هو المصدر الرئيسي للقانون .وبعد االنقالب العسكري في عام  ،١٩٦٩لم يتم
إصدار دستور جديد .ومن  ١٩٦٩إلى  ٢٠١١تم ذكر الشريعة اإلسالمية في بعض الوثائق التي تم اعتبارها خالل تلك الفترة وثائق ذات طابع دستوري ،ولكن قبل  ٢٠١١لم
تكن الشريعة اإلسالمية مدمجة رسميا في الدستور الليبي.

نحو دستور ليبي دائم

صدر اإلعالن الدستوري الليبي (الدستور المؤقت) في عام  ٢٠١١من قبل المجلس الوطني االنتقالي وما زال سارياً .
وبناء على هذا البندُ ،عرضت عدة قضايا على المحكمة الليبية العليا
وتنص المادة  ١من مسودة الدستور على أن الشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
ً
لغرض إلغاء القوانين الداعمة لحقوق المرأة التي صدرت في العهد السابق .فعلى سبيل المثال ،ألغى حكم المحكمة العليا رقم  59/30لعام  ٢٠١٣فقرة في قانون األسرة
الليبية ،1مما سمح بتعدد الزوجات دون شروط .واستند هذا القرار إلى الشريعة اإلسالمية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
المواد التالية من مسودة الدستور تعد ذات صلة بعدالة النوع االجتماعي:
•األسرة هي الركن األساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة .وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه .وتكفل حماية األمومة والطفولة والشيخوخة .وترعى النشء
والشباب وذوي االحتياجات الخاصة (المادة .)٥
•الليبيون سواء أمام القانون ،ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ،وفي تكافؤ الفرص ،وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة ،ال تمييز
الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو اآلراء السياسية أو الوضع االجتماعي أو االنتماء القبلي أو الجهوي أو األسرى (المادة .)٦
بينهم بسبب ِّ
•تصون الدولة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،وتسعى إلى االنضمام لإلعالنات والمواثيق الدولية واإلقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات ،وتعمل على
إصدار مواثيق جديدة تكرم اإلنسان كخليفة الله في األرض (المادة .)٧

وضع النساء في االتفاق السياسي الليبي
تم التوقيع على االتفاق السياسي الليبي من قبل الفصائل المختلفة ،بما في ذلك مجلس النواب الليبي والبرلمان الليبي السابق (المؤتمر الوطني العام) في عام .٢٠١٥
االتفاق السياسي الليبي مقبول على نطاق واسع ومعترف به دوليا ومن قبل األحزاب في ليبيا.
وال يتضمن االتفاق السياسي الليبي قسماً خاصاً بالمرأة .وتتضمن مبادئ الحكم في االتفاق السياسي الليبي مبدأ "المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية
والسياسية وتكافؤ الفرص ،ورفض تمييز بينهم" (المبدأ  .)٨ومع ذلك ،ال يتم ذكر التمييز بين الجنسين على وجه التحديد.
باطل" .هذا المبدأ أوسع في التفسير من نص اإلعالن الدستوري الليبي ،الذي
ً
وينص المبدأ  ٥على أن "الشريعة اإلسالمية هي مصدر كل تشريع وكل ما يخالفها يعد
ال يجعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع وال يذهب إلى حد إبطال كل ما يتعارض معه ،بما في ذلك التشريع .ويمكن استخدام المبدأ المتصل بالشريعة اإلسالمية في
االتفاق السياسي الليبي في تقييد حقوق المرأة ،بما في ذلك الحقوق التي اكتسبتها من خالل التشريعات السابقة على االتفاق ،ال سيما أنه ال يوجد قسم محدد في
االتفاق السياسي الليبي يتعلق بحقوق المرأة ليحد من عواقب هذا الحكم.
1
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حصصا للنساء.
وتنص المادة  ٢من االتفاق على أن حكومة الوفاق الوطني ستأخذ بعين االعتبار التمثيل العادل للمرأة .ومع ذلك ،فإنه ال يحدد
ً
وفي أقسام االتفاق السياسي الليبي المتعلقة بالسالم واألمن (بما في ذلك تدابير بناء الثقة والترتيبات األمنية) ،لم يتم ذكر النساء والفتيات ،على الرغم من أن النساء
والفتيات هن األكثر عرضة للضرر ويحتجن إلى الحماية في حاالت الحرب األهلية واألزمات وانعدام األمن .كما ال يشير االتفاق السياسي الليبي بشكل خاص إلى أهمية
حماية النساء والفتيات النازحات أو الالجئات.
وتنص المادة  ١١من االتفاق السياسي الليبي على أن تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل وحدة لدعم المرأة وتمكينها تحت رئاسة مجلس الوزراء .ومن ثم يعطي
االتفاق السياسي الليبي بعض التقدير لحقوق المرأة المتعلقة بالتمكين داخل الحكومة والحقوق السياسية ،لكنه ال يعالج وضع المرأة أو حقوقها في الحماية في سياق
النزاع وعواقب الحرب ،بما في ذلك جرائم الحرب.

مشروع الدستور الليبي
وفقا لإلعالن الدستوري الليبي وقانون االنتخابات ،رقم  ١٧لعام  ،٢٠١٣تم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في عام  ٢٠١٤لصياغة دستور دائم .وفي عام ،٢٠١٧
قدمت الهيئة التأسيسية مسودة نهائية للدستور الجديد إلى مجلس النواب .ووفقا لإلعالن الدستوري الليبي ،يحال مشروع الدستور إلى الشعب الليبي لالستفتاء ،وهو
االستفتاء الذي لم يحدث بعد.
فصال .يتم توزيع المواد المخصصة للنساء على مختلف فصول المسودة .إذ يضم الفصل الثاني (المتعلق بالحقوق والحريات) المادة ٧
وينقسم مشروع الدستور إلى ١١
ً
التي تتناول حقوق المرأة وتضمن الحق في المساواة وعدم التمييز ،على النحو التالي:
"المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه ،ال تمييز بينهم .وتحظر كافة أشكال التمييز ألي سبب كالعرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميالد أو الراي السياسي
أو اإلعاقة أو األصل أو االنتماء الجغرافي ،وفق أحكام هذا الدستور".
ويتضمن مشروع الدستور ثالث مواد إيجابية أخرى تتعلق بالمرأة :تكافؤ الفرص (المادة  ،2)١٦ودعم حقوق المرأة (المادة  ،3)٤٩وحكم خاص بالمرأة (المادة  .4)١٨٥تحتوي
المادة  ٣٩على االنتخابات على بند المساواة العامة المتعلق بحقوق التصويت والترشح .5تنص المادة  ٩على المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالدفاع عن البلد.6
وتنص المادة  ٦على أن "اإلسالم دين الدولة ،والشريعة اإلسالمية مصدر التشريع" .هذه الصياغة أكثر صرامة من النص الوارد في اإلعالن الدستوري (المادة  ،)١والذي
يشير إلى الشريعة اإلسالمية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع .7وتسمح المادة  ٦بتفسيرات مختلفة للشريعة اإلسالمية ،مما قد يوفر فرص لمعالجة عدم المساواة
بين الجنسين .قد تشمل التفسيرات دعم مشاركة المرأة في صنع القرار حيث ال يشير القرآن إلى غياب المرأة في السلطة القضائية أو في المناصب القيادية.
وتنص المادة  ١٠المتعلقة بالجنسية على ما يلي" :تنظم أحكام الجنسية الليبية وكيفية اكتسابها وسحبها بقانون ،يراعى فيه اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على
التركيبة السكانية وسهولة االندماج في المجتمع الليبي" .وال تعالج هذه المادة التمييز ضد المرأة الموجود في قانون الجنسية الحالي .المادة  ١٠تنص على تنظيم الجنسية
الليبية بموجب تشريعات.

إطار السياسات
تقع الجهود الرامية إلى معالجة العدالة بين الجنسين في إطار سياسات وبرامج أوسع نطاقا تتصل بالعدالة االنتقالية وسيادة القانون .وهناك قضايا متعلقة بالعدالة
االنتقالية سيكون لها تداعيات هامة على المساواة بين الجنسين ،والحماية من العنف ،وإمكانية وصول المرأة إلى العدالة .ولقد أدى انهيار سيادة القانون إلى إفالت
الجماعات المسلحة من العقاب على ارتكاب جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي من جميع أطراف النزاع.
ويعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تعزيز دور المرأة الليبية في االنتقال السياسي من خالل توفير الدعم للمنظمات النسائية الرئيسية لتمكينها من المشاركة
في العملية االنتقالية وتوفير المناصرة الفعالة لحقوق المرأة .وتتمثل إحدى األولويات في ضمان قيام وحدة تمكين ودعم المرأة التابعة لمجلس الرئاسة بدور فعال لضمان
إدماج حقوق المرأة في السياسات والتشريعات االنتقالية.
داخليا والالجئون وطالبو اللجوء (بما في ذلك األشخاص العابرين من خالل
نحو خاص هم النازحون
ً
وقطاعات السكان المعرضة لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي على ٍ
جنسيا .ويواجه الليبيون
ليبيا لدخول أوروبا) ،والسجناء وغيرهم من المحتجزين ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والمثليون والمثليات وذوو التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولون
ً
أيضا عرضةً للتمييز وسوء المعاملة وخاصةً على
من بعض القبائل والمجتمعات المحلية التمييز والعنف منذ عام  .٢٠١١وكان العمال المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء ً
أيدي جهات لحكومية وغير حكومية .والعنف الجنسي المستخدم ضد الرجال في حاالت االحتجاز هو شكل من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي .ويعد تحسين إدارة
مراكز االحتجاز تحد رئيسي يواجه أعمال تطوير وإعداد السياسات والبرامج ذات الصلة.

الخدمات القانونية واالجتماعية
تفتقر الحكومة إلى هياكل سياساتية ،وإلى القدرات المؤسسية والموارد الالزمة لتقديم الخدمات القانونية واالجتماعية للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي.
وقد تتمكن بعض الخدمات االجتماعية العامة من توفير هذه الرعاية والدعم ،ولكن هناك نقص في الخدمات الحكومية المتخصصة بسبب النزاع المستمر.
المقدم من األمين العام لألمم المتحدة إلى مجلس األمن فيما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع المالحظات التالية:
وقد تضمن تقرير عام ٢٠١٥
ّ
انسحبت معظم مكونات المجتمع الدولي مؤقتا من البلد [خالل األشهر الست األخيرة من  ،]٢٠١٤األمر الذي حد من تقديم الخدمات األساسية للناجيات من العنف
الجنسي ،كما قلص من فرص الحصول على معلومات موثوقة .وتضررت النساء أيما تضرر ،حيث استهدفت االغتياالت عددا من الناشطات .وزاد تدهور الحالة األمنية
ويقال إن ذلك من دوافع النزوح إلى البلدان المجاورة .فقد حاولت أعداد متزايدة من طالبي اللجوء والنازحين والمهاجرين أن تصل
من مخاوف التعرض للعنف الجنسيُ ،
إلى أوروبا انطالقا من ليبيا عن طريق البحر ،على أنه ُيقال إن أعماال من العنف الجنسي تُ مارس على النساء والفتيات في هذا السياق نفسه .ومن دواعي القلق البالغ
نشاط المتطرفين في ليبيا بالنظر إلى اتجاهات العنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات المسلحة على الصعيد اإلقليمي.
وقد أدت الهجمات التي تُ شن على المحاكم وأفراد الهيئات القضائية إلى توقف عمل منظومة العدالة في بنغازي ودرنة وسرت وطرابلس .وتعمل بعثة األمم المتحدة
للدعم في ليبيا على تكثيف جهودها لتيسير حوار سياسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين ،األمر الذي يتيح فرصة للتصدي للعنف الجنسي.8
فكثير منهن
وبينما تدير الحكومة مراكز إلعادة التأهيل االجتماعي للنساء والفتيات ،فقد واجهت هذه المراكز انتقادات النتهاكها حقوق اإلنسان الخاصة بالنساء والفتيات،
ٌ
فعليا ضد إرادتهن مع عدم وجود آلية للطعن على اعتقالهن .9وتتمثل المهام الرئيسية لهذه المراكز في توفير السكن لـ "النساء المعرضات لخطر االنجراف في
محتجزات
ً
السلوك األخالقي السيء" بما في ذلك "المراهقات المغتصبات ،والمراهقات المضلالت الالئي تم خدش حيائهن وحشمتهن ،والنساء المتهمات بممارسة الدعارة الالئي
لم تحكم المحكمة في أمرهن ،والنساء اللواتي هجرتهن عائالتهن بسبب الحمل غير الشرعي .والنساء المشردات ،والنساء المطلقات الالتي تخلت عنهن عائالتهن".10

2

تكافؤ الفرص مكفول للمواطنين والمواطنات .وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق ذلك".

4

"يضمن أي نظام انتخابي تمثيل للمرأة بنسبة  ٪٢٥من مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية لمدة دورتين انتخابيتين ،مع مراعاةر حق الترشح في االنتخاب العام".

6

"الدفاع عن الوطن ووحدته واستقالله واجب على كل مواطن ومواطنة".

8

األمين العام لمجلس األمن ،العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ،تقرير األمين العام ٢٣ ،مارس/اذار ،)203/2015 / S( ٢٠١٥ص.١١ .

"تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة ،وسن القوانين التي تكفل حمايتها ،ورفع مكانتها وضعها في المجتمع ،والقضاء على الثقافة السلبية والعادات االجتماعية التي تنتقص من كرامتها،
3
وحظر التمييز ضدها ،وضمان حقها في التمثيل في االنتخابات العامة وإتاحة الفرصة أمامها في المجاالت كافة .وتتخذ التدابير الالزمة لدعم حقوقها المكتسبة" .
"لكل مواطن حق التصويت في االستفتاءات والتصويت أو الترشح في انتخابات حرة نزيهة شفافة وعادلة يتساوى فيها المواطنون كافة وفق للقانون .ويحظر حرمان المواطنين من
5
ذوي األهلية منها إال بناء بحكم قضائي".
7

"ليبيا ...دينها اإلسالم ،والشريعة اإلسالمية المصدر الرئيس للتشريع".

مذكرة أصحاب المصلحة المقدمة إلى االستعراض الدوري الشامل لألمم المتحدة الدورة  ٢٢للفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان أبريل/نيسان –
9
مايو/أيار  ٢٠١٥المقدمة في سبتمبر/أيلول  ٢٠١٤من قبل جمعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان وحشد الجهود من أجل الحقوق:
http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/libya_hrc_women_s_rights_2014.pdf
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اجتماعيا(' ،هيومن رايتس ووتش.)٢٠٠٦ ،
هيومن رايتس ووتش ،ليبيا :خطر يهدد المجتمع؟ :االحتجاز التعسفي للنساء والفتيات بهدف إعادة تأهيلهن
ً

11

الحماية من العنف األسري والعنف الجنسي
تطبق في المالحقة القضائية للرجال الذين يرتكبون العنف األسري ضد النساء
هناك العديد من األحكام الواردة في قانون العقوبات التي يمكن من الناحية النظرية أن
َ
والفتيات ،ومع ذلك لم تشر المواد المستعرضة إلى أن المحاكم تنظر قضايا العنف األسري بمقتضى هذه المواد .وال يوجد قانون محدد بشأن العنف األسري ،كما أن
جرم بشكل مباشر في القانون.
االغتصاب الزوجي غير ُم ّ
أحكاما بشأن الضرب واالعتداء المشمولة في الفصل األول من الباب األول من الكتاب الثالث ،تحت عنوان "الجرائم ضد حياة الفرد أو سالمته"11.
ويتضمن قانون العقوبات
ً
ويجرم قانون العقوبات االغتصاب باعتباره "جريمة ضد الحرية والعرض واألخالق" وليس كجريمة ضد الفرد .وال يتناول قانون العقوبات جريمة االغتصاب الزوجي .وعقوبة
االتصال الجنسي بالقوة أو التهديد هي السجن لمدة ال تزيد عن  ١٠سنوات .12وعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد هي السجن لمدة ال تزيد عن  ٥سنوات.13
قضائيا (وتتعلق في الغالب باعتداء رجال بالغين على قاصرات) ،في حين يتم التعامل مع باقي جرائم
من حيث الممارسة ،فإن حاالت االغتصاب بالعنف هي فقط التي تالحق
ً
االعتداء الجنسي من ِقبل األقارب داخل األسرة من أجل تجنب الفضيحة.14
ويبرئ قانون العقوبات المغتصب إذا تزوج من ضحيته ولم يطلقها قبل مرور ثالث سنوات على الزواج .تنص المادة  ٤٢٤على ما يلي:
إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي اآلثار الجنائية سواء بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون األحوال الشخصية للجاني ال
يخول الطالق أو التطليق .فإذا كان القانون المذكور يخول الطالق أو التطليق فال يترتب على الزواج المعقود إال ايقاف اإلجراءات الجنائية أو ايقاف تنفيذ الحكم لمدة ثالث
سنين .ويزول اإليقاف قبل مضي ثالث سنوات من تاريخ الجريمة بتطليق الزوجة المعتدي عليها دون سبب معقول أو بصدور حكم بالطالق لصالح الزوجة المعتدي عليها.
ومصطلح "التحرش الجنسي" ال وجود له في قانون العقوبات .ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة أشهر كل من تعرض ألنثى على وجه يخدش حياءها
بالقول أو الفعل أو اإلشارة في طريق عام أو مكان مطروق ،وكل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال .15ويتم تجريم بعض أشكال التحرش الجسدي
األخرى مثل االعتداءات الجسدية والجنسية في قانون العقوبات .16وينص قانون العقوبات على عقوبات محددة العتداءات على النساء الحوامل.17
بناء على
وينص قانون العقوبات على أنه يعد جريمة كل من أحدث بغيره
ً
أذى في شخصه أدى إلى المرض ،ولكن إذا لم تتجاوز مدة المرض عشرة أيام ال ُيعاقب الجاني إال ً
شكوى الطرف المتضرر .18هذا النص قد يردع الشرطة عن التصرف إزاء حوادث العنف األسري أو يدفعها إلى تأجيل أي إجراء إلى أن يتم التأكد من الطبيعة الدائمة لإلصابات.
أذى جسدي أو نفسي بزوجته ،وأن الزوجة ال ينبغي لها إلحاق األذى
ويتم التعامل مع العنف األسري بموجب قانون األسرة الذي ينص على أن الزوج ال ينبغي له أن يلحق
ً
الجسدي أو النفسي بزوجها .19ومع ذلك ،ال توجد عقوبة محددة ألعمال العنف األسري وال توجد عملية محددة بوضوح يمكن للمرأة بموجبها الحصول على أوامر الحماية
لمنع حدوث أعمال العنف األسري.
ويمنح قانون اإلجراءات الخاصة 20رقم  ٣٨لعام  ٢٠١٢الذي أقره المجلس االنتقالي الوطني المؤقت ،الحصانة من المالحقة القضائية على الجرائم الخطيرة التي كانت
انتقادا لتشجيعه على ثقافة اإلفالت من العقاب .21ودعا مناصرون إلى تعديل القانون بحيث ال يكون هناك عفو عن
"ضرورية" لنجاح الثورة .وقد صادف هذا القانون
ً
المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي واالختفاء القسري والتشريد القسري.
وال يتضمن القانون رقم  ٢٩لعام  ٢٠١٣بشأن العدالة االنتقالية بشكل صريح الجرائم المرتكبة خالل االنتفاضة الليبية في عام  ٢٠١١وما بعده.22
وفي أوائل عام  ،٢٠١٣قدمت وزارة العدل مشروع قانون حماية الناجيات من االغتصاب والعنف إلى المؤتمر العام الليبي .ومع ذلك ،لم يصدر المؤتمر العام الليبي القانون.
رد مجلس الوزراء على رفض المؤتمر الوطني العام إصدار القانون بإصدار مرسوم مجلس الوزراء رقم  ١١٩بشأن حماية الناجين من االغتصاب والعنف .المرسوم الوزاري هو
أقل من قانون في التسلسل التشريعي .ولذلك ،من المهم أن يتخذ هذا المرسوم في المستقبل شكل قانون صادر عن السلطة التشريعية كجزء من عملية المصالحة
الوطنية الليبية.
ويعترف المرسوم الوزاري رقم  ١١٩بضحايا العنف الجنسي أثناء انتفاضة ليبيا كضحايا للحرب 23ويمنح الناجيات من االغتصاب أثناء انتفاضة  ٢٠١١الحق في التعويضات والرعاية
فضل عن تقديم المساعدة القانونية على مسار
ً
الصحية والتدريب والتعليم وفرص العمل والمسكن .كما ينص على أن الدولة ستنشئ مالجئ للذين رفضتهم أسرهم،
تقديم الجناة إلى العدالة .بموجب المرسوم ،يجب تقديم استحقاقات لعائالت الناجين واألطفال المولودين بعد االغتصاب .لم يتم تنفيذ هذه التدابير بعد باألساس بسبب
نقص التمويل واالنقسام المؤسسي والحكومي ،مع توقف عملية المصالحة الوطنية.24
وفي عام  ،٢٠١٤اعتمدت وزارة العدل القرار رقم  ٩٠٤الذي نص على إنشاء صندوق تعويض للناجيات من العنف الجنسي المرتكب في أثناء فترة الثورة.25
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قانون بشأن بعض اإلجراءات الخاصة بالمرحلة االنتقالية ،رقم  ٣٨لعام .٢٠١٢

21

هيومن رايتس ووتش ،أولويات اإلصالح التشريعي – خارطة طريق حقوق اإلنسان من أجل ليبيا جديدة( ،هيومن رايتس ووتش.)٢٠١٤ ،

23

مرسوما غير مسبوق يحمي ضحايا العنف الجنسي" ( ١٩فبراير/شباط .)٢٠١٤
الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان (" ،)FIDHليبيا تتبنى
ً

25

مجلس األمن في األمم المتحدة ،تقرير األمين العام ،العنف الجنسي المتصل بالنزاع ٢٣ ،مارس/آذار .)203/2015/S( .٢٠١٥

22

قانون رقم  ٢٩لعام  ،٢٠١٣قانون العدالة االنتقالية ،المواد  ١و.١/٥

أصحاب المصلحة يقدمون لمجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة االستعراض الدوري الشامل  -ليبيا
24
حظر التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في ليبيا .مقدمة من محامين من أجل العدالة في ليبيا ،صندوق التعويض ،ومعهد الكرامة الدنماركية لمقاومة
التعذيب.
أكتوبر/تشرين األول  ،٢٠١٤ص.٨ .
http://www.redress.org/downloads/publications/2015torture-in-libya--lfjl-redress-and-dignity-(7).pdf
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جرائم الشرف
يسمح قانون العقوبات بالعقوبة المخففة بالحبس ثماني سنوات للشخص الذي يقتل زوجته أو ابنته أو شقيقته إذا ارتكب الجريمة فور اكتشاف المرأة متلبسة في حالة
جماع غير مشروع .26وعقوبة السجن مدى الحياة هي نفس العقوبة لهذه الجريمة إن لم يكن الشرف هو العامل الدافع لها .27وإذا كان الشرف هو الدافع المحرك للجريمة،
تُ خفف العقوبة بواقع ثلث المدة فيما يخص العنف المؤدي إلى إصابة امرأة من أقارب الجاني ،وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على
سنتين .28كما ينص قانون العقوبات على أن الرجل الذي قام بـ "مجرد" ضرب زوجته أو بنته أو أخته أو أمه أو إلحاق أذى بسيط بها دون التسبب في أذى خطير أو جسيم ،ال
ُيعاقب في مثل هذه الظروف.29

الزنا والجنس خارج إطار الزواج
يجرم القانون رقم  ٧٠لسنة  30 ١٩٧٣الزنا الذي ُيعرف على أنه الجماع بين الرجل والمرأة بغير أن تكون بينهما عالقة زوجية مشروعة .وينص القانون على عقوبة الجلد مئة جلدة
لجريمة الزنا .31وبموجب القانون رقم  ٧٠لعام  ،١٩٧٣تثبت جريمة الزنا باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية .32وال يعتد بشهادة المرأة في إقرار
جريمة الزنا.33
وقد تحجم النساء عن تقديم شكاوى االغتصاب خشية محاكمتهن بتهمة الزنا في حال عدم قدرتهن على إثبات جريمة االغتصاب.

اإلجهاض للناجيات من االغتصاب
يعتبر اإلجهاض غير قانوني بموجب قانون العقوبات والذي ال يسمح به حتى في حاالت االغتصاب .34وال يمكن إجراء عملية اإلجهاض إال من أجل إنقاذ حياة المرأة.35
والشخص الذي يقوم بإجراء عملية اإلجهاض دون موافقة المرأة الحامل يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات .وإذا أجرى اإلجهاض بموافقة المرأة الحامل تُ عاقب
أيضا للحبس لمدة ستة أشهر على األقل .وتطبق عقوبة مشددة إذا أجرى
بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر .والمرأة التي تجري اإلجهاض بنفسها أو توافق عليه معرضة ً
اإلجهاض أحد العاملين في مجال الصحة.
وتخُ فض العقوبة في حالة إجراء اإلجهاض إلنقاذ شرف من يقوم به أو شرف أحد أقربائه.36
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ختان اإلناث
ممارسا في أوساط القبائل الرحالة في المناطق الريفية أو الجماعات المهاجرة من أفريقيا
ممارسة ختان اإلناث غير معروفة في ليبيا .ومع ذلك ،فقد يكون ختان اإلناث
ً
تحديدا.37
تجرم ختان اإلناث
ً
جنوب الصحراء .وال توجد في ليبيا أي قوانين ّ

شؤون األسرة
الزواج
عمل القانون رقم  ١٠لسنة ( ١٩٨٤قانون األسرة)

38

على تحسين مستوى الحماية القانونية للمرأة في الزواج مع الحفاظ على بعض األدوار التقليدية التي تميز الرجال.

وينص قانون األسرة على أن الحد األدنى لسن الزواج للنساء والرجال هو  ٢٠سنة .ويجوز للمحكمة أن تسمح لمن هو دون سن العشرين بالزواج إذا كان هناك سبب محدد
أو فائدة او ضرورة للزواج.39
ويشترط موافقة أولياء أمور الرجل والمرأة من الذكور حتى يتمكنوا من عقد الزواج .ومع ذلك ،فال يستطيع ولي األمر إجبار الرجل أو المرأة على الزواج ضد إرادته أو إرادتها
أو منع المرأة من الزواج من الزوج الذي تختاره .40إذا رفض ولي األمر أن يعطي إذنً ا بالزواج دون سبب قانوني مقبول يمكن رفع األمر إلى المحكمة.
قيودا على تعدد الزوجات .41إال أن المحكمة العليا في ليبيا رفعت هذه القيود في عام  ،٢٠١٣مما سمح للزوج بأن يتزوج بامرأة ثانية دون
وقد فرض القانون في السابق
ً
موافقة الزوجة األولى.42
والزوجة ملزمة قانونً ا بضمان راحة زوجها ،وتحمل جميع المسؤوليات المنزلية .وفي المقابل يحق لها النفقة من زوجها ،والتحكم في دخلها وأصولها الخاصة ،والحق في عدم
التعرض للعنف المادي أو المعنوي.43

الطالق
لكل من الرجل والمرأة طلب الطالق.
ال ُيعترف إال بحاالت الطالق القضائية .44ويجوز
ٍ
ويمكن تقديم طلب الطالق في الحاالت التالية :تقصير الزوج في اإلنفاق على زوجته دون سبب أو عجز الزوج عن اإلنفاق على الزوجة أو غياب الزوج دون مبرر أو بسبب علة
تمنع تحقيق أهداف الزواج أو علة أخرى بالغة .أو امتناع الزوج عن الجماع لمدة أربعة أشهر أو أكثر دون مبرر.
أيضا الحصول على الطالق من خالل الخلع وبموجبه تُ منح المرأة الطالق مقابل التنازل عن حقوقها المالية (المهر).45
ويمكن للمرأة ً
ويمكن أن يوافق الزوج والزوجة على الطالق بالتراضي بينهما.
وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ،بعد الطالق ،يحتفظ الرجل عادةً ببيت األسرة والممتلكات األخرى في حين أنّ ه يتوقع من المرأة المطلقة العودة للعيش مع عائلتها.
ً
أيضا سكنً ا بعد الطالق إذا حصلت على حق حضانة أطفالها.46
وقد تمنح المرأة ً
الق ّصر .47ويحق للمرأة حضانة أوالدها حتى سن البلوغ وحضانة بناتها حتى يتزوجن .وإذا غادرت المرأة
ولكل من األمهات واآلباء الحق القانوني في الوصاية على أطفالهم ُ
بيت الزوجية وكان هناك تقصير من الزوج ،تحتفظ المرأة بحق حضانة أطفالها .ومع ذلك ،فالمرأة المطلقة التي تتزوج مرةً ثانية تفقد الحق في حضانة ابنتها .وتبقى المرأة
المطلقة في البيت طالما كان لها الحق في حضانة أطفالها.48
والمرأة الليبية ال تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل الليبي في منح الجنسية ألزواجهن غير الليبيين.

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،المؤسسات االجتماعية ومؤشر النوع االجتماعي ،ليبيا.٢٠١٤ ،
37
http://genderindex.org/country/libya
38

قانون رقم  ١٠لعام  ١٩٨٤فيما يتعلق باألحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهما (قانون األسرة).

40

المرجع السابق ،المادة .٨

39
41
42
43
44
45
46

قانون األسرة ،المادة .٦

القانون رقم  ٢٢لعام  ١٩٩١والقانون رقم  ٩لعام .١٩٩٤

هيومن رايتس ووتش ،ثورة للجميع ،حقوق المرأة في ليبيا الجديدة( ،مايو/أيار .)٢٠١٣
قانون األسرة ،المواد  ١٧و.١٨
المرجع السابق ،المادة .٢٨
المرجع السابق ،المادة .٤٨

هيومن رايتس ووتش ،ثورة للجميع ،حقوق المرأة في ليبيا الجديدة( ،مايو/أيار .)٢٠١٣

منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،ليبيا ،الملف التعريفي للمساواة بين الجنسين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
47
http://www.unicef.org/gender/files/Libya-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
48
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قانون األسرة ،المواد  ٦٥ ,٦٣ ,٦٢و.٧٠

امليراث
نصيبا أقل من نصيب الرجل بوجهٍ عام .فيحق لالبنة من الميراث نصف نصيب أخيها .ينص
ُيحدد الميراث من خالل الشريعة اإلسالمية وبموجبها يحق للمرأة أن ترث ولكنها ترث
ً
قانون حقوق المرأة في الميراث لسنة  ١٩٥٩على العقوبة بالسجن ألي شخص يمنع عن المرأة نصيبها الشرعي في الميراث.49

الجنسية
األطفال الذين يكون والدهم ليبي الجنسية يكتسبون الجنسية الليبية تلقائياً عند والدتهم .والقانون غير واضح فيما إذا كان األطفال الذين تكون أمهم ليبية يكتسبون
تلقائيا عندما يولدون .وقد يحرم األطفال غير القادرين على اكتساب الجنسية الليبية أو إثباتها من الخدمات الصحية والتعليمية األساسية.
الجنسية الليبية
ً
ووفقاً للمادة  ٣من قانون رقم  ٢٤لسنة  ٢٠١٠بشأن الجنسية يحق للمرأة الليبية أن تنقل جنسيتها ألطفالها إذا كانت جنسية األب غير معروفة أو عديم الجنسية .وتنص
المادة  ١١على أنه يمكن لألطفال من أمهات ليبيات المتزوجات من غير الليبيين الحصول على الجنسية الليبية .ومع ذلك ،فإن اللوائح التنفيذية مطلوبة لشرح اإلجراء الخاص
بتمرير الجنسية إلى األطفال .وحتى يتم تنفيذ اللوائح ،يبقى الموقف غير واضح.
والمرأة الليبية ال تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل الليبي في منح الجنسية ألزواجهن غير الليبيين.

قوانين العمل
الدخول إلى العمل
ُيحظر عمل النساء في بعض المهن .فقانون عالقات العمل لسنة  ٢٠١٠ينص على أنه يحظر تشغيل النساء في أنواع العمل التي ال تتناسب مع طبيعة المرأة والتي يصدر
بتحديدها قرار تنفيذي .50لم يتم التوصل إلى قرارات بتنفيذ هذه المادة.
ويخول قانون رقم  ٨لعام  ١٩٨٩النساء التقدم لوظائف في سلك القضاء ،وعلى وجه الخصوص في مكتب المدعي العام وفي األعمال اإلدارية بالقضاء ،على نفس
الشروط التي تنطبق على الرجال .لم يتم العثور على أي نص قانوني آخر يحظر التمييز على أساس الجنس في التعيين والتوظيف.

البقاء في العمل
ينص قانون عالقات العمل لعام  ٢٠١٠على أن ال يجب أن يكون هناك أي تمييز في األجر على أساس الجنس ،و"ال يجوز تمييز الرجال على النساء في المعاملة واالستخدام
وفي المقابل عن العمل ذي القيمة المتساوية ."51ومن غير الواضح إذا كان هذا الحق في المساواة في األجر ال ينطبق إال على النساء والرجال العاملين في نفس األدوار،
أم هو يمتد ليشمل المساواة في األجور مقابل العمل المتساوي القيمة عندما يكون نوعا مختلفا من العمل.
أسبوعا إجازة أمومة تدفعها الحكومة .52وإذا وضعت المرأة أكثر من طفل واحد (توأم ،ثالثة أطفال ،إلخ) تزيد إجازة األمومة إلى  ١٦أسبوعا .53ويحظر
وللمرأة الحق في ١٤
ً
على أرباب العمل فصل امرأة بسبب الحمل أو لتغيبها بسبب إجازة األمومة .54ويلزم أرباب األعمال الذين يوظفون أمهات عامالت بتوفير أماكن لحضانة األطفال.55

التحرش الجنسي في أماكن العمل
يمنع قانون عالقات العمل الموظفين والعمال من القيام بأعمال التحرش الجنسي أو التحريض عليها .56إال أن عقوبة التحرش الجنسي غير واضحة ،وينطبق الحظر على
العمال وليس على أصحاب العمل.

49
50
51

قانون حق المرأة في الميراث لعام  ،١٩٥٩المادة .٥

قانون عالقات العمل رقم  ١٢لعام  ،٢٠١٠المادة .٢٤
المرجع السابق ،المواد  ٢١و.٢٤

52

قانون عالقات العمل رقم  ١٢لعام  ،٢٠١٠المادة ٢٥؛ قانون الضمان االجتماعي رقم  ١٣لعام  ،١٩٨٠المواد  ١١و.٢٥

54

المرجع السابق.

53
55
56

قانون عالقات العمل رقم  ١٢لعام  ،٢٠١٠المادة .٢٥

المرجع السابق ،المادة ٢٦؛ قانون حماية الطفل رقم  ٥ل ،١٩٩٧المادة .١١

قانون عالقات العمل رقم  ١٢لعام  ،٢٠١٠المادة .)١٠( ١٢
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عامالت المنازل
يتناول الفصل الثالت من الباب الثالث من قانون عالقات العمل األحكام الخاصة بالعمل المنزلي .يجب أن يضمن أصحاب العمل المساواة بين عامالت المنازل مع العمال
اآلخرين في مجاالت مثل استحقاقات اإلجازات وحقوق الحماية االجتماعية .يوفر قانون عالقات العمل الحماية العامة لعامالت المنازل ،بما في ذلك المعاملة الجيدة وعدم
اإلهانة من قبل صاحب العمل.57

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
شخصا آخر بالرضا
قد ُيحاكم األشخاص الذين يشاركون في االشتغال بالجنس بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج .والزنا جريمة ُيعاقب عليها بالجلد مئة جلدة .58ومن واقع
ً
عاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن خمس سنوات.59
ُي َ
وهناك أيضا جرائم محددة في قانون العقوبات تنطبق على العمل بالجنس .فتُ عاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة أي امرأة اتخذت الدعارة وسيلة للعيش أو الكسب.
ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة واحدة وبغرامة ال تقل عن مئة دينار وال تزيد على ثالثمائة دينار من يفتتح أو يدير بيت للدعارة أو يعاون بأية طريقة في إدارته.60

اإلتجار بالبشر
`
أدى انهيار سيادة القانون وعدم وجود رقابة حكومية إلى توسع عمليات اإلتجار بالبشر في السنوات األخيرة .ال توجد أي قوانين شاملة لمكافحة اإلتجار بالبشر ،على الرغم
ظروف معينة .ال يتناول قانون العقوبات اإلتجار بالرجال والفتيان.
ٍ
أن قانون العقوبات يعاقب اإلتجار بالنساء في
من ّ
وبموجب قانون العقوبات يعتبر إكراه المرأة على الدعارة أو على الهجرة مع العلم بأنه سيتم استغاللها لالشتغال بالجنس جريمة يعاقب عليها القانون .61وتشمل العقوبات
المفروضة على اإلتجار الدولي بالجنس السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة .62كما أن تسهيل اإلتجار بالمرأة دوليا لالشتغال بالجنس تعتبر جريمة والعقوبة هي
السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وغرامة .63ويتناول قانون العقوبات اإلتجار الدولي بالجنس الذي يشمل إكراه النساء عن طريق التهديد أو القوة ولكنه ال
يعالج أنواع أخرى من اإلتجار تنطوي على االحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة .كما لم يتم التطرق إلى أنواع أخرى من العبودية والرق والسخرة.
وهناك مسودة لقانون خاص باإلتجار باألشخاص متوفرة على موقع وزارة العدل اإللكتروني .تتألف مسودة القانون من ثالثين مادة تتضمن العقوبات والغرامات المفروضة
على مرتكبي جريمة اإلتجار بالبشر ،وآليات الحماية ،والمساعدات المالية للناجيات من اإلتجار بالبشر.64

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة
يجرم القانون رقم  ٧٠لعام  ١٩٧٣جميع أشكال الجنس بالتراضي واألعمال المخلة بالحياء خارج إطار الزواجُ .عدلت المادتان  ٤٠٧و ٤٠٨من قانون العقوبات في عام  ١٩٧٣لتجريم
ّ
الجنس بالتراضي واألعمال المخلة بالحياء بغض النظر عن جنس األشخاص المعنيين .يجوز معاقبة الشخص الذي يمارس الجنس مع أي شخص بالتراضي بالحبس لمدة ال تزيد
عن خمس سنوات.65
وال توجد قوانين محددة تحمي األشخاص من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع االجتماعي أو التمييز بناء على توجههم الجنسي .وال توجد حماية قانونية
جنسيا أو أي اعتراف بهم.
للمتحولين
ً
هدفا للعنف من جانب المليشيات اإلسالمية .66وهناك تقارير عن العنف الموجه ضد المثليين من قبل كتيبة النواصي.67
ً
وردت تقارير بأن المثليين قد أصبحوا

57

المرجع السابق ،المادة .٩٣

59

قانون العقوبات ،المادة .)٤( ٤٠٧

58
60
61
62
63

قانون رقم  ٧٠لعام .١٩٧٣

المرجع السابق ،المادة  ٤١٧مكرر (أ).

المرجع السابق ،المادتان .٤١٨ ،٤١٦
المرجع السابق ،المادة .٤١٨
المرجع السابق ،المادة .٤١٩

مسودة قانون بشأن اإلتجار باألشخاص .٢٠١٣
64
http://www.aladel.gov.ly/home/uploads/sections/412_1111.pdf
65

قانون العقوبات ،المادة .)٤( ٤٠٧

67

المرجع السابق .كتيبة النواصي هي ميليشيا في طرابلس.

القطري ٥( ،يوليو/تموز .)٢٠١٣
مكتب االستشارات البحثية للجوء ،تقرير ليبيا ُ
66
http://www.refworld.org/docid/51de77c24.html
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ليبيا :املوارد الرئيسية
التشريعات والمراسيم
دستور ليبيا لعام  ٢٠١١مع تعديالت عام .٢٠١٢
https://www.constituteproject.org/constitution/Libya_2012.pdf
قانون العقوبات
https://ia600704.us.archive.org/25/items/LibyanPenalCodeenglish/LibyanPenalCode.pdf
قانون رقم  ١٠لعام ( ١٩٨٤قانون األسرة).
http://aladel.gov.ly/home/?p=1246
مسودة قانون بشأن اإلتجار باألشخاص.
http://www.aladel.gov.ly/home/uploads/sections/412_1111.pdf
مرسوم مجلس الوزراء رقم  ١١٩بشأن حماية الناجين من االغتصاب والعنف ،مذكرة بشأن مشروع مرسوم متوفر من ليبيا
http://www.aladel.gov.ly/home/uploads/sections/410_%E3%D4%D1%E6%DA_%DE%C7%E4%E6%E4.pdf
قانون عالقات العمل ،رقم  ١٢لعام .٢٠١٠
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2079/Law%20No.%2012%20for%202010%20concerning%20of%20labor%20relations.pdf

المراجع
الدفاع عن حقوق اإلنسان ،ليبيا -مجلس حقوق اإلنسان  -حقوق المرأة (سبتمبر/أيلول .)٢٠١٤
http://www.theadvocatesforhumanrights.org/libya_hrc_women_s_rights_sept_2014
اجتماعيا.)٢٠٠٦( ،
هيومن رايتس ووتش ،ليبيا :خطر يهدد المجتمع؟ :االحتجاز التعسفي للنساء والفتيات بهدف إعادة تأهيلهن
ً
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/libya0206webwcover.pdf
هيومن رايتس ووتش ،ثورة للجميع ،حقوق المرأة في ليبيا الجديدة (.)٢٠١٣
https://www.hrw.org/report/2013/05/27/revolution-all/womens-rights-new-libya
هيومن رايتس ووتش ،أولويات اإلصالح التشريعي  -خريطة طريق حقوق اإلنسان في ليبيا الجديدة (.)٢٠١٤
https://www.hrw.org/report/2014/01/21/priorities-legislative-reform/human-rights-roadmap-new-libya
قرارا غير مسبوق بحماية ضحايا العنف الجنسي" ١٩( ،فبراير/شباط .)٢٠١٤
الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان (" ،)FIDHليبيا تعتمد
ً
https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/libya/14720-libya-adopts-an-unprecedented-decree-protecting-victims-of-sexualviolence
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .المؤسسات االجتماعية ومؤشر النوع االجتماعي ،ليبيا (.)٢٠١٤
http://genderindex.org/country/libya
أليسون برتجر ،حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ليبيا (نيوو يورك ،فريدم هاوس/بيت الحرية.)٢٠١٠ ،
https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Libya.pdf
مشروع الحماية ،تقرير حقوق اإلنسان حول اإلتجار باألشخاص وخاصةً النساء واألطفال ،ليبيا (.)٢٠١٠
http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Libya.pdf
األمم المتحدة ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا ( ،)UNECAمرصد حقوق المرأة في أفريقيا ،ليبيا
http://www1.uneca.org/awro/CountrySpecificInformationLibya.aspx
األمم المتحدة ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا ( ،)UNECAالعنف ضد المرأة في أفريقيا ،تحليل موقف
(.)٢٠١٠
20analysis.pdf%20situational%20Africa-A%20in%21VAW/uneca.org/Portals/awro/Publications.http://www1
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،ليبيا ،الملف التعريفي للمساواة بين الجنسين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا (.)٢٠١١
http://www.unicef.org/gender/files/Libya-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
مجلس األمن ،تقرير األمين العام ،العنف الجنسي المتصل بالنزاع ( ٢٣مارس/آذار .)٢٠١٥
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_203.pdf
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