
 

1 
 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قانونية في ليبيا عنأول دراسة 

 مكافحة التمييز في التشريعات الليبية

 حقوق المرأة الليبية بين الطرح النظري وأليات التطبيق

 
 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 المحتويات

 

 الصفحة

 2المحتويات.................................................................................

 3اإلهداء....................................................................................

 4.......................................................................كلمة رئيس الجمعية 

 5مقدمة ............................................................................ .......
ول:  خلفية واقع المرأة الليبية واآلليات الوطنية المعنية بها.........................    6الجزء اِلأ

 01........................حقوق المرأة الليبية في التشريعات المختلفة..........الجزء الثاني : 

 31................................الخاتمة..................................................

  32..................................................................................راجعالم

   33..................................................مالحق................................

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اإلهداء

فتيات,,,, نهديكم هذا الدليل القانوني الذي من  -آنسات -لكل نساء ليبيا سيدات
 حقوقكن في ضوء التشريعات الليبية والشريعة اإلسالمية   شانه أن يوضح لكن

 .   ويبن النصوص التمييزية المتفرقة

حتى تستطعن أن تهزمن خوفكن وتواجهن  ضعفكن  وتقولن كفى للثقافة الذكورية 
ال منكن إلى أن يكون لها وجود ودور في بناء ك السائدة, كفى للتهميش, وتسعى

 المجتمع

 

 الجمعية  ةكلمة رئيس

أن سن قوانين منع التمييز وتبني قوانين شاملة للمساواة المبنية  علي النوع 
االجتماعي )بما فيه تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والنص علي  

إجراءات الحماية والرعاية ( وتخصيص سبال لتنفيذها هو حجر األساس لحماية 
 حقوق المرأة 
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 مقدمة:

قضية المرأة  التي تعد محورا استراتيجيا في المعامالت اإلنسانية بين  هذه الدراسة نستعرض في
البشر, حيث أصبحت المرأة  من ضمن الموازين التي يقاس بها رقي المجتمعات ونهوضها, 

باعتبارها كائنا حيوي يستطيع أن يساهم في صالح المجتمع وتربية وتهذيب سلوك أفراده, مما لها 
 على نفوس بني جنسها من الرجال. من اثر كبير 

وقد جاءت الديانات السماوية داعمة للمرأة, ومؤكدة على احترامها واحترام حقوقها, فقد اهتم ديننا 
ذي كان عنها الظلم ال زال عنها المعاملة الجائرة وابعدأاإلسالمي بالمرأة في تعاليمه فرفع شأنها و 

بالمرأة مند أوائل القرن العشرين, اهتم المجتمع الدولي  قدمقابل وفي ال, يمارس عليها قبل اإلسالم
فمن ضمن التحديات التي تواجهها المرأة تواجه العديد من التحديات,  هانأإال  هاورغم االهتمام ب

, فهي لمجتمعية الضيقة التي اختزلت دورها رغم تطور العالمالليبية الموروث الثقافي والنظرة ا
ظالمة  سلبتها حقوقها, إما على يد رجل يقيم حروف الكتاب ال  مازالت ضحية ِلحكام بشرية

حدوده  يحكم بالعادة والتقاليد ال بالكتاب والسنة, أو على يد رجل أرد منها أن تكون سلعة تباع 
الرجل كما تصورها ليست مادة مسخرة لتحقيق متع فهي المرأة كيان محترم كالرجل, وتشترى, ف

 لها دور ايجابي للوصول للديمقراطية الصحيحة. بل وسائل اإلعالم المختلفة

فحسب بل هي  فقضية حقوق المرأة بصفة عامة والمرأة الليبية بصفة خاصة ليست قضية إنسانية
والثقافية  جتماعيةواالقتصادية و االبمختلف المجاالت السياسية  هارتباطالقضية وطنية ذلك 

 ؟  تشريعات المحليةحقوق المرأة الليبية طبقا للما هي  :والقانونية والسؤال الذي يطرح نفسه هو
 وهل أنصفت التشريعات الليبية المرأة الليبية أم أنها احتوت على نصوص تمييزية؟ 

 أهداف الدراسة: 

 :تغطية جملة من اِلهداف التي يسعى إلى تحقيقها، أهمها ما يلي إلى ذه الدراسةه هدفت
   دعم وتناصر قضية المرأةتس والتي عن حقوق المرأة الليبية  ثرية بيانات قاعدة فراتو. 
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  تسليط الضوء على ابرز النصوص القانونية التي أنصفت المرأة الليبية في ضوء
 .التشريعات المختلفة

  محاولة إيجاد معالجة قانونية للنصوص التمييزية حتى تحض المرأة بحماية فعالة ضد
 أي انتهاك أو تعدي

 في المعنية بالمرأة المدني المجتمع مؤسساتعينة من  ونشاطات ةبيعالتعرف على ط 
  .تواجهها التي والتحديات واحتياجاتها وقدراتها المستهدفة المدنبعض 

 عدد من مؤسسات المجتمع  خالل من ة المعنية بالمرأةاآلليات الوطني التعرف على
 المدني.

 
 :الدراسةمنهجية 

اعتمادنا في إعداد هذه الدراسة على المصادر الموثقة الرسمية للتشريعات القانونية الليبية  
 مؤسساتكمرجعية علمية، إلى جانب تغطية عينة من    المتمثلة المنشورة )بالجريدة الرسمية( 

ة الشخصي إضافة إلى المقابالت  -خالل شهرين أمكننا التواصل معها  التي - المدني المجتمع
عن  كانت أغلبها لى جملة من اِلسئلةع لإلجابةقادة هذه المؤسسات لتجميع المعلومات, و مع 

اإلطار التشريعي واِلهداف والنشاطات وابرز التحديات, ولعل سبب اختياره هذه العينة العشوائية  
 يرجع إلى:

   أن هذه المنظمات أمكن الوصول إليها والتواصل معه. 
  النسوية والموزعة على كافة تراب الوطن, و لكبر المساحة العدد الكبير للمنظمات

 الجغرافية للدولة الليبية لم نستطع التواصل معهم جميعا
  التواصل مع كل المنظمات ساعدنا في الراهن الذي تمر به الدولة لم ي اِلمني الوضع

 .النسوية
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 الجزء األول

الوطنية المعنية بهبية واآلليات واقع المرأة اللي خلفية  

ة واقع المرأة الليبية ونشأة اآلليات الوطنية المعنية بها وابرز يفلنستعرض في هذا الجزء خ
 .التحديات التي تواجهها

مقدمة تاريخية حول المرأة الليبية :أوال:    

ليست قضية إنسانية فحسب بل هي قضية وطنية ترتبط بمختلف المجاالت,  إن قضية المرأة  
السيما وان العالم اليوم تطور تطورا رهيب في شتى المجاالت المختلفة السياسية واالقتصادية 

المرأة من دورها  رجتخفأ ,دور المرأة علىواالجتماعية والثقافية والقانونية, وانعكس هذا التطور 
في صنع  بإشراكهالها دور ايجابي وذلك  أصبح و ختزل مكانتها في المجتمع, ا التقليدي الذي
 .ى المجاالتتالقرار في ش

ماذا عن المرأة الليبية التي تعتبر جزءًا من المنظومة النسوية العالمية؟ لألسف يمكننا القول, أن  
، والى يومنا  يرةالسنوات اِلختحديدَا في   و هي تعاني, وازدادت معاناتها منذ عقودالمرأة الليبية  

ا إجراءات تعسفية بحقه تخذت، ولألسف مازالت هي تعاني من ظلم و تمييز واضطهادهذا 
، تعود في معظمها إلى عدم مالئمة التشريعات الليبية لمبدأ المساواة وعدم وممارسات عنفيه

فهم الخاطئ للدين ، وبالرغم ، وكذلك إلى العادات والتقاليد المجحفة والز بين المرأة والرجلالتميي
فما تزال   (CEDAW)  من أن ليبيا عضو في معاهدة مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة

تنتزع حق المرأة بالعيش بكرامة وحرية وما يزال هنالك نقص  مختلفة قوانين  نصوص فيهنالك 
فعت المرأة  الثمن مضاعفًا كبير في ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الليبي،  فقد د
انسحاب  إلىهذا باإلضافة  من جراء االنقسام السياسي بليبيا والنتيجة ظهور جيش من اِلرامل,

التي تقابل بها  والقتل والخطف العدائية من المرأة من الشارع وانزوائها في المنزل نتيجة الخوف
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ة نذكر منها على سبيل المثال ال واِلمثلة على ذلك كثير  ها في بناء وطنهاكلما بحثت عن دور 
   :الحصر

 

                                         :  سلوى بوقعيقيص 
 .برصاصة في الرأس في مدينة بنغازي حيث اغتيلت الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص 

 اعيالجمللجماعات المتطرفة اختارت النضال  بوقعيقيص المحامية المعروفة بمواقفها المنتقدة
والداعي إلى منح المرأة الليبية حقها اِلمر الذي ال يتماشى  المدني الرافض لالضطهاد والعنف
نهاء  وأفكار الجماعات اإلرهابية التي لم تمهلها كثيرا من خالل إنهاء حياتها داخل منزلها وا 

 .كانت تؤمن به مشروع مجتمعي تحديثي

                                      : البر كاوي هفريح  
 البركاوي التي كانت شديدة االنتقاد للمسئولين الذين خرجوا لألضواء بعد الثورة  هالسياسية فريح

حيث خاضت تجربة سياسية كنائب عن مدينة درنة لكنها استقالت من منصبها بسبب عدم 
رضاها على المسار السياسي للمؤتمر الوطني العام وقتها، وتم اغتيالها بعد تنديدها بمقتل 

من الخطوط  الناشطة سلوى بوقعيقيص، اِلمر الذي يعطي رسالة للنساء الليبيات أن االقتراب
 .اعات الدم ثمنه طلقات رصاصالتي رسمتها جم

إلى بعض الشخصيات النسوية  وصلت لكن النضال مازال مستمر رغم التحديات فقي المقابل 
مواقع صنع القرار  سواء على مستوى السلطة التشريعية ) البرلمان( أو على مستوى السلطة 

 التنفيذية ) الحكومة(:

 : الوطنية المعنية بالمرأةواقع اآلليات ثانيا: 
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 نتناولها كاِلتي:تتنوع اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة إلى آليات حكومية واليات غير حكومية 
بدأ االهتمام بالمرأة الليبية من خالل استحداث آليات وطنية سواء حكومية أو غير حكومية 

 تعمل على نصرة المرأة واالهتمام يقضياها المفصلية وذلك على النحو اِلتي:
توجد آليات حكومية سواء على مستوى السلطة   : المرأة،ب الحكومية المعنية  اآلليات -(0)

 التشريعية ) البرلمان( أو على مستوى السلطة التنفيذية ) رئاسة الوزراء(:
  :)البرلمان(على مستوى السلطة التشريعية*       

, لجنة  تسمى لجنة شؤون المرأة والطفل برئاسة فاطمة عبد السالم الصويعي يوجد بالبرلمان
حيث كان   كتلة البرلمانيات برئاسة السيدة حليمة الصادق العائبتعنى بقضايا المرأة,  أيضا 

للكتلة  العديد من النشاطات الرامية لنصرة المرأة الليبية  منها: إعداد مسودة قانون مناهضة 
أة , أيضا العمل على تعديل النصوص التمييزية الواردة بالقوانين المختلفة من العنف ضد المر 

خالل تشكيل لجان  في شرق البالد وغربها من القانونيين وذوي العالقة للخروج بمقترحات 
 .واحدة 

 :على مستوى السلطة التنفيذية ) الحكومة(
اِلطراف المتنازعة على وضع بنود عرفت فيما بعد ب)االتفاق السياسي الليبي( استنادا التفاق 
منه على أن تتبنى )حكومة الوفاق الوطني( التمثيل العادل  المادة الثانيةالذي نص في  

  :للمرأة، وهو ما انعكس في وجود ثالث سيدات ضمن أعضاء مجلس الوزراء المتكون من

 والتنمية المجتمعية. الدولة لشؤون المرأة ِلسطى وزيرة أسماء مصطفى امعالي الوزيرة 
 .الدولة لشؤون هيكلة المؤسساتلي الوزيرة إيمان بن يونس وزيرة معا 
 . وزيرة الشؤون االجتماعية فاضي منصور الشافعيمعالي الوزيرة  
تنقسم هذه المنظمات إلى ثالثة أنواع:   :المرأةب معنيةحكومية الغير ال اآلليات -(2)

المنظمات التي تعنى بحقوق المرأة بشكل عام، والمنظمات التي تعنى بقضية من قضايا حقوق 
ي, ظمات النسائية ذات المنحى الثقافالمرأة، مثل العنف ضد المرأة أو تنظيم اِلسرة، وأخيرًا المن

 تشاركي مناخ كنف في االنتشار المدني المعنية بالمرأة  المجتمع مؤسسات استطاعتحيث 
المنظمات" أما قبل ذلك فإن " بدء استخدام مصطلح  عقب سقوط نظام القذافي, ف جديد

تمع الليبي يتصف منذ مطلع القرن وكان المج , المصطلح المتداول هو "الجمعيات اِلهلية
ث كانت محدودة العدد، و تستند في تنظيم الواحد والعشرين بعدم تعددية  الجمعيات اِلهلية حي

هذا وقد ظل عمل المرأة داخل , 2110سنة 01وجودها إلى قانون  الجمعيات اِلهلية رقم 
االجتماعية بشكل  ًا على اِلعمال الخدمية والرعايةمقتصر  2100الجمعيات النسائية ما قبل 
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ة إال في مرحلة الحقة عام، وهي لم تنخرط أو تؤسس الجمعيات التي تحمل أهدافًا نسوي
 عدد يقوم الجديدة ليبيا في للجميع وشامل مستقر مجتمع تطوير لضمان و 2100بالتحديد بعد 

 بدعم  حكومية الغير و اِلطراف المتعددةو    ةالثنائي والجهات المانحة الدولية المنظمات من
 اِلوروبي االتحاد فقد قام وتشجيعه, المدني المجتمع نمو في االنخراط أجل من الليبية الحكومة

 المجتمع المؤسسات قدرات وتقوية تعزيز بهدف "لليبيا المدنية المبادرة" بتمويل 2012 عام منذ
 الناشئة. الليبية المدني

مؤسسات  عدد من اقل النسائية المدني المجتمع مؤسسات عدد ،وتجدر اإلشارة إلى أن
بلغ عدد مؤسسات  فقد ونقال عن مكاتب مفوضية المجتمع المدني   ,اِلخرى المدني المجتمع

سجيلها عام منها تم ت %42محلية،   منظمة 5511 2102المجتمع المدني بليبيا حتى العام 
 .ةمنظمة دولي 66، و2102

 :من هذه المنظمات 

 لمناهضة التمييز العنصري منظمة اِلمان 
  جمعية لماذا أنا لحقوق المرأة 
  الليبية للتنميةالمنظمة 
  اِلنماء لدعم المرأة والشبابمنظمة 
  منظمة الواحة 
  منظمة الرائدات 
 منتدي التغيير 
  مؤسسة السبيل 
 مؤسسة اِلسرة من أجل المواطنة 
 النواةدى تمن 
  المرأة الليبية من أجل السالممنبر 
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 : بين اإلنصاف والتمييز حقوق المرأة في التشريعات الليبيةالجزء الثاني: 
 

 المرأة في التشريعات الليبية المختلفة:أوال: النصوص القانونية المنصفة لحقوق 

وأنصفت المرأة في أنها نجدها قد نظمت حقوق المرأة بالركون لمنظومة التشريعات الليبية نجد 

 الكثير من نصوصها ومن هذه التشريعات:

  وتعديالته(: 2122القانون األساسي ) اإلعالن الدستوري 

، فهو ينظم عالقات السلطات العامة بمثابة القانون اِلساسي الليبي يالدستور  اإلعالنيعتبر 

التنفيذية والقضائية والتشريعية مع بعضها البعض، والتي تنظم الحقوق اِلساسية العامة لألفراد، 

على أن: ) تصون الدولة  6فعلى سبيل المثال نص المشرع في المادة  وتهتم بحقوق اإلنسان

، وتسعى إلى االنضمام لإلعالنات والمواثيق الدولية واإلقليمية حقوق اإلنسان وحرياته اِلساسية

التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم اإلنسان كخليفة اهلل 

 في اِلرض.( 

  وجاءت هذه ةسيداو وهي "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأاتفاقية ،

محافظة على حقوق المرأة، حيث هدفت إلى وجوب تحقيق االتفاقية من منطلق ال

المساواة بين الرجل والمرأة، لتتمتع بجميع الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
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والسياسية والمدنية، حيث أن التمييز يقف عائًقا وعقبة أمام مشاركة المرأة في التنمية 

(  31واحتوت هذه االتفاقية على )  ة.الكاملة لخدمة بلدها ومجتمعها. ولتحقيق المساوا

مادة حثت على عدم التمييز ضد المرأة، ُوقسمت إلى ستة أجزاء وهذه اِلجزاءُ قسمت 

(: تناول فيه القواعد اِلساسية لكيفية القضاء على  06إلى  0الى قسمين اِلول:  من )

 كافة أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجاالت. 

تشكيل لجنة  31-06أما القسم الثاني من االتفاقية، فقد تناول من خالل المواد من  �

سيداو وكيفية انتخابها وكذلك طرق انضمام الدول لها وبدء  تنفيذها وطرق حل 

  الخالفات بين الدول اِلطراف لهذه االتفاقية.

المرأة المعتمدة  انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدأعلنت ليبيا  �

  مع التحفظات التالية: 02/02/0161من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

( من االتفاقية مع مراعاة اِلحكام القطعية للشريعة اإلسالمية 2يتم تطبيق المادة ) �

  المتعلقة بتحديد نصيب الورثة في تركة الشخص المتوفى ذكرًا كان أو أنثى؛

( من االتفاقية دون المساس بأية حقوق تكفلها 06تين )ج، د( من المادة )يتم تطبيق الفقر  �

  الشريعة اإلسالمية للمرأة.

االنضمام إلى هذه االتفاقية أن تشريعاتها تنسجم  ليبياوالجدير بالذكر أن مما سهل على 

تماما مع ما جاء في أحكام هذه االتفاقية، وال تتعارض معها، بل تتفق معها في معظم 

 ذي لكل يحق وأنه ليبيا في ملزما لياداخ تشريعا تعتبرالتفاقية ا أنو  حوال نصا وروحا،اِل

 القانون من ) 23 ( بالمادة عمال الليبي القضاء أمام بأحكامها والتمسك الدفع مصلحة

 . المدني



 

13 
 

 

 

  نصوص كرست من خاللها حقوق المرأةالتشريعات المحلية الليبية التي احتوت على: 

  لسنة  04وتعديالته بالقانون رقم  0124لسنة  01اِلحوال الشخصية قانون رقم قانون

2105 

  2101لسنة  02قانون العمل قانون رقم 

  2102لسنة  24قانون الجنسية قانون رقم  

 قانون العقوبات الليبي 

  2104لسنة  01قانون االنتخابات قانون 

  قانون الزنا 

 2891لسنة  21 رقم الشخصية قانون األحوالفي قانون  المرأةحقوق  :أوال
 :2122لسنة  21رقم وتعديالته بقانون 

وجة بصفة خاصة وخصها بجملة ة بصفة عامة والمتز أحوال الشخصية الليبي بالمر ون اِلاهتم قان
وى قانون سالمية السمحاء واحتروح الشريعة اإل معت نصوصه متفقة جاء,حيث  حكاممن اِل

 :  حقوق مالية وحقوق غير مالية لىإيمكن تقسيمها  مرأةللوق حوال الشخصية على حقاِل

 الحقوق الغير مالية:   -

حق  -حوال الشخصية جملة من الحقوق الغير مالية منها حق اختيار الزوجة طبقا لقانون اِلأللمر 
 العدل بين الزوجات في حالة التعدد.  -حسن المعاشرة

  الزوج:  ختياراة في أحق المر 

يت في نن نية التأأحيث  ,سالمصل في اإلاِلبد ذلك هو لى اِلإعقد الزواج يربط بين الزوجين 
قانونية واجتماعية واقتصادية تلقي بضاللها على  أثارالزواج تفسده, وهذا العقد ينتج عنه عدة 
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لقول  الشرع  يقرهامور المهمة التي ة ورضها يعد من اِلألذلك موافقة المر  ,المجتمع بصفة عامة
 (232)سورة البقرة ، آية ﴾َفاَل َتْعُضُلوُهنَّ َأن َينِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ  ﴿لقوله تعالى :   رع الش  اهلل تعالى: 

 . ذن "أحتى تست بكروال تنكح ال تسامر" ال تنكح األيم حتى  قول الرسول الكريم، و 

 (.1913)صحيح البخاري: باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاها رقم  

 0124لسنة  01قانون من الفصل الثاني من  2نص المادة أكده مشرعنا الليبي في  وهذا ما

 بالنص :  

 .رادتهاإو الفتاة على الزواج رغم يجوز للولي أن يجبر الفتى أ ال -أ

 .زوجا لها اهترضضل المولى عليها من الزواج بمن يجوز للولي أن يع كما ال -ب

من المحكمة  ال بعد صدور قرارإاطبين على الزواج فال يتم العقد مور الخأولياء أذا تنازع إ -ج
 المختصة".

  :حق حسن المعاشرة 

ن يصنع الزوج أوذلك  ,زوجاتهم بالمعروف يعاشروا زواج أنسالم على اِلاستوجب اإل
 وفأ رُ ع  مَ ال  بأ  ن  هُ و رُ اشأ عَ ﴿ وَ وفي هذا يقول اهلل تعالى:  ,تصنع الزوجة لهن أللزوجة كما يحب 

 ،(28ساء ،اآلية ) سورة الن  ﴾يرا ثأ كَ  راً ي  خَ  يهأ فأ  اهللُ  لَ عَ ج  يَ وَ  ئاً ي  شَ  وا  هُ رَ ك  ن تَ أَ ى سَ عَ فَ  ن  وهُ مُ تُ ه  رأ ن كَ إفَ 
مثال  قبحهابسبب  ولو كرهها زوجتهحسن معاشرة زوج بال اآليةاهلل سبحانه في هذه  أمرفقد 

 .لزوجة وببيت الزوجيةوفي هذا رعاية واضحة ل

قشيري يا رسول عندما سأله معاوية الالكريم صلى اهلل عليه وسلم يضا من ذلك قول الرسول أ
ن ال تضرب الوجه وال أني شئت غير أائت حرثك : "القتي وما نذر؟ أاهلل  نساؤنا ما ن
بعضكم أفضى ذا اكتسيت كيف وقد إذا طعمت واكسي إال في البيت واطعم إتقبح وال تهجر 

. ) أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب حقوق المرأة على زوجها رقم "لبعضا
 ." خلقا وخياركم خياركم لنسائهم  أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم: "(. أيضا قول2042

ن نص المادة أونجد (.   0062لى زوجها رقم في سننه باب حق المرأة ع ي) أخرجه الترمذ 
الضرر لها  ماديا وال  إلحاقعدم الشخصية فقرة ج  ينص على:"   حوالمن قانون اِل 06
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وال يجور  بمعنى يجب معاشرتها معاشرة حسنة" قد وافق ما تنادي به الشريعة اإلسالمية, معنويا
 .اإلضرار بها ماديا بالضرب واإليذاء و ال معنويا باللفظ الجارح مثال أو الكالم المبتذل

 

 

 في حالة التعدد:  لمساواةحق العدل  وا 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى تعدد الزوجات لقول اهلل تعالى : ) سالم اإل أباح
قد  و سورة النساء(   -3 -)أية كت أيمانكم (وثالث ورباع فان خفتم أال تعدلوا فواحدة وما مل

سرة صلحة اِلخيرا للمجتمع وضمانا لم كونحتى ي وقيود للتعدد ضوابط   اإلسالم وضع
فال يستطيع  ,جاتربع زو أن ال يتعدى  بزواجه ومن هذه القيودأخالق, وسياجا يحمي اِل
 بقيدينيضا أمر التعدد للراغب فيه بل قيده أسالم ولم يترك اإل ,بأكثر من ذلكالمسلم الزواج 

ف ُتم  أَ  ن  إ﴿فَ  لقول اهلل تعالى: " بين الزوجات لالعدهما  أخريين فاالقتصار ﴾ ةً دَ احأ وَ فَ  وا  لُ دأ ع   تَ ال  خأ
 .يعدل الأذا خاف إبه  مأمورعلى واحدة 

َنى أَ  كَ لأ ذَ ﴿":بقوله تعالى  يةاآلشرط فهم من تذييل  هو نفاقاإل القدرة على خر القيد اِل  ال  َأد 
, إال ولها منطق معقول قضائيا التعدد إباحةلى تقييد إبعض التشريعات  , فاتجهت"﴾ وا  لُ و عُ تَ 

التعدد مخالفة  لغتفأ,كالتشريع التونسيأن بعض التشريعات اِلخرى أسرفت في الموضوع 
م سالغربي غريب عن اإلمفهوم صراحة النص وهو  صادميمنع هذا الف رعي,لنص الشل

اسفاف خلقي وخلل  وهذامام تعدد الخليالت أيوصد الباب ال منع التعدد  ,ذلك إنالصحيح
جاء حول تقييد  المتأخرينفقهاء محل خالف ال, و التعدد ضرورة ولكن تقدر بقدرهاف ,اجتماعي
 خراز البعض تقيدهما قضائيا ومنع اِلجأنفاق قضائيا فقد عدل والقدرة على اإلشرطي ال

ن أالسيما و  أة,للمر بل فيه حماية  الشريعةن تقييدهما ليس فيه ما يخالف مقاصد أرغم ذلك, 
بتعديل ن كان مشرعنا الليبي قد جاء أو  ,للتعدد لغرض المتعة فقط ونيلجئبعض من الرجال 

ال إطلق التعدد أو منع تقييد الشرطين قضائيا من قانون اِلحوال الشخصية ف 02نص المادة 
عطائها ولىعالم الزوجة اِلإينص على ضرورة  نأولى به ه كان اِلأن حق الخيار بين  وا 

 .و الطالقأالبقاء 

 :الحقوق المالية  -
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 حق المهر: 

ن يكون مشروع فهو حق للزوجة أو منفعة بشرط أيبذله الزوج لزوجته من مال  هو ماالمهر 
 ن  عَ  م  كُ لَ  نَ ب  ن طأ إفأ  لةً ح  نأ  ن  هأ اتأ قَ دُ صَ  اءَ سَ الن   َءاُتوا  ﴿وَ :"تتصرف فيه كيفما تشاء لقول اهلل تعالى

 (.40 -أية-النساء" ) سورة ﴾ يئاً رأ ا م  يئَ نأ هَ  َفُكُلوهُ  نهُ م   يء  شَ 

 ن  وهُ مُ تُ ق  ل  ن طَ ا أ وَ ﴿:ماذا لو طلقها قبل الدخول بها هنا وجب عليه نصف المهر لقول اهلل تعالى
ي ذأ ال   ا  وَ فُ ع  يَ  و  أَ  َيع ُفونَ ن أَ  ال  إأ  م  تُ ض  رَ ا فَ مَ  فُ ص  نأ فَ  ةً يضَ رأ فَ  ن  هُ لَ  م  تُ ض  رَ فَ  د  قَ وَ  ن  وهُ س  مَ ن تَ أَ  لأ ب  قَ  ن  مأ 
 (.236 -أية -البقرة. ". ) سورة ﴾ احأ كَ الن   ةُ دَ ق  عُ  هأ دأ يَ بأ 

حوال المتعلق باِل 0124لسنة  01قانون  من 01 ادةمالالمشرع الليبي في  أكدهوهذا ما 
المهر هو ما يبذله الزوج لزوجته من مال أو من منفعة مشعر  -أ الشخصية بالنص : " 

 بالرغبة في الزواج.

 كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا. -ب

 المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء  -ج

 يجوز تعجيل المهر أو تأجيل بعضه حين العقد. -د

 يجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة.  -ه

تستحق المطلقة قبل الدخول نصف مهرها فإن لم يسمى لها مهر استحقت متعة ال تزيد على  -و
 نصف مهر مثلها.

التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم يكن هناك شرط أو عرف  -ز
 يقضي بغير ذلك.

 قةحق النف: 

 م  هُ ضَ ع  بَ  اهللُ  لَ ض  ا فَ مَ بأ  اءأ سَ ى الن  لَ عَ  ونَ امُ و  قَ  الُ جَ ﴿الر  : تعالىة النفقة لقول اهلل أمن حق المر 
َوالأهأم   ن  مأ  َأن َفُقوا  ا مَ بأ وَ  ض  ع  ى بَ لَ عَ   (.34 -أية -)سورة النساء﴾َأم 

أال واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم, ليس تملكون :"قال ن أوفي حجة الوداع 
منهن شيئا غير ذلك, إال إن باتين بفاحشة , فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع, واضربهن 

ضربا غير مبرح, فإن أطعنكم فال تبتغوا عليهن سبيال , أال إن لكم على نسائكم حقا, 
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فال يوطئن فرشكم من تكرهون, وال يأذن في  ولنسائكم عليكم حقا, فأما حقكم على نسائكم,
)رواه   بيوتكم من تكرهون,أال وحقهن عليكم, أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن"

 الترمذي وصححه واصله البخاري(.

 

 ؟ماذا تشمل النفقة 

 ,الكسوة ,الطعام ,المسكنالنفقة تشمل: ) حوال الشخصيةمن قانون اِل 22دة طبقا للما
 .(وكل ما به مقومات الحياة ,العالج

 ؟ كيف تحسب النفقة

بالنص  2105لسنة  04معدلة بقانون  23المادة القانون الليبي على هذا السؤال في  أجاب
تجب النفقة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وتقدر حسب حال الزوج وقت خروجها : " 

 ."و يسراأعسرا 

 الحق في الخلع: 

اء الزوج الطالق لق إيقاع: " الخلع هو ,2105لسنة  04بقانون رقم  معدلة 19للمادة طبقا  
 ".و الطالقأعوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع 

ا م  مأ  ا  و ذُ خُ أ  ن تَ أَ  م  كُ لَ  ل  حأ  يَ اَل وَ  ﴿: فالخلع  حالل لكن بغيض لما فيه من فرقة  لقول اهلل تعالى
ف ُتم  َأال  ُيقأيَما ُحُدوَد اهللأ  اهللأ  ودَ دُ ا حُ يمَ قأ يُ  ال  أَ ا افَ خَ ن يَ أَ  ال  إأ  ئاً ي  شَ  َأَتي ُتُموُهن   ا مَ هأ ي  لَ عَ  احَ نَ  جُ اَل فَ َفإأن  خأ

 .(221 أيةبقرة سورة ال).﴾اوهَ دُ تَ ع   تَ اَل فَ  اهللأ  ودُ دُ حُ  كَ ل  تأ  هأ بأ  ت  دَ تَ ا اف  يمَ فأ 

 حق الزوجة في التطليق: 

 : ماإوالتطليق يكون صالح بين الزوجين تولت المحكمة تطليقهما ذا عجز الحكمين في اإلإ

  ذا كان سبب الضرر الزوج فعليه إنصت: ) حيث 31مادة ال كما جاء في نص للضرر
 (.دفع مؤخر الطالق والتعويض

   41مادة طبقا لل اإلنفاقلعدم أو أن يكون : 

 .نفاقاجبر على اإل نفاق على زوجته بدون سببذا امتنع الزوج الميسر عن اإلإ -) أ
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 .منه أوالدهاعليه وعلى  باإلنفاق ألزمتن الزوج معسرا والزوجة موسرة ذا كاإ -ب

 .لم تعلم بعسر الزوج قبل الزواج إذاللزوجة طلب التطليق -ج 

 .ذا ثبت يسرهإن يراجع زوجته في العدة أ وللزوج–د 

و علمت بعسره قبل أالزوج  إرادةعسار بسبب خارج عن ذا طرا اإلإال تطلق الزوجة -و
 .الزواج

 .مناسبا أجالال بعد منحه إال تطلق الزوجة على زوجها المعسر -ه

نفاق عن اإل االمتناعذا تكررت الشكوى بسبب إنفاق رجعيا فبر التطليق لعدم اإليعت -ى
 .(اعتبر ذلك ضررا يجبر للزوجة طلب التفريق ويقع الطالق بائنا

 من قانون اِلحوال الشخصية 43فطبقا للمادة والهجر الءإليأيضا قد يكون سببه ا 
بدون عذر وطلبت الزوجة  أكثرو أشهر أربعة أو هجرها مدة أالرجل من زوجته  آليذا إ)

 (.ن لم يفئ طلقتها عليه طلقة رجعيةإالمحكمة مدة مناسبة فالتطليق ضربت له 
وجاء  سالمية السمحاءقد وافق الشريعة اإل والمالحظ على هذه المواد أن المشرع الليبي

 .متفق معها تماما
 حق الحضانة: 

 هشؤونه وتوجهي ورعاية ولد وتربيتهحفظ الهي: ) 62الحضانة هي كما جاء في نص المادة 
 .(باِلنثىيبلغ الذكر ويتم الدخول  أن إلىمن حين والدته 

ابني كان  هذا رسول اهلل يا وقالت: ة جاءت للرسول صلى اهلل عليه وسلمأن امر أفقد روي 
فقال ) ن ينتزعه منيو أراد أطلقني  أباهن أري له حواء وثدي له سقاء و حجبطني له وعاء و 

داود أبواحمد و  (. أخرجهلم تتزوجي به ما أنت أحق. 

 هُ لَ  ودأ لُ و  مَ ى ال  لَ عَ وَ ﴿تعالى : الحضانة في السكن  المناسب لقول اهلل أثناءة أمن حق المر  أيضا
 (.230-أية- بقرة(.)سورة ال﴾وفأ رُ ع  مَ ال  بأ  ن  هُ تُ وَ س  كأ وَ  ن  هُ قُ ز  رأ 

 :تيمن قانون اِلحوال الشخصية اِل 61وقد جاء في مادة  

 .قائم الحضانةن تسكن في مسكن مناسب مادام حقها في أيحق للمطلقة   -أ)  

 .( .و قام بالحضانة مانع سقط حقها في السكنأذا انتهت الحضانة إ -ب  
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 :حق في الميراثال -
سالم جاء اإلفعندما ,حوالال في بعض اِلإشيئا في الميراث عند العرب للمرأة لم يكن 
 الأ جَ لر  ﴿ ل  : لقول اهلل تعالى,وابنها وأخيهاوزوجها  أبيهاحقها في الميراث من  للمرأةاثبت 

َق َرُبونَ  انأ دَ الأ وَ ال   كَ رَ ا تَ م  مأ  يب  صأ نَ  َق َرُبوَن.  انأ دَ الأ وَ ال   كَ رَ ا تَ م  م   يب  صأ نَ  اءأ سَ لن  لأ وَ  َواِل  )سورة َواِل 
 (32 -أية-النساء 

 :الميراث لبعض النساء  أنصبةبعض أمثلة ل 

ناثوالدأ)ذا كانت بدون عقب إنصيب الزوجة   - ذا كان لها إما , أهو الربع( : ذكور وا 
 .نصيبها الثمن فوالد أ

 .السدس في ثالث حاالت  لهام  فنصيب اِل -
 أمذ لم يكن دونها إفلها السدس  نصيب الجدة  -
 أخو أخت أخرى أكن لها يذا لم إالبنت فلها النصف  نصيب -
 .فأكثرذا كن بنتين إالثلثان  -
شقيق ولم يوجد معها بنت  أخذا لم يكن لها إالنصف  فلهاالشقيقة   اِلختنصيب  -

 .و بنت ابنللمتوفي أ
و أو بنت أشقيق يعصبهن  أخذا لم يكن معهن إذا كانتا اثنتين فصاعدا إلثلثين ترث ا -

 .بنت ابن يصيرن عصبة معها

ن حماية أبش 0151لسنة  6ة في الميراث في القانون رقم أوقد نظم المشرع الليبي حق المر 
 .رث حق النساء في اإل

الشريعة  ِلحكامطبقا  أنصبتهميكون ميراث النساء وتعيين على أن :)  منه تنص 2مادة 
 (.سالميةاإل

ة من نصيب في أما تستحقه المر  أداءعن  االمتناعال يجوز تنص على أن: ) 2مادة 
و تصرفها فيه أو الحيلولة دون انتفاعها أة نصيبها أعدم التسليم المر  باالمتناعالميراث ويقصد 

كل ذلك على ملكه  أخرىو عدم تمكينها من مباشرة ما للمالك من حقوق أو حبس غلته أ
و بصدور حكم نهائي من جهة أبه  باإلقرارثابتا سواء  لمرأةا ستحقاقاالن يكون أبشرط 

 (.ختصاصاال

 :2121لسنة  22رقم  انونقانون العمل قفي  المرأةوق قحثانيا:  
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 تحت من قانون العمل  في الفصل الثالث بأحكامة العاملة وخصها أاهتم المشرع بالمر 
 في المواد اآلتية:( تشغيل النساء)مسمى

والتي يصدر  المرأةوطبيعة عمال التي ال تتناسب تشغيل النساء في اِل ال يجوز)  24مادة 
رجال على النساء في المعاملة بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة وال يجوز تميز ال

وفي المقابل عن العمل ذي القيمة المتساوية ويجوز تخفيض ساعات العمل  ستخدامواال
 (..... )سابقا( ل  التي تحددها اللجنة الشعبية العامةعماواِل بالنسبة لهن في بعض المهن

عند تقديمها  أسبوعاربعة عشر أمومة بمقابل مدتها اِل إجازةفي  الحق للمرأة)  25مادة 
وضع ال تقل عن بعد ال إلزاميةجازة فترة تاريخ المحتمل للوالدة وتتضمن اإلشهادة طبية تبين ال

 .كثر من طفلأنجبت أذا أسبوع إتة عشر سلى اِلمومة إجازة إوتمتد  أسابيعستة 

سباب مبررة ال ِلإمومة جازة اِلإثناء تغيبها في أو أثناء حملها المرأة أنهاء عمل إوال يجوز 
 .اإلرضاع وأو الوالدة أالحمل  ىلإال تمت بصلة 

ضع الحق في التمتع و ة العاملة في خالل الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الأويكون للمر 
و فترات توقف عن العمل خالل ساعات العمل ال يقل في مجموعها عن ساعة عمل أ بفترة
 .(ساعات عمل مدفوعة المقابل ن تعتبرأطفلها على  إرضاعمن اجل  واحدة

تخصص ن أطفال التي تقوم بتشغيل النساء ذوات اِليجب على جهة العمل ) 26مادة 
ماكن أجهة عمل واحدة في تخصيص من  أكثرن تشترك أويجوز  أطفالهنماكن حضانة أ

 (.أطفالهنلحضانة 

 إن الشريعة اإلسالمية أعطت للمرأة الحق في العمل ولكن ضمن ضوابط شرعية معينة وهي: 

 .ينبغي استدان الزوج  للعمل ِلن اِلصل أن الزوج هو من ينفق على المرأة 
  .أال يكون من شأن العمل صرف المرأة عن القيام بواجباتها الزوجية أو تعطيلها 
  .أال يكون من شأن العمل منع المرأة من اإلنجاب 
  أو البذل في وجوه الخيرأن يكون العمل لمعونة الزوج. 
 .أن أال يتعارض العمل مع طبيعة المرأة وخصائصها البدنية والنفسية 
 الشرعية في العمل منها االحتشام  وغض البصر واجتناب الخلوة  أن تراعي المرأة اآلداب

 والمزاحمة. 
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 :2121لسنة  21في قانون الجنسية الليبي رقم  المرأةحقوق ثالثا  

 ة,الجنسية الليبي ائهانأبفي منح  أجنبيبناء الليبية المتزوجة من عطى هذا القانون الحق ِلأ
 بِل وأيعد ليبيا كل من ولد في ليبيا الم ليبية  )الفقرة ت 3المادة نص  أكدهوهذا ما 

 (.اِلبوينو كان مجهول أو ال  جنسية له أمجهول الجنسية 

 : قانون العقوبات الليبيالمرأة في حقوق رابعا  

المدنية  إعمالهال عن تتحمل المسؤولية الجنائية كالرجلقانون العقوبات ة طبقا أالحقيقة المر 
 ةقَ ارأ الس  وَ  قُ ارأ الس  وَ ﴿:"لقول اهلل تعالى   اإلسالميةوهذا متفق مع روح الشريعة , والجنائية
َفاق َطُعوا   َيُهَما  ُُ  ةَ ئَ ا  ا مأ مَ هُ ن  م   د  احأ وَ  ل  كُ  وا  دُ لأ اج  ي فَ انأ الز  وَ  ةُ يَ انأ الز  ﴿أيضا قوله سبحانه وتعالى:  ﴾َأي دأ

خاصة  أماكنثناء تنفيذ العقوبة بحيث تنفذ في المرأة أخصوصية  المشرع قد راعى و ﴾ة  دَ ل  جَ 
 .من قبل نساء إالال يجوز تفتيشها بالنساء وتكون مرتدية مالبسها و 

أما حقوق المرأة كمجني عليها أي المرأة المتعرضة للعنف مثال بكل أشكاله فقد اهتم بها 
ن كانت غير كافية إال أنها تمثل أساس ل  حمايتها. المشرع وخصها بجملة من النصوص وا 

 :العنف ضد المرأة

 يتنوع العنف ضد المرأة إلى عنف جسدي ونفسي وجنسي:

فإذا تعرضت له المرأة  فقد أو ما يعرف بجريمة المواقعة أو االغتصاب,  العنف الجنسي
من قانون العقوبات التي جاء فيها: ) كل من واقع  416حماها المشرع الليبي بنص المادة 

 التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن عشرة سنوات.أخرى بالقوة أو 

  و شخصا ال لو برضا صغيرا دون الرابعة عشرة أتطبق العقوبة ذاتها على كل من واقع و
ذا كان المجني عليه قاصرا اتم الرابعة قدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم فإي

 مدة ال تزيد عن خمس سنوات. عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فالعقوبة بالسجن
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  تولين تربيته أو مالحظته أو ممن و من المكان الفاعل من أصول المجني عليه أ ذاا  و
و عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن ما بين خمس لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أ

 سنوات وخمسة عشر سنة.
  تريد على خمس سنوات.( وكل من واقع إنسانا برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة ال 

 :الحماية القانونية بالنص 119مادة كفل لها نص ال قدو إذا هتك عرض المرأة ؟ ف

) * كل من هتك عرض إنسان بإتباع إحدى الطرق المذكورة في المادة السابقة يعاقب 
 بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات.

 نت سنة دون الرابعة عشرة أو وتطبق العقوبة ذاتها إذا أرتكب الفعل ولو برضا ومن كا
مع شخص ال يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم فإذا كانت سن المجني 

 عليه بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة.
  ذا كان الفاعل أحد اِلشخاص المذكورين في الفقرة اِلخيرة من المادة السابقة تكون وا 

 العقوبة السجن مدة ال تجاوز سبع سنوات.
 .)وكل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس 

 التي جاء فيها: 122مادة أما اذا تعرضت المرأة للخطف هنا عليها االحتماء بنص 

) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من خطف امرأة غير متزوجة واستبقاها 
 أو الخداع بقصد الزواج منها.  بالعنف أو التهديد

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة إذا ارتكب الفعل ضد أنثى غير متزوجة 
 يتراوح عمرها بين الرابعة عشر والثامنة عشر. 

وتطبق العقوبة ذاتها ولو ارتكب الفعل بالرضا إذا كانت اِلنثى دون الرابعة عشر من 
 جزة عن المقاومة.(عمرها أو كانت مريضة العقل أو عا

 ؟ هل حماها القانون ماذا لو تعرضت المرأة للتحرش والفعل الفاضح ؟ 
 من قانون العقوبات الليبي 420مكرر والمادة  421المادة  الحماية من ذلك كفلتها

 كاِلتي: 

 مكررا 121المادة 
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 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر كل من تعرض ِلنثى على)
وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل أو باإلشارة في طريق عام أو مكان مطروق وكل من 

 .حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال

وتكون العقوبة الحبس مدة شهرين وال تزيد عن ستة أشهر إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة 
سنة من تاريخ الحكم عليه وال يجوز في هذه  من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة خالل

 إيقاف تنفيذ  العقوبة المحكوم بها.(بالحالة اِلمر 

 122مادة 

و معروض للجمهور يعاقب بالحبس مدة كب فعال فاضحا في محل عام مفتوح أكل من ارت)
 ال تزيد على سنة وبغرامة ال تجاوز خمسين دينارا.

بالحياء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى فاضحة لى من اخل وتطبق العقوبة ذاتها ع
ذا ال يعد شيئا فاضحا لنتاج العلمي أو الفني إال إو طرحها للبيع و أو بعرضها على جمهور أ

و تيسير حصوله عليه تقل سنة عن الثامنة عشرة ببيعه أ قدم لغرض غير علمي لشخص
 .بأية طريقة(

 الحقوق السياسية للمرأة: خامسا: 

القانون الدولي  يساوي بصفة مطلقة بين الرجل والمرأة في التمتع بمباشرة الحقوق إن 
و اإلعالن العالمي لحقوق  0145السياسية حسب ما جاء في ميثاق اِلمم المتحدة لعام 

ثم االتفاقية الدولية للقضاء على  0152ثم إعالن المرأة للحقوق السياسية  0142اإلنسان 
يحق للمرأة أن تمثل بالدها و ترأس الدول وتتولى  0161المرأة لعام  كافة أشكال التمييز ضد

 المناصب القيادية في الدولة كالقضاء والوزارة الخ .

أما اإلسالم فقد نظم منح الحقوق السياسية للمرأة من خالل التفرقة بين نوعين من الوالية:  
هناك إجماع فقهي حول حق  الوالية الخاصة ويقصد بها على النفس والمال و في هذا النوع

المرأة في الوالية الخاصة على نفسها, أما الوالية العامة التي يقصد بها السلطة الملزمة لفرد 
في ممارسة شأن من شؤون الجماعة كوالية الفصل في المنازعات ورئاسة الدولة, فقد اختلفوا 

ن اجمعوا في البداي ة على منع المرأة من تولي الفقهاء المسلمون اختالفا واضح حولها هذا وا 
 رئاسة الدولة إال أنهم اختلفوا في توليها الوظائف القيادية اِلخرى بين مؤيد ومعارض. 
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بالمائة في  25و طبقا لمسودة الدستور الليبية  فقد أعطى للمرأة الحق في التمثيل بنسبة 
 المجالس النيابية في دورتين فقط .

 

 

في التشريعات الليبية  المرأة الليبية ابرز النصوص التمييزية ضدثانيا :
 :المختلفة

تناقض صارخ ففي الوقت الذي تؤكد ت الليبية وجدنا أنها تحتوي على وبالركون لمنظومة التشريعا
فيه على المساواة بين المرأة والرجل, نجدها في نصوص أخرى في تشريعات متفرقة تكرس التميز 

 بين المرأة والرجل ولعل هذا يتجلى بوضوح  في القوانين اآلتية: 

( لسنة 21المعدل بقانون رقم )  2891( لسنة21شخصية قانون رقم ) أوال: قانون األحوال ال
: حيث احتوى هذا القانون على جملة من النصوص التمييزية رغم أن هذا القانون قد 2122

خص المرأة بصفة عامة والزوجة بصفة خاصة بجملة من اِلحكام مستهدفا ضمان حقوق الزوجة 
 :ة  أو المحتاجة للتعديل األتيومن النصوص التميزي كطرف في عقد الزواج

عدلت سن  التي2122لسنة  21من القانون رقم  6المعدلة ب المادة  6المادة  -
سنة وأعطت للمحكمة اإلذن للتزويج قبل هذه السن للمصلحة والضرورة  02اِلهلية ب 

 وبعد موافقة الولي.

ق للمصلحة العامة ورعاية المالحظ  إن تحديد سن معينه للزواج  المراد منه درء للمفسدة  وتحقي
سنة سيؤدي الى ارتفاع عدد المتزوجين القصر  02لحقوق الزوجين,  وان تحديد سن الزواج ب 

ذلك الن المادة المذكورة أعاله سمحت للمحكمة بتزوج من هم  02والمقصود بالقصر ما دون 
اة القاصر غير اقل من هذه السن إذا اقتضت الضرورة ذلك وهذه معضلة اجتماعية ذلك أن الفت

مؤهلة لرعاية الزوج واِلبناء,  فزواج القاصرات يؤدي إلى توسيع قاعدة اِلمية, وانتشار العنوسة 
فكان اِلولى بالمشرع ان يسعى للحد من هذه  عاما, وانتشار الطالق 21تجاوزن  للفتيات اِلتي

ريمة اإلنسانية لما الظاهرة وليس التشجيع عليها وتسهيلها وذلك بتجريم من يساهم في هذه الج
 فيها من اغتصاب للطفولة.
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فلماذا التالعب بهذا الميثاق الغليظ والحال أن عقد الزواج ليس كأي عقد من العقود فهو عقد 
شرعي مثقل بتكاليف شرعية يحتاج إلى إدراك ووعي والتزام, فهو يرتبط بالحل والحرمة والحد 

 والنسب.

من قانون رقم   21المعدلة ب المادة  2121لسنة  21من قانون رقم  21المادة  -
 2122لسنة21

تتكلم عن إشهاد المرأة على عقد الزواج ففي المادة اِلولى كانت شهادة المرأة تقبل 
بنصف شهادة الرجل  ثم ما لبث المشرع أن عدل عن ذلك والغي ومنع إشهاد المرأة 

بينما الحنفية أجازوا    على الزواج وفي هذا قد نحى منحا الشافعية والمالكية والظاهرية
 إشهاد المرأة على عقد الزواج بنصف شهادة الرجل

أن اِلمر خالفي بين فقهاء الشريعة اإلسالمية فمنهم من أجاز ومنهم من رفض وطالما  والحقيقة
اِلمر خالفي هذا يعني أن المادة سالفة الذكر قبل التعديل لم تخالف روح الشريعة اإلسالمية 

 حو التشدد فمعهود عن رسولنا الكريم كما تروى عائشة رضي اهلل عنها وأرضاهافلماذا النزوح ن
"إذا ما خير ما بين أمرين فانه يختار أيسرهما..." وأيضا العبرة في الشهادة بالعدالة والضبط 

 وليس بجنس الشاهد وليس في النصوص الشرعية ما يقيد هذا النوع من الشهادة.

اشترط اإلذن من المحكمة والحقيقة   24لسنة 01فقا لقانون رقم  وفيما يتعلق بتعدد الزوجات فو 
لسنة 22ليس في هذا ما يخالف روح الشريعة اإلسالمية ثم صدر تعديل بموجب القانون رقم 

ال اعتبر باطل فهذا يعتبر  0110 والذي اعتبر الموافقة  الكتابية  للزوجة شرط لصحة الزواج وا 
 مخالف لمقاصد الزواج. 

 وأطلق التعدد دون قيد. 2105لسنة  04بقانون رقم  24لسنة  01عديل لقانون رقم ثم جاء ت

ووفقا للشريعة اإلسالمية التعدد هو استثناء واِلصل زوجة واحدة ولضرورات صحية أو اجتماعية 
ق, زوجات  وأيضا اشترط العدل والقدرة على اإلنفا 4أباح اهلل التعدد بشروط أن ال يتجاوز العدد 

ين حول تقييد شرطي العدل والقدرة على اإلنفاق قضائيا, خالف الفقهاء المتأخر  وان محل
والحقيقية أنا ال أرى من تقييد هذين الشرطين قضائيا ما فيه مخالفة للشريعة بل هو ضمانه للمرأة 
فال ضرر وال ضرار فالرسول أوصى بالنساء خيرا وهذا يتطلب عدم ظلمها سواء الزوجة اِلولى 

يحمل الزواج بأخرى ظلم بالزوجة الجديدة وأيضا من حق المرأة أخد العلم  بان زوجها وأيضا قد 
ما الطالق والقول بخالف ذلك يحمل  يرغب بالزواج بأخرى فيعطى لها حق الخيار إما البقاء وا 

 معنى الغش فمن غشنا ليس منا كما قال رسولنا الكريم
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بات الطالق عن طريق المحكمة الذي ألغى إث 2122لسنة  21من قانون رقم 29مادة  -
 ونص على أن اإلثبات يكون بالطرق الشرعية 

أنا ال أرى في اإلثبات عن طريق المحكمة ما يخالف الشريعة بل هو إجراء تنظيمي الغرض منه 
في  قد يساهم تدخل القضاء في اإلثباتودرء للشبهات و اية حق المرأة وسد لباب الذريعة حم

 فالقاضي يحاول في اإلصالح قبل البث في الطالق.اإلصالح بين الزوجين 

هذا النص ينص على سقوط الحضانة بزواج اِلم من أجنبي وال تسقط  62المادة  -
حضانة اِلب بزواجه من امرأة أجنبية, ماذا لو كل ذرية اِلم ذكور ؟؟؟؟ماذا لو لم يتقدم 

ثير الحضانة مشكلة لها محرم لبناتها للزواج منها فهل تحرم من الزواج ؟؟؟؟؟؟أيضا ت
أخرى وهي البقاء في بيت الزوجية طيلة فترة الحضانة للمرأة المطلقة,  ماذا لو أنها ليس 

لها ولي فبعد فترة الحضانة أين ستذهب ؟؟؟؟؟؟ فهذا النص قيه حرج وليس في ديننا 
 حرج.

ل د ن نقترح إضافة الوسائل العلمية الحديثة مثل تحلي المتعلقة بثبوت النسب 25لمادة ا -
باحة  ي حماية لحق المرأة فاالكتفاء بإقرار الرجل ليس بكافي في ظل الوضع الراهن وا 

التعدد دون قيد قضائي فماذا لو شخص تزوج وبأخرى وحملت منه سرا عن زوجته 
 اِلولى ثم توفي ذلك الزوج فكيف لها أن تثبت بنوة ابنها وحقه في الميراث.

حيث اشترطت الوالية الكاملة للولي عن الزوجة سواء كانت   المتعلقة بالوالية 8المادة  -
ثيب او بكر ولم تجز للثيب ان تزوج نفسها مع أخد إذن وليها و يحق له أن يعترض في 

حالة كون المتقدم غير كفء رغم أن اِلمر خالفي في الشريعة اإلسالمية فمنهم من 
ولي  وهو قول الحنيفية جوز أن تنكح الثيب نفسها ولكن بضوابط وهو أخد إذن ال

واستدلوا بالقران والسنة  لقول اهلل تعالى  )فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف(  ويقول الرسول الكريم )ال تنكح الثيب حتى تسامر وال تنكح البكر حتى 

 تستأذن (.

ما إمرة نكحت نفسها أما جمهور الفقهاء فقد منعوا نكاح الثيب بنفسها واستدلوا بقول الرسول )أين
 بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل(.

 بمفهوم المخالفة أن الثيب تستطيع أن تنكح بنفسها إذا تحصلت على إذن وليها 

وعليه ال نرى مانع من ان الثيب التي مرت بتجربة زواج قد تكون فاشلة أن تزوج نفسها بشرط 
 إذن وليها.
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ون مات أو غاب أو أسلمت ولم يكن لها ولي مسلم  فهنا ماذا لو أنها ال ولي لها كأن يك
 المحكمة ولي من ال ولي له.

ولكنها لم تحدد طريقة تحصيلها ولحماية  تكلمت عن حق المرأة في النفقة 52المادة  -
حقوق المرأة البد من حفظ حقها في  الحصول على النفقة وذلك يكون بالبحث عن آلية 

قتها وتمنع بها تالعب الرجل وامتناعه عن إعطائها تمكن المرأة من الحصول على نف
 إضرارا بها.

من المحكمة لكنها  الفقرة ا و أعطت الحق للمرأة في طلب التطليق للضرر 38المادة  -
في المقابل طالبتها بإثبات الضرر فإذا عجز طالب التفريق عن إثبات دعواه  تحكم 

ومؤخر الطالق  وهنا ساوى المشرع المحكمة بالتفريق مع إسقاط حقه في متجمد النفقة 
بين عدم حصول الضرر وبين العجز أو عدم القدرة على إثباته وهذا يتعارض مع 

أخالقيات ومبادئ المجتمع الليبي خاصة وان المرأة ال تستطيع التصريح بوقوع ضرر 
معين فكيف لها اإلثبات أمام القضاء  خصوصا إذا كان إثباته يتطلب الكشف عن 

 العورات.

 ثانيا حقوق المرأة في قانون العقوبات:

نص المشرع  فيها على  أسباب التخفيف وخص بها الزوج دون الزوج فخففت العقوبة  365مادة 
 للرجل دون المرأة فما المبرر لهذه التفرقة  ذلك وان اِلثر النفسي واحد ؟؟؟

 تفى بصغر السن.المتعلقة بهتك العرض لم تنص على اِلنوثة كظرف مشدد إنما اك 412مادة 

تتعلق بجريمة االغتصاب حيث ضيق من نطاق المحارم  فنص  على أن يكون  416مادة 
 الجاني من أصول المجني عليه فماذا لو المجني عليه من أصول الجاني 

 أيضا توسيع دائرة الظروف المشددة .

ي عليه على يجب إضافة اإلكراه المعنوي كوسيلة يستخدمها الجاني إلرغام المجن 405مادة 
 ارتكاب جريمة الدعارة. 

قصرت الظرف المشدد في  جريمة التحريض على الدعارة على أن يكون الجاني من  406مادة 
أصول المجني عليه فماذا لو كان المجني عليه من أصول الجاني ولم تنص على اِلنوثة 

 كظرف مشدد
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زوج بالمجني عليها دون أعفت الجاني في جريمة الخطف من العقوبة في حالة ت 424مادة 
اِلخذ في االعتبار بحالة اِلخيرة النفسية من جراء الخطف وصورتها أمام المجتمع الليبي 

 المحافظ أليس هذا انتهاك لحقوق المرأة 

تتكلم على اعتبار اإلجهاض جريمة سواء كان نتاج حمل شرعي ام ال,  كان اِلولى   314
 ان نتاج حمل غير شرعي بضوابط  ك إذابالمشرع السماح للمرأة باإلجهاض 

 أشهر ويقوم باإلجهاض طبيب.  4كأن يتم اإلجهاض من حمل غير شرعي ولم يمضي عليه 

 مكرر يجب ان يضيف المشرع كلمة خاصة بدل مطروقة  421مادة 

لم يقر المشرع الجنائي الليبي حماية جنائية خاصة للمرأة في جريمة اإليذاء وتركها للنصوص 
 320 -321 -361العامة 

 :53لسنة  51ثالثا: حقوق المرأة الليبية في قانون الزنا رقم 

منه التي تنص  6يجب أن يتم تطبيق حد الزنا في السجن وليس في مركز الشرطة فطبقا للمادة  
 على : 

 .ال يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إال إذا أصبح الحكم الصادر بها نهائياً  .0
وتنفذ العقوبة بعد الكشف على المحكوم عليه طبيًا وتقرير انتفاء الخطورة مـن التنفيذ،  .2

بحضور عضو النيابة المختص والطبيب المختص  مركز الشرطةويتم التنفيذ في 
ويوقف الجلد كلما كانت فيه خطورة على المحكوم عليه، على أن يستكمل التنفيذ في 

 .وقت آخر
وط متوسط من الجلد ذي طرف واحد وغير معقد ويجرد المحكوم ويكون تنفيذ العقوبة بس .3

عليه من المالبس التي تمنع وصول اِللم إلى الجسم ويضرب ضربا معتداًل وال يمد فيه 
 .ويوزع الضرب على الجسم وتتقي المواضع المخوفة

وتجلد المرأة جالسة وهي مستورة الجسم ويوزع الضرب على ظهرها وكتفيها فقط ويؤجل  .4
 .يذ عقوبة الجلد على الحامل إلى ما بعد شهرين من الوضعتنف

 وال يتم التنفيذ إال بحضور طائفة من المسلمين .5
 :2112لسنة  2رابعا: حقوق المرأة الليبية في قانون السجون قانون  

الحقيقة أن السجون اليوم هي وسيلة عقابية أكثر من كونها وسيلة عالجية الغرض منها  
وهذا ينعكس سلبا على السجناء بوجه عام وعلى المرأة السجينة بوجه خاص اإلصالح والتأهيل 
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فالسجون بالوضعية  قصيرة المدى فيخرجن أكثر انحرافاالسيما إذا كانت العقوبة سالبة للحرية و 
التي هي عليه اليوم هي ام حاضنة للجريمة , ناهيك عن ذلك  عدم وجود مخصصات كافية 

يش الكريم داخل السجون يزيد اِلمر سوء. فيجب أن ننظر للسجين للسجينات توفر لهن سبل الع
 بأنه إنسان وضحية وليس مجرم.

على ضرورة تصنيف السجينات وتوفير أخصائيين  2115لسنة  5رغم نص القانون رقم 
اجتماعيين وتوعية السجناء دينيا ومراعاتهم صحيا إال أن من الناحية الواقعية تفتقد سجوننا لمثل 

 مور رغم أهميتها الكبيرة في أعادة تأهيل السجينهذه اِل

طريقة اعتقال النساء يجب إعادة النظر فيها ومراعاة أن المرأة في المجتمع الليبي مقيد بموروث 
فذلك قد يكلفها الكثير  بض غير قانوني اي مجرد االشتباه اجتماعي وثقافي يجعل منها ضحية للق
ويفسرون القانون كيفما يرون كما في جريمة الفعل  فهناك من يقومون بالقبض بشكل مزاجي

 الفاضح وتفسيرهم "في مكان عام" فوجودها في حديقة أو سيارة يجيزون ِلنفسهم القبض عليها.

 : 2121لسنة  21خامسا: حقوق المرأة في قانون الجنسية قانون رقم 

ية   وان تمنح له الجنسية نقترح منح ابن المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي كافة الحقوق المدن
اإلعالن الدستوري يقول أن الليبيين والليبيات متساوين في الحقوق والواجبات  ذلك الن  بضوابط 

ال تمييز بينهم ال في الجنس وال في اللون وال في العًرق إدا كان من حق الرجل الليبي المتزوج 
ن حق اِلم الليبية المتزوجة من غير ليبي من أجنبية أن يمنح أبنائه الجنسية الليبية فلماذا ليس م

أن تمنح أبنائها الجنسية الليبية هدا ُيعتبر تمييز بين المواطنين والمواطنات وُيخالف القانون 
القاضي بتجريم التمييز الصادر من المؤتمر الوطني العام وُيخالف المواثيق الدولية الموقعة 

فبراير وحرمان اِلم الليبية في حقها بمنح  06ة والُمصادقة عليها ليبيا في الماضي وبعد ثور 
جنسيتها ِلبنائها وحق اِلبناء في أن يحصلوا علي جنسية أمهم ُيخالف مبادئ الشريعة اإلسالمية 

الداعية للعدل وعدم الظلم فهل من العدل أن نحرم اِلم التي تحمل وتنجب وترضع وتربي من 
ا الحق علي االب فقط وتمييز بين اِلب واِلم في حق أبنائها عليها في أخد جنسيتها ونقتصر هد

حاد الكروموسومات اتالحقوق وأن من حق اِلبناء أن يرثوا كاًل من اِلبوين ِلنهم مخلوقين من 
الخاصة باِلب واِلم )الحيوان المنوي والبويضة (وقد أوصي الرسول الكريم علي حقوق اِلمهات 

ها أو ناء وليس من العدل أن نحرم اِلم من أبنائوقال إن حق اِلم أكبر من حق اِلب علي اِلب
 . ي سبب كان وكذلك من الظلمأن نحرم اِلبناء من أمهم ِل

من قانون الجنسية تمنح أبناء الليبية جنسية أمهم إذا كان اِلب مجهولة الجنسية أو ال  3فالمادة 
 أمه الليبية له. جنسية له. بتالي ابن الليبية من أب أجنبي معلوم الجنسية ال تمنح جنسية
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 : 2121لسنة  21سادسا: حقوق المرأة الليبية في قانون االنتخابات قانون 

المتعلق باالنتخابات نجد أن المشرع الليبي قد  2121لسنة  21من قانون  29وطبقا للمادة 
في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لنظام  النظام االنتخابي الفردينص على: ) يعتمد 

ويخصص نسبة ستة عشرة في المائة من مقاعد مجلس النواب . الواحد غير المتحولالصوت 
تترشح لها النساء فقط، ويجرى االقتراع على كل مقعد مخصص للنساء من قبل جميع الناخبين 

في المراكز االنتخابية من الرجال والنساء، ويبين الجدول المرفق بهذا القانون المراكز ذات 
 (.العالقة

قد اعتمد النظام الفردي لالنتخابات و إقرار على هذا النص أن المشرع الليبي  المالحظ
نراها تراجعا خطيرا نظرا  -إن طبقت–االنتخابات بنظام قائم علي النظام الفردي فقط هي خطوة 

لعيوب النظام الفردي بشكل عام في دولة حديثة العهد بإجراء انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة، 
 يمثله هذا النظام من مخاطر على مشاركة النساء السياسية بشكل خاص. ونظرا لما

عادة ال يستطعن المنافسة بشكل الفردي وأثره السلبي إن النساء  عيوب النظام فمن
وهي أشياء تفتقد  متساو في نظام تكون فيه الغلبة للعصبيات القبلية وللمال السياسي

تأثيرها السيئ بشكل خاللها، وذلك باإلضافة إلى النساء تاريخيا القدرة على التنافس من 
مقاعد المجلس التشريعي عموما، مما يعد انتكاسة لكافة  ىالنساء إل عام على وصول
بشكل ومنها قضية المساواة بين الجنسين  ة بالمساواة والتمثيل المتكافئالقضايا المتعلق

 .والتمثيل العادل للنساء في كافة أجهزة الدولة بشكل خاص
يؤدي النظام االنتخابي الفردي سواء عن طريق القوائم أم عن طريق الترشح أيضا   -

عن طريق منع تكوين معارضة قوية على أساس  الفردي إلى إضعاف الحياة الحزبية
حزبي داخل المجلس التشريعي، اِلمر الذي يؤدي بدوره إلى إضعاف قدرة اِلحزاب 

ى بلورة مواقف سياسية وأجندة واضحة حول بشكل عام سواء المعارضة أو الحاكمة عل
 عدد من القضايا الهامة والنوعية مثل قضايا المرأة. 

فالمقصود  نظام الصوت الواحد الغير متحولأيضا اعتمد المشرع في هذا النص على  -
يقوم الناخب في ظل هذا النظام باالقتراع لصالح مرشح واحد فقط في دائرته، ولكن به 

على العكس من نظام الفائز اِلول، يتم ذلك في دوائر متعددة التمثيل حيث يتم انتخاب 
أكثر من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية، ويفوز باالنتخاب المرشحون الحاصلون 

 على أعلى اِلصوات
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جراء االنتخابات،  فإذا ما تمت االنتخابات على أساس نحن اآلن  على مشارف إرساء دستور وا 
قصائهن من  النظام الفردي فان ذلك يعد  أول خطوات عدم وصول النساء إلى هذا المجلس وا 

  السياسية. الحياة
 فإذا كان المجتمع السياسي والسلطة المؤقتة جادين في ضرورة تحسين شروط المشاركة السياسية

فالبد من اعتماد نظام القوائم النسبية بنسبة مئة في المئة من المقاعد التي سيتم التنافس   للمرأة،
عليها في االنتخابات التشريعية القادمة، وذلك لضمان إصالح كافة المعوقات المذكورة أعاله 

ل إقرار عبر تغيير ديناميكيات االنتخابات التشريعية والتي تعمل على تهميش المرأة من خال
 .المقاعد الفردية والتي ثبت إجرائيا وعمليا إنها تساهم مساهمة كبيرة في إقرار هذا التهميش

 الخاتمة:

نخلص إلى جملة من التوصيات  بعد دراسة هذا الموضوع وهو حقوق المرأة في التشريعات الليبية
 كاِلتي:

 تشريعية واألخيرة مجتمعيةابرز التوصيات: نوصي بثالث توصيات منها دستوريا واألخرى 

  :دستوريا 

لية قانونية توفر حماية للمرأة ضد العنف اِلسري ِلنه صورة من اأوال:  نوصي بضرورة وجود 
صور التميز العنصري ضد المرأة  وذلك بتجريم هذا االنتهاك لحقوق المرأة دستوريا ووضع ألية 

 وجه خاص وصارم العنف ضد المرأة.لمنع ذلك فعليا كأن يلزم المشرع بإصدار تشريع يعالج ب

من مشروع الدستور الليبي المتعلق بحق المرأة في التمثيل في  215ثانيا:  تعديل المادة 
كحد ادني واالعتماد في توزيع المقاعد  % 31المجالس االنتخابية وذلك برفع نسبة المقاعد إلى 

لى الجدارة والكفاءة وليس العالقات على نظام االنتخاب النسبي المعتمد على التقارير والمرتكز ع
 الشخصية والقبائلية والجغرافية والسكانية.

كذلك النص في الدستور على حق أبناء الليبية المتزوجة من أجنبي من اكتساب الجنسية الليبية 
بناء الليبي المتزوج من وذلك ضمن شروط وقيود على أن تكون هذه القيود واحدة حتى بالنسبة ِل

 فاظا على التركيبة السكانية والهوية الوطنية بليبيا .حأجنبية 

ثالثا: النص في الدستور الليبي المرتقب بشكل واضح وصريح على المساواة بين المرأة والرجل 
فيجب النص على المساواة أمام القانون لكال الجنسين بشكل واضح باللفظ  )المرأة والرجل( 

 لضمان احترام حقوق المرأة.
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   :تشريعيا 

رابعا: العمل على تعديل النصوص التشريعية التميزية وذلك بالموائمة بينها وبين  الشريعة  
 اإلسالمية وروح االتفاقيات الدولية التي تناهض التميز بجميع أشكاله.

 0124لسنة  01ين مختلفة كقانون اِلحوال الشخصية قانون رقم وهذه النصوص وردت في قوان
-04-1 -6المواد المحتاجة للتعديل هي  2105لسنة  04بقانون والمعدل في بعض نصوصه 

22-31-65-56-60 

 -405 -400 -412 -416 -314 -365قانون العقوبات المواد المحتاجة للتعديل هي  
406- 421- 424 

يجب أن 0111لسنة  01والمعدل في بعض نصوصه بقانون  0163لسنة  61قانون الزنا قانون 
 علق بتنفيذ العقوبة.المت 6يعدل نص المادة 

 من قانون الجنسية الليبي  3تعديل المادة 

 بالمئة31من قانون االنتخابات الليبي وذلك برفع نسبة الكوتا إلى  02تعديل المادة 

 تفعيل قانون السجون لما يحتويه من ضمانات للسجناء بوجه عام والسجينات بوجه خاص.

 :مجتمعيا 

 اص لخروقات حقوق المرأة ومالحقة المخترق قانونيا.خامسا: متابعة الجهات ذات االختص 

سادسا: تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتوعية المرأة بحقوقها للقضاء على اِلمية القانونية   
ويكون لمؤسسات المجتمع المدني دور استشاري في سن التشريعات ِلنها اِلقرب للمعنيات 

لمطالبة بحقوقها وذلك بكسر النظرة السلبية السادة في الناس فتساعد هذه المؤسسات  المرأة من ا
المجتمع و الوصم االجتماعي )التهميش( من خالل توعية الناس إعالميا بدور ومكانة وأهمية 

 المرأة في المجتمع.

سابعا: البد من اعتماد قاعدة بيانات ترصد حاالت انتهاك حقوق المرأة و تساعد الجهات  
 النتهاكات وما مدى تزايدها أو انتقاصها. المعنية من معرفة ابرزا
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 المراجع
 القران الكريم  -
 بعض اآليات من سورة البقرة 
 بعض اآليات من سورة النساء 
 السنة الشريفة -

 يةهكتب قانونية وفق
, دار الفكر الجامعي, المرأة بين االعتدال والتطرفحسنين المحمدي البوادي, حقوق  -

 . 2115اإلسكندرية, 
سعيد الجليدي, أحكام اِلسرة في الزواج والطالق وأثارهما, منشورات دار الكتاب الجديدة  -

 .0115المتحدة, 
, بدون سنة دار الضياء, الجامع في أحكام الطالق وفقه وأدلته, عمر عبد المنعم سليم -

 نشر.
 .2116الرياض, نوال بنت عبد العزيز, حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية,  -
وسام حسام الدين اِلحمد, حماية حقوق المرأة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية  -

 واالتفاقيات الدولية, منشورات الحلبي الحقوقية, بدون سنة نشر. 
يوسف حسن يوسف, حماية حقوق المرأة بين القانون الدولي والشريعة اإلسالمية, دار  -

 .2103النهضة, القاهرة, 
 

 تشريعات
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 وتعديالته 0124لسنة  01رم  الشخصية الليبيقانون اِلحوال  -
 2101لسنة  02رقم قانون العمل الليبي  -
 2102لسنة  24رقم  قانون الجنسية الليبي -
 قانون العقوبات الليبي -

 

 

 

 مالحق:

عاهدات في شتى "اِلمم المتحدة" عدة اتفاقيات وم ابعة للمؤسسة المنظمات الدولية الت انبثقت عن
تتبع تلك المعاهدات بالتفصيل، فليس هذا موضوعنا في هذا المقال، إنما نأن  نريدالمجاالت، وال 

الذي يعنينا تحديدا المعاهدات واالتفاقيات المتعلقة بالمرأة، وجدير بالذكر أن هذه االتفاقيات 
ألمم المتحدة" والتي ل"تابعة ك المؤسسة الالمتعلقة بالمرأة كلها منبثقة عن قرارات وتوصيات تل

ويتحكم في قراراتها دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، فمنذ أن ظهرت تلك  يرأسها
المؤسسة برزت دعوى المساواة. تنص المادة اِلولى من ميثاق اِلمم المتحدة على التالي 

))تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
اإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات اِلساسية للناس جميعًا والتشجيع على و 

ذلك إطالقًا بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء((. فمن 
 ..الحريات اِلساسية ومن احترام حقوق اإلنسان عدم التفريق بين الرجال والنساء

هذه المادة، انبثقت هيئات ومنظمات، وعقدت مؤتمرات وأبرمت اتفاقيات يمكن وبناء على 
 :تلخيص أهم تلك المؤتمرات كالتالي

 Convention on the Elimination ـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
of Discrimination against Women 
  02/02/0161ا الجمعية العامة لألمم المتحدة في والتي تعرف باتفاقية "السيداو". والتي أقرته
 م 0165ـ المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي 

 م0121الدانمارك  –ـ مؤتمر كوبنهاجن 
 م 0125ـ مؤتمر نيروبي ـ كينيا 

 م0114ـ مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 
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 م 0115ـ مؤتمر بكين الذي عقد عام 
 01م، ثم تبعه مؤتمر بكين +  2111الذي عقد في نيويورك في صيف  5ن + ـ مؤتمر بكي

 

 

 

 
 


