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 جتماعية يف ليبيا العدالة اال

 2011 منذ عام 

 مقدمة

في ليبيا من أجل  2011فبراير  17قامت ثورة 

تحقيق العديد من املكتسبات واألهداف التي كانت 

 ،جتماعيةبتحقيق العدالة ال  مرتبطة في معظمها

حيث طالبت الثورة بإجراء إصالحات سياسية 

واسعة مثل صياغة دستور جديد للبالد يضمن 

نتهاك املشاركة الفعلية للشعب، ووضع حد ل 

وحرية تشكيل األحزاب  ،الحقوق املدنية للمواطنين

التخلص من حكم وإطالق حرية الرأي والتعبير، و 

ل وجود  حيثسلطوي واسع الصالحيات 

وتحقيق التقدم  ،ملؤسسات تشريعية وقضائية

الديمقراطى من خالل آليات الحكم الرشيد 

على  ةوخلق واقع فيه مشاركة سياسي ،نتخاباتوال 

جتماعية املستويات والتخلص من األزمات ال  جميع

التي عاني منها غالبية سكان ليبيا من  قتصاديةوال

بطالة وتضخم وارتفاع أسعار السلع السياسية 

، وكانت هذه األهداف هي نتيجة وانخفاض األجور 

جتماعية بشكل كبير في غياب العدالة ال مباشرة ل

أثناء حكم القذافي، وهو ما دفع الليبيين للمطالبة 

بتحقيقها كأحد أهم أهداف ثورتهم، فهل ساهمت 

 الثورة في تحقيق هذه األهداف؟

إلى  لفتقارهاثورة الليبية كانت فريدة حالة ال

مؤسسات مجتمع مدني تتبناها وتدعمها في ظل 

عدم وجود مثل تلك املؤسسات على الساحة 

الليبية وعدم مشروعيتها في ظل النظام السابق، 

رض على حركة التغيير 
ُ
كما أنه ومنذ البداية ف

والحتجاج التحول السريع عن املسار السلمي إلى 

حمل السالح لتدخل مباشرة إلى صراع مسلح 

ح مع النظام وهو األمر الذي أثر في التحولت مفتو 

التي نتجت عنها، فحالة الحرب التي استمرت في 

تحقيق األهداف التي نادت  فيليبيا بعد الثورة أثرت 

بها الجماهير في الثورة، بل إن هذه األهداف تحولت 

من إطار العمومية التي كانت عليه إلى إطار خاص 

وهو ما أدى إلى  بكل فصيل وفئة وقبيلة ومنطقة،

 جتماعية بشكل عام.مطالب العدالة ال  فيالتأثير 

جتماعية املعني العام للعدالة ال  وإذا ما تطرقنا إلى

 نجدها تشمل العديد من األبعاد وهي:

  وتكافؤ الفرص  املساواة وعدم التمييز

وهي تشمل عدم التمييز بين املواطنين وإزالة 

بعض الحقوق اإلقصاء الجتماعي والحرمان من 

وكل هذا يرتب على الدولة مجموعة من اإللتزامات 

من خالل وضع السياسات واتخاذ اإلجراءات 

الكفيلة بتوافر فرص العمل وتمكين األفراد من 

الستفادة من هذه الفرص ومن التنافس على قدم 

املساواة، وكذلك حماية الحقوق والحريات 

 األساسية التي تكلفها املواثيق الدولية.

 من خالل إصالح  التوزيع العادل للموارد

هيكل األجور وتوزيع القيمة املضافة املتحققة من 

العملية اإلنتاجية وإعادة توزيع الدخول من خالل 

طريقة توزيع األعباء الضريبية والدعم السلعي 

ودعم الخدمات العامة إلتاحة الرعاية الصحية 

 والتعليمية للفقراء وتوفير مصدر دخل للفئات

 والعاطلين عن العمل مما يتيح لهم 
ً
األشد فقرا

الحصول على حصة من الدخل القومي بصورة 

 iكريمة. 
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 من خالل توفير  الضمان االجتماعي

العديد من اآلليات التي تكفل حقوق األفراد األقل 

 واملتقاعدين مثل توفير التأمينات واملعاشات 
ً
دخال

 وسبل الرعاية األخرى.

لى تقييم مدى تحقق العناصر وتهدف هذه الورقة إ

فبراير وذلك في سبيل  17السابقة في ليبيا بعد ثورة 

السعي لإلجابة على هذا التساؤل: هل أدت الثورة 

إلى خفض عدم املساواة في مختلف  2011الليبية في

 أنحاء ليبيا؟ 

مدى توفر أبعاد العدالة 

 جتماعية يف ليبيا بعد الثورةاال

فبراير العديد من  17واجهت ليبيا بعد ثورة 

برحيل القذافي وإنما  األمر حيث لم ينتهاإلشكاليات 

من التحديات املرتبطة بالنظام  الكثيربقيت 

السابق في بعضها، واملتعلقة باملجتمع الليبي 

وتركيبته املختلفة في بعضها اآلخر، حيث ظهر 

ود الصراع القبلي في بعض األنحاء وأدى إلى وج

العديد من املواجهات وسقوط القتلى كما ظهرت 

مكونات املجتمع الليبي بوادر صراع عنصري بين 

وصراع جهوي بين األقاليم الليبية خاصة بين 

د أثر هذا ، وق"الشرق "برقة" والغرب "طرابلس

أن مؤسسات األوضاع في ليبيا كما  فيالصراع 

لم تتفرغ بشكل كامل إلقرار  تالحكم التي تشكل

يعية املناسبة لتحقيق لبيئة املؤسسية والتشر ا

جتماعية، وقد كان للصراع املجتمعي العدالة ال 

عبث  العديد من األسباب منها املتشكل في ليبيا

بالتركيبة الجتماعية خالل العقود  سابقنظام الال

األربع املاضية وذلك بإدخال عناصر أخرى للمجتمع 

أنه تعمد  الليبي من خالل عملية التجنيس، كما

ستقواء لفتن بين املدن والقبائل بهدف ال زرع ا

اآلخر عن طريق جهاز أمني  هاببعضها على بعض

كما أن الفراغ  ،متخصص تابع لألمن الداخلي

األمني والسياس ي والفكري في ليبيا بعد الثورة ساهم 

األطراف بعض واستغلت  في تأجيج هذا الصراع،

أجل تحقيق  هذا الخلل الجتماعي من السياسية

أهدافها من خالل إحياء النعرات القبلية والجهوية 

ودفعها للتقاتل والصراع مع بعضها من أجل 

 ii.تحقيق مكاسب سياسية

جتماعية في ليبيا إذا ما تعرضنا لعناصر العدالة ال و 

فبراير، نجد أن املظاهر املتعلقة بها  17بعد ثورة 

 كانت كاآلتي:

التمييز مدى تحقق املساواة وعدم  -1

 وتكافؤ الفرص

جتماعية من العدالة ال ن هذا البعد إيمكن القول 

لم يتحقق في ليبيا إلى اآلن، فالصراع الدائر منذ 

في الدولة قادرة على أن  لم يجعل أي مؤسسة 2011

تسهم في توفير املساواة للشعب الليبي، كما أن 

املساواة وعدم التمييز ل تحتاج إلى قوانين وإطار 

فقط ولكن تحتاج إلى فعالية في التنفيذ  مؤسس ي

وإطار مجتمعي حقيقي يرعى ذلك ويدافع عنه، وهو 

فبراير بسبب  17األمر غير املتوفر في ليبيا بعد ثورة 

وجود العديد من أنواع الصراع السابق ذكرها من 

 قبل.

وإذا ما تحدثنا عن بعض املؤشرات التي قد توضح 

 اآلتي: عدم تحقق هذا العنصر نجد أنها ك
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 نقسام املجتمعي:التنوع القبلي واال 

بمكونات ظهرت العديد من املشكالت املتعلقة  -

مثل الطوارق والتبو واألمازيغ ونتجت  املجتمع الليبي

معظم هذه املشكالت عن املسار السياس ي في ليبيا 

إقصاء  جرى ه بعد الثورة حيث اعتبر الطوارق أن

تمثيلهم السياس ي من قبل لجنة النزاهة بحجة أن 

نوابهم كانت لهم عالقات واسعة بما ارتكبته كتائب 

ملواطنة القذافي، كما طالبت قبائل التبو بحقهم في ا

بمحاولة  واندد في منطقة الكفرة كما أن األمازيغ

نخب املدن الكبرى تهميش ثقافتهم ولغتهم، وأدت 

أزمة األقليات إلى مقاطعة العديد منهم للجنة 

الستين أو الهيئة التأسيسية للدستور فيما بدا أنه 

  iiiاحتجاج على التهميش املستمر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماعية األخرى الكيانات الجهناك العديد من  -

التي لها مواقف متباينة من ثورة في الجنوب الليبي 

و "املقارحة" فبراير منها "أولد سليمان" 

لتوفير  مراعاتهوهو األمر الذي يجب و"القذاذفة" 

جتماعية طراف ال حالة من املساواة بين هذه األ 

 والقبلية.

 

  ويوضح الشكل التالي التنوع القبلي واإلثني

 في ليبيا
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من أهم األسباب التي تدفع باتجاه عدم  -

املساواه والصراع املستمر بين أطراف املشهد الليبي 

سواء السياس ي أو املجتمعي أن املجتمع منقسم إلى 

طرفين بينهما صراع، طرف مساند لتغيير جذري 

ثوري من جهة وطرف آخر محسوب على النظام 

فبراير  17السابق أو مستفيد من وضعية ما قبل 

من جهة ثانية مما صّعب من إمكانية الحديث عن 

إطار مؤسس ي للمساواة وتكافؤ الفرص في الدولة 

بشكل عام بسبب الصراع املستمر ورغبة كل طرف 

الناتج  في إقصاء اآلخر، وحتى بعد حدوث التوافق

تفاق الصخيرات والتوجه نحو تشكيل حكومة اعن 

التوجه  وفاق وطني فإن هناك من يعارض هذا

نقسام والُفرقة، ولوجود ال  ستفادته من وضعيةل 

خرى لدى العديد من األطراف الدولية
ُ
 أهداف أ

التي من أهمها تقسيم واإلقليمية والداخلية في ليبيا 

 ivالدولة وتجزئتها إلى مناطق وأقاليم متعددة. 

نضمت بعض القبائل املوجودة في ليبيا ا -

مما ُيعد من  لصفوف أحد فصيلي الصراع في ليبيا

 
ُ
ثر على التوافق ؤ األمور الخطيرة التي يمكن أن ت

جتمعي في الدولة فيما بعد بسبب تورط بعض 
ُ
امل

هذه القبائل في أعمال عنف ضد بعض مكونات 

املجتمع األخرى وهو األمر الذي يقلل من السالم 

ق املجتمعي وُيعد أحد أهم التحديات أمام تحقي

جتماعية بشكل ال املساواة بشكل خاص والعدالة 

 عام. 

رفض املجلس األعلى ِللُمدن والقبائل الليبّية  -

العزل السياس ي وطالب بحلول ليبية  انون ق

 عن األجندات 
ً
بمرجعية الُعرف القبلي، بعيدا

د دعمه 
ّ
اإلقليمية والدولية كما أن هذا املجلس أك

ملسار املصالحة الذي ترعاه األمم املتحدة لكنه في 

بتفعيل العفو التشريعي العام  طالب هالوقت نفس

وإطالق سراح األسرى املحسوبين على نظام القذافي 

هّجرين بالخارج 
ُ
وإيقاف املالحقات في حق الليبيين امل

وإلغاء أحكام اإلعدام الصادرة في حق العديد من 

الليبيين على خلفية الخالفات السياسية، وهو 

األمر الذي قد يكون جيد في جزء منه من خالل 

بين كل أفراد الشعب الليبي  اةرصه على املساو ح

بعد الثورة وعدم ممارسة العزل، إل أن الحلول 

ثلى 
ُ
بنى على املرجعية القبلية قد ل تكون هي امل

ُ
التي ت

ية في الدولة إل أنه يجب لتحقيق العدالة اإلجتماع

تفعيل الحوار الشامل مع هذه القبائل وعدم عزلها 

 عن املسار التفاوض ي.

أدى الصراع العسكري الذي حدث في ليبيا بعد  -

الثورة إلى مواجهة مستمرة بين أطراف املجتمع 

ليس على مستوى ليبيا بشكل عام وحسب ولكن 

داخل كل منطقة من مناطق ليبيا مما أفرز 

 صراعات محلية وصراعات على املستوى الوطني.
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 الي أعداد النازحين في ليبيا يوضح الشكل الت

 ستقر املجراء الوضع غير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - األمانة العامة - 
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عدم وجود خطط مدروسة وغياب العمل 

 الحكومي الفّعال:

الحكومات املتعاقبة في ليبيا بعد الثورة وضعت  -

) الحكومات املوجودة في جبتهي الصراع( أهداف 

لة الحرب التي أكبر من إمكانياتها ول تتوافق مع حا

نقسام وظهرت هذه األهداف تعيشها الدولة وال 

ومنها على سبيل املثال تحقيق  ،أنها حبر على ورقوك

نظام تعليمي املساواة بين أفراد الشعب وتوفير 

 وصحي حديث وُمتطور.

 فشلت حكومات ما بعد الثورة في تقديم -

 بناء إلعادة التوافقات الضرورية مشروع يوفر

 السياسية. بالعملية املواطن ثقة ويعيد الدولة

يرتبط بتكافؤ الفرص في الدولة الحق في  -

التعليم والصحة وغيرها من الحقوق، إل أن النظام 

بعد الثورة لم يشهد أي تحسين أو التعليمي في ليبيا 

 vتطوير بسبب ظروف الحرب املوجودة في الدولة.

لم تكن هناك جدية أو فعالية في كل املحاولت  -

من أجل تحقيق السالم املجتمعي في ليبيا  كانتالتي 

بعد الثورة، فجهود بعثة األمم املتحدة لم تكن 

فّعالة وكافية، كما أن تنازع الشرعية في الدولة 

ظهور أبعاد صراع جديدة كتنظيم داعش جعل و 

 الزم االتوجه نحو تحقيق السالم املجتمعي أمر 

 .اوحتمي

 التدخل الخارجي:

من أهم التحديات التي تواجه تحقيق املساوة  -

وتكافؤ الفرص أو السالم املجتمعي في ليبيا التدخل 

الخارجي في الشئون الليبية من خالل دعم فصيل 

 للمصالح 
ً
ضد آخر وتشكيل الواقع الليبي وفقا

اإلقليمية والدولية وهو األمر الذي يهدد البناء 

 .املجتمعي الليبي

 جتماعي:ستبعاد اال ظاهرة اال  

من أخطر ما طرأ على هيكلية املجتمع الليبي  -

م تكن موجودة فيه تعرف بروز ظاهرة جديدة ل

جتماعي الذي في أبسط ستبعاد ال بظاهرة ال 

ي النقيض ملصطلح اإلستيعاب أو تعريفاته يعن

ندماج في املجتمع فهو مصطلح يشير إلى "عدم ال 

 املساواة في نيل الحقوق وأداء الواجبات بين

املواطنين في املجتمع الواحد، سواء بتعمد وتجاهل 

عد هذه املسألة 
ُ
من الحكومة عن قصد أو بدونه" وت

من التحديات التي تواجه صياغة الدستور 

 ما يرتبط منها بالحقوق اإلثنية 
ً
وخصوصا

والجماعات السكانية التي يتغير وزنها السياس ي مع 

 viاستمرار األزمة.

كبير أمام الشعب اللييي في الفترة  هناك تحد -

جتماعية التي تحقيق العدالة ال املقبلة في سبيل 

، هذا  2011تصّدرت أهداف ثورته في فبراير 

التحدي يتمثل في مدى توافر فرص التوافق حول 

الدور السياس ي لثالثة مكونات، القبيلة، األحزاب، 

واملؤسسات العامة، ففي الفترات النتقالية 

 السابق
ً
ل التنافر بين هذه املكونات عامال

ّ
ة، شك

 لظهور صراعاٍت أدت إلى تعطيل 
ً
أساسيا

نتخبة وأجهزة الدولة وتعّززت 
ُ
املؤسسات امل

التناقضات بمض ي الوقت بسبب بروز فكرة الثأر 

 .في الخطاب السياس ي، وتعميق الصراع الجتماعي
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 غياب ُحقوق املرأة ومشاركتها السياسية:

ت جتماعية على بعض السيدارغم الضغوط ال  -

متناع عن املشاركة السياسية في ليبيا إل أن لال 

من بأدوار كبيرة في ثورة 
ُ
فبراير  17العديد منهن ق

رت السيدات الليبيات الدعم 
ّ
فمع تصاعد النزاع وف

الطبي واللوجستي وغيره من أشكال الدعم ، إل أن 

 املرأة الليبية ما زالت تواجه تحديات كبيرة تحول 

دون مشاركتها الكاملة في العملية النتقالية حيث 

ُيتاح للمرأة الليبية قدر أقل من القدرة على 

الوصول إلى املعلومات وتعاني من معدلت أمية 

أعلى من الرجل وتواجه التمييز في الحصول على 

الوظائف وفي أماكن العمل، كما تعاني من 

على  التضييق على حرية التنقل ولم تتواجد القيود

مشاركة املرأة السياسية في القيود القانونية 

فحسب بل باألساس في املعوقات والضغوط 

لت انتخابات 
ّ
 2012الجتماعية والثقافية وقد مث

زيادة كبيرة في مشاركة املرأة السياسية إذ سجلت 

 وجرى سيدة أنفسهن كمرشحات  600أكثر من 

سيدة في املؤتمر العام البالغ عدد  33انتخاب 

عضو، لكن ربما أسهم التصور  200عضائه أ

مسلحين أمام  ووجودالسائد عن غياب األمن 

بعض مراكز القتراع في انحسار نسبة مشاركة 

الناخبات، وتعد ليبيا دولة طرف منذ زمن طويل في 

معاهدات دولية وإقليمية أساسية متعلقة 

 viiباملساواة بين الرجل واملرأة. 

 

 

 

 تدني ُحقوق اإلنسان:

يرتبط بمبدأ املساواة تعزيز حقوق اإلنسان في  -

ن حقوق اإلنسان في ليبيا إالدولة ويمكن القول 

بعد الثورة ربما شهدت تدهورا يوازي التدهور 

حالة الحرب الذي كانت عليه قبل الثورة بسبب 

متالك السالح من قبل ااملستمرة والتوسع في 

 فعالة مؤسسات املليشيات وهو ما أدى إلى غياب

 واألمن وزيادة اإلساءات والعدالة لحكمل

 املسلحة الجماعات ارتكبتها التي نتهاكاتل وا

وكان نتيجة  لها واملناهضين بالحكومة املرتبطة

 القتل لتبعات فشل حكم القانون عمليات

 لدوافع القتل شروعة وعملياتاملوغير  التعسفية

 الحكومة سيطرة خارج جماعات قبل من سياسية

 viiiوالتعذيب.

ر التشريعي للمساواة والعدالة بالنسبة لإلطا -

فبراير كان منها صدور  17جتماعية بعد ثورة ال 

نظم املرحلة النتقالية كقانون 
ُ
لعام  17قوانين ت

بشأن إرساء قواعد العدالة النتقالية  2012

 جرى الذي و نتقالي ل الصادر عن املجلس الوطني ا

من  2012لعام  41تعديله بموجب القانون رقم 

قبل املؤتمر الوطني العام ، إل أن هذه القوانين قد 

، لية ومن ناحية أخرى لم تفعّ شابها قصور من ناح

حالة عدم الستقرار لى إولعل السبب في ذلك يرجع 

فالقوانين  ،مني التي تعيشها البالدالسياس ي واأل 

لى تطبيق العدالة إوحدها ل يمكن أن تؤدي 

النتقالية، بل لبد من وجود إرادة حقيقية 

سياسية وشعبية، سياسية بإصدار القوانين 

ستقرار األمني و إجراء إصالحات جذرية وتعزيز ال 

املطالبة ملؤسسات الدولة ، وشعبية تتمثل في 
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نتهاكات وجروح ومآس ي االشعبية بضرورة معالجة 

ملفهوم التصالح  املاض ي البغيض وقابلية املجتمع

وطي صفحة املاض ي بكل مافيها من أضرار نفسية 

 الستقرار و البناء. فيستؤثر 

يرتبط إقرار حالة من املصالحة الوطنية  -

تحقيق املساواة وتكافؤ الفرص داخل بالحقيقية 

 التركيز على جرى نه إالقول املجتمع ويمكن 

 شروط تحديد دون  من الوطنية املصالحة

تستند  التي والقواعد تطبيقها توآليا املصالحة

 الدولة بناء إعادة عملية عرقلة إلى أّدى مما إليها

ى إلى السلس نتقالوال  الوطنية
ّ
 الديمقراطية وتجل

 والتوافقات، واملحاصصة نقساماتال  في ذلك

 وضعف ثقافة بالعدالة الوعي ضعف إلى إضافة

 جتماعيةال  نقساماتال  عّزز  ما عتذاروال  التسامح

 تأثيراتها بدوافع تشتد للتعايش ُمعِوقات وخلق

 ixسياسية. 

 ويمكن أن ننتهي من هذه النقطة إلى أن: 

بل أو بعد التنوع املجتمعي والثقافي في ليبيا ق -

جتماعية والتمثيل الحقوق ال  فيفبراير أثر  17ثورة 

 السياس ي.

نة  -
َ
واط

ُ
ل تتوافر في ليبيا مصطلح دولة امل

القائمة على املساواة في الحقوق والواجبات بين 

 وجودهكافة أفراد الشعب، وهو األمر الواجب 

 وليس مجرد كلمات مكتوبة في وثائق قانونية 
ً
فعليا

طبق.
ُ
 قد ل ت

كان التخلص من نظام معمر القذافي، كهدف  -

موحدا لصفوف فبراير في ليبيا  17رئيس ي لثورة 

الثوار طوال شهور الثورة الليبية، بين مختلف 

الطوائف ولكن بمجرد إسقاط القذافي بدأ الجميع 

يبحث عن املغانم، وبدأ التوحد حول الهدف 

والعتزاز بالهوية الوطنية يقل مقابل ظهور الهويات 

 األدنى.

 التوزيع العادل للموارد -2

أبعاد العدالة لموارد أحد أهم يعد التوزيع العادل ل

جتماعية في أي دولة، وإذا ما نظرنا لليبيا في عهد ال 

القذافي نجد أنها عانت من هذا األمر بسبب العديد 

من العوامل منها خطط التنمية الوهمية ومشاريع 

ل تقوم على أبسط األسس العلمية، ووجود 

 ُصرفت على األجهزة األمنية 
ً
مخصصات كبيرة جدا

حماية النظام، وتمويل والعسكرية الخاصة ب

مشاريع سياسية لزعزعة الستقرار في املنطقة 

وتعقب املعارضين للقذافي في الدول األخرى، 

والستثمارات الخارجية في عدد كبير من الدول 

مجهولة املقر والعائد ودعم دول وجهات إقليمية 

ودولية مشبوهة كما أن البنية التحتية واألساسية 

انهيار خاصة التعليم والصحة  لليبيا كانت في حالة

وغيرها من مؤسسات املجتمع التي تعتبر مخرجاتها 

صمام أمان ألي شعب في حالة النفالت والفراغ 

 األمني املصاحب للثورات.

ويمكن التدليل على غياب التوزيع العادل للموارد 

 في ليبيا بعد الثورة من خالل اآلتي: 

 17ثورة  عانى القتصاد الليبي بشكل كبير بعد -

ملشاريع من اتوقفت العديد فبراير حيث 

إضافة إلى حالة عدم القتصادية بعد الحرب 

ق غال إو  ،الستقرار وهي آفة كل نشاط اقتصادي

والحقول النفطية وهي املورد األساس  ئاملوان
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لالقتصاد الليبي ، ونشاط حركة التهريب للسلع 

 املدعومة.

ت وتوقيع التصرف في امليزانية وإصدار القرارا -

العقود في املرحلة النتقالية كان مبالغ فيه في 

لة تسيير بأقل قدر، مرحلة يفترض أن تكون مرح

فبراير أصبح السالح  17نه بعد ثورة إويمكن القول 

والصراع أحد أهم آليات الوصول للموارد في ليبيا 

فبراير ففي الجنوب الليبي اندلعت  17بعد ثورة 

ركزت على الوصول للموارد  الكثير من املعارك التي

وتثبيت نفوذ فصيل على آخر، مما يعني أنه من أهم 

تحديات بناء الدولة في ليبيا بعد الثورة توزيع 

السلطات واقتسام الثروة دون السقوط في محاذير 

تحت النعرات وتأسيس قوة عسكرية وطنية 

تكريس تقاليد الصراع ى لإضافة إالدولة  شرعية

قائم على أساس املشروعات السياس ي الحديث ال

والرؤى بعيدا عن دوائر التأثير العرقي والقبلي 

 والجهوي.

تفتقر ليبيا ألية خطة تنموية طويلة األجل أو  -

قصيرة األجل، ترسمها الدولة من أجل رفع مستوى 

 دخل املواطنين ودعمهم بالعدل واملساواة.

ل توجد خطة لتنمية املوارد النفطية في البالد  -

بيا في مؤشر التنمية البشرية قد ترتيب ليكما أن 

نخفض بشكل كبير بسبب تراجع العديد من ا

 الخدمات وكذلك نصيب الفرد من الدخل القومي.

حتلت ليبيا مراتب متقدمة بين أكثر دول ا -

 في عام 
ً
 فيوهو األمر الذي يؤثر  2015العالم فسادا

فعمليات الفساد  ،توزيع املوارد بين أفراد الشعب

عن عدم وجود خطط تنمية اقتصادية  ةالناتج

مقدرات  مننصيب الفرد الليبي  فيممنهجة تؤثر 

 دولته.

ظل عجز املوازنة في ليبيا في تزايد حتى وصل إلى  -

نهيار ا، كما زاد 2015ر ليبي في عام مليار دينا 30

 الدينار الليبي في مواجهة العمالت الرئيسية األخرى.

من  يكون ل توجد سياسة واضحة ومدروسة،  -

 
ً
 جغرافيا

ً
خاللها توزيع الخدمات الجتماعية توزيعا

 بين كل قرى ومدن وأرياف وأحياء البالد 
ً
عادل

الليبية، وعلى أساس متين من الحقوق املكفولة 

والواجبات املفروضة واإلمكانيات املتاحة والتي 

 يجب أن تستند على قانون واضح وصريح يطبق

 x .على الجميع

 املنبثقة اتوالحكوم سلطات التشريعيةال عجز -

 اإليرادات وتحصيل العام إدارة املال على اعنه

 في كبير عجز بحيث ظهر املصروفات، وتغطية

 وتراجع سعر املرتبات، مثل أساسية بنود تغطية

 الدولر مقابل جدا كبير الدينار بشكل صرف

 األمريكي.

 و األساسيةالسلع  دعم استبدال طرح -

مواطن قدره   لكل مباشر نقدي بدعم املحروقات

، إل أن قيمة الدعم املقترحدينارا شه 50
ً
 ةريا

والصعوبات القتصادية تجعل الفكرة ضعيفة ول 

, و لكن مع فكرة التقسيم العادل للموارد تتماش ى

هذا املشرو ع لم ُيفّعلحتى اآلن لخالفات برزت حول 

 ح و توقيته.آليات تطبيق هذا املقتر 

 2015 عام خالل البطالة نسبة بلغت -

 من %22.4و الذكور  من %14.5% منهم 19حوالي

القوة  من مواطن ألف 400 نحو ويمثلون  اإلناث،

 إجمالي من % 37.3 نحو ويعتبر ل،العم على القادرة
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 الجامعية املؤهالت حاملي من العاطلين هم

 xi .والدراسية

 تدهور  شهد فقد الخدمات بقطاع يتعلق فيما -
ً
 ا

 هرهاومظ ليبيا أنحاء في 2015 خالل العام ملحوظا

الصحية  املشاكل تفاقمفي انقطاع الكهرباء و 

 من الليبيين معظم وحرمان واملعيشية، والتعليمية

 تفاقم منها أسباب لعدة الخدمات الحكومية،

 أعلن التي التقشف األمنية وإجراءات الضطرابات

 .2015 العاممطلع  املركزي  املصرف عنها

 عادل توزيعا توفر أن الحكومة على يتوجب -

 ،واألقاليم املواطنين واملدن بين الوطنية للثروة

 اإلرث ورثت قد الحكومة أن من الرغم وعلى

 أنها القذافي إل لنظام املركزية الشديد املؤسس ي

 النفطية الثروة توزيع جعل أجل من جاهدة عملت

الحكم  وهياكل األقاليم عبر الخدمات وتوصيل

مثل تقارير ديوان املحاسبة  تقارير وأفادت ،املحلي

 نتيجة حكومي فساد بوجود و هيئة الرقابة اإلدارية

 األمنية للقوات إدارة الحكومة في الشفافية لنعدام

 .الوطني والقتصاد النفط وعائدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزء من التوزيع العادل اللموارد هو عدالة األجور  -

جزءا من املفهوم الشامل للعدالة الجتماعية التي تعد 

وترتبط بجملة من الحقوق القتصادية والجتماعية 

وعلى رأسها حقوق املواطنين في الخدمات العامة 

كالصحة والتعليم، إل أن الدولة تعتبر مطالب 

رتبطة املواطنين برفع األجور مطالب فئوية وليست م

حقيق التغيير ها حتى تؤ بالحراك السياس ي ويجب إرجا

 .على مستوى النظام السياس ي

وإذا ما استعرضنا بعض املؤشرات االقتصادية 

املرتبطة بغياب التوزيع العادل للموارد نجدها 

 كاآلتي:

يوضح الشكل التالي املوازنة الليبية خالل السنوات 

ارتفاع عجز املوازنة الليبية الذي وصل إلى  األخيرة

% من إجمالي الناتج  60مستوى قياس ي يقدر بنحو 

السحب من ولجأت حكومة طرابلس إلى  2016املحلي في 

، وإذا استمر هذا التجاه احتياطات البنك املركزي 

فسوف تتالش ى احتياطيات ليبيا خالل أقل من أربعة 

بيرة التي يتعرض ضافة إلى الضغوط الكإهذا  ،أعوام

لها الدينار الليبي بسبب انخفاض عائدات التصدير 

نتيجة لهبوط أسعار النفط وتراجع إنتاج النفط 

والعقوبات الدولية على تصدير العملة الورقية من 

 .2013الدولر إلى ليبيا منذ عام 
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 المصدر صندوق النقد الدولي

 2015في ليبيا عام  ويوضح الشكل التالي إجمالي الدين العام

 

 

 

 

 

 

 

 

ويتضح من الشكل السابق أن نسبة الدين العام 

للدولة من إجمالي الناتج املحلي وصلت أدني 

، ولكنها 2010وحتى  2008مستوياتها في الفترة من 

عاودت الرتفاع مرة أخرى بصورة متزايدة من 

ويتوقع أن تصل لقيم أعلى من  2015وحتى  2011

 .2020التي كانت عليها في التسعينيات بحلول عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويوضح الشكل التالي إجمالي البطالة بين الشباب 

ويبين الشكل أن معدل  عام 24حتى  15من عمر 

بشكل كبير منذ البطالة بين الشباب في ليبيا قد زاد 

ويرجع ذلك نتيجة للظروف األمنية  2011عام 

لتي كانت دائرة وتراجع معدلت وحالة الحرب ا

 :نتاج والستثمار في الدولة.اإل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر وكالة المخابرات المركزية
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 جتماعيالضمان اال  -3

ُيالحظ أن الوضع القانوني واملؤسس ي للضمان 

جتماعي في ليبيا بعد الثورة لم يحدث فيه أي ال 

حماية الفرد في الصندوق تقدم بشكل كبير، ويتولى 

حالة فقد السند الجتماعي ومن انقطعت بهم سبل 

وأصحاب املعاشات و املتقاعدين العيش الكريم 

سر كبيرة العدد 
ُ
األساسية ومن في حكمهم واأل

جتماعي الضمان ال مؤشرات ف، ومحدودة الدخل

وهي السلبية فاقت املؤشرات اإليجابية بعد الثورة 

 :كالتالي

 أّن مقدار اك هن  -1
ّ

سر املحتاجة إل
ُ
كثير من األ

 حتياجاتهم كما أناتب التقاعدي ل يفي باملر 

سر اجتماعي ل يغطي الضمان ال 
ُ

حتياجات األ

ن إحيث بالكامل في ظل ارتفاع تكاليف املعيشة 

سر التي تتقاض ى املرتب الت
ُ

قاعدي تصل أعدادها األ

كثير ثالثة أفراد إلى ثمانية أفراد و في املتوسط ما بين 

من املعنيين بشريحة املرتبات التقاعدية هم كبار في 

مرتفعة  للرعاية الصحية السن ويحتاجون 

 xiiالتكاليف.

 والدعم بنحو املرتبات بندي في اإلنفاق تقلص -2

وهو األمر الذي ل يتفق مع  2015% في عام 31

األزمة التي يعاني منها العديد من فئات الشعب 

 الليبي.

أمام تنفيذ العديد من  ايشكل التمويل عائق -3

طط الحكومية لتنفيذ مساكن إليواء النازحين
ُ
 ،الخ

التخطيط له  يجري ومثال على ذلك املشروع الذي 

 مع املجلس البلدي ببنغازي وغيره من املشروعات.

 جتماعيةا شرائح الليبي املجتمع في ظهرت -4

الثورة منهم الجرحى  ستحدثة بعدُم  سكانية

ما قد يدفع بتنامي واألسرى واألرامل واليتامى ب

التي سيكون لها أكبر األثر على ظاهرة التشرد 

جتمعي.
ُ
سلم امل

ّ
 ال

 لالنقسام التداعيات من العديد هناك -5

 كافة على الثورة بعد حدث الذي السياس ي

 وهو الخدمية، وغير الخدمية الليبية املؤسسات

 للعديد وتغطيتها عملها كفاءة من قلل الذي األمر

 تعتمد التي والقدرات املوارد في وأثر املناطق من

 التضامن صندوق  املؤسسات هذه ومن عليها،

 نتيجة الحكومتين بين انقسم الذي جتماعيال 

 وهو اإلجتماعية، الشئون  لوزارة املباشرة لتبعيته

 املتابعة غابت حيث الصندوق، وعمل أداء في أثر ما

 الذي لم يتحصل على للصندوق  التابعة للمراكز

 املسنين رعاية في عمله مارسةمل الالزمة املوارد

 .و ذوي الحتياجات الخاصة واأليتام

يعتبر الفساد وسوء إدارة توجيه الدعم  -6

الحكومية الخاصة الحكومي أو املشروعات 

تواجه هذه  جتماعي أحد العقبات التيبالضمان ال 

 املنظومة في ليبيا بعد الثورة.

تعرض العديد من املواطنين للضرر بسبب  -7

ما بعد الثورة األحداث التي مرت بها ليبيا خالل فترة 

ماسة لوجود لجنة  ةمما يجعل هناك حاج

تص ببحث إمكانية تعويض من 
ّ
للتعويضات تخ

 تضرر لتحقيق حالة من السالم املجتمعي.

سية واألمنية املوجودة في بسبب األوضاع السيا -8

البالد فإن الحكومات واألجهزة التنفيذية ل 

تستطيع الوصول للمناطق واألماكن األخرى خارج 

العاصمة واملدن الكبرى، مما يعني أن الجنوب 
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والعديد من املناطق األخرى تعاني من العزلة 

 والتهميش.

ن االنقسام السياس ي الذي حدث إويمكن القول 

الثورة سبب العديد من اآلثار  بعدفي ليبيا 

من وحدات وأفراد  كثير على  xiiiجتماعيةاال 

 املجتمع يمكن إجمالها في اآلتي:

أثر النقسام السياس ي على أهم وحدات أي  -

مجتمع ناجح وهي األسرة، فنتيجة للحرب والنزاع 

وجدت العديد من األسر التي بها حالت فقد للزوج 

يد من الفئات التي تحتاج أو لألبناء مما أوجد العد

 جتماعية مثل األرامل واأليتام.الرعاية 

تأثير النقسام السياس ي على األسرة زاد أثره في  -

بعض األسر التي انقسمت حول رؤية بعض أفراده 

للوضع السياس ي أو انتمائهم لجماعة سياسية 

 مختلفة.

يعاني الجيل الجديد من أطفال ليبيا من غياب  -

لتربية الفعالة خاصة بعد تفكك القدوة  ومؤسسة ا

العديد من األسر وغياب واضح لدور الدولة في 

 التعليم والتربية.

نتيجة لكل ما سبق انتشرت ظاهرة التفكك  -

األسري في ليبيا بشكل كبير مما يهدد بتأثير خطير 

على املجتمع سيكلف ليبيا أكبر مما كلفتها الحرب 

 مواجهته. تجروالنزاعات في حال لم 

حالة النقسام السياس ي بعد الثورة على  أثرت -

الجرحى والنازحين اللذين كان يجب الهتمام بهم 

ذافي من خالل إنشاء آليات بعد سقوط نظام الق

جتماعية مناسبة لهم، إل أن النزاع ارعاية 

والنقسام جعل أوضاعهم في غاية السوء، كما أن 

أعداداهم زادت بسبب الحرب واألوضاع األمنية 

 بة.الصع

تزايدت حالت العنف األسري واملشكالت  -

الزوحية نتيجة ألسباب جديدة على املجتمع الليبي 

تتركز في اختالف وجهات النظر من األحداث 

 واملواقف السياسية.

أثرت حالة النقسام السياس ي على العالقات  -

بين األخوة واألقارب والجيران والعالقات بين اآلباء 

 ملواقف السياسية.وأبنائهم بسبب اختالف ا

نمط الجريمة  ىتحول نمط الجريمة في ليبيا إل -

املنظمة املعتمده على تدبير وتنظيم يخطط 

 لعمليات تهدف إلى اإلضرار باملجتمع بشكل خطير.

تزايد الجهل والفقر وانتشار األمراض  -

واملخدرات وغيرها من مظاهر التفكك املجتمعي في 

 وقت الحرب.

يمكن التوصل للنتائج لسابق ومن خالل العرض ا

 : ةاآلتي

جتماعية في ليبيا بعد ثورة لم تتحقق العدالة ال  -1

فبراير بالرغم من أنها كانت أحد أهداف الثورة  17

ويرجع ذلك للعديد من العوامل منها عوامل داخلية 

مرتبطة بالصراع املسلح الذي حدث من بعد 

نقسام التي تعاني منها ليبيا لثورة وكذلك حالة ال ا

انتشار السالح، وهناك عوامل خارجية مرتبطة و 

بالتدخل الدولي في الشئون الليبية ألهداف 

 ومصالح خاصة بدول أخرى.
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يمكن أن يؤدي الضغط الواقع على العديد من  -2

فئات الشعب الليبي املهمشة أو املحرومة إلى 

دفعهم لتبني وسائل غير سلمية في املطالبة 

ار لى اإلطبحقوقهم مما يعني أهمية العمل ع

جتماعية وتفعيل التشريعي واملؤسس ي للعدالة ال 

 تنفيذها.

لم يتوافر في ليبيا بعد الثورة اإلطار التشريعي  -3

واملؤسس ي الالزم لوجود املساواة وتكافؤ الفرص 

بين أفراد الشعب الليبي، كما أنه لم يتوفر اإلطار 

رد، كما لم الالزم لتحقيق العدالة التوزيعية في املوا

أو جتماعي بشكل كبير ر نظام الضمان ال يتغي

جتماعية في فعال، مما يعني أن العدالة ال 

 مجموعها لم يحدث بها تقدم.

ن من أهم تحديات املرحلة إيمكن القول  -4

نفالت األمني وانتشار السالح ال نتقالية في ليبيا ال 

قنن له والتخوف من التأثيرات املستخدام غير وال 

وتأخر تحقيق العدالة الجتماعية القبلية والجهوية 

وظاهرة املفاضلة واملجاملة لبعض املناطق دون 

 غيرها.

 

 

 

 

 

 

 

  التوصيات

ار التشريعي واملؤسس ي هناك حاجه إلقرار اإلط -

يبيا وهو األهم في الوقت جتماعية في لللعدالة ال 

الذي يجب أن تعمل عليه املؤسسات الحالي 

جتماعية من قيمة العدالة ال  املسئولة ملا تمثله

 أساسية ستساهم في تحقيق السلم املجتمعي.

تحتاج ليبيا لحالة مصالحة شاملة فأغلب  -

الدول التى عاشت صراعات مجتمعية مسلحة أو 

نتهاكات جسيمة ت ل عانت من الدكتاتورية وتعرض

تعاملت مع معالجة مآس ي قد  لحقوق اإلنسان

املاض ى بروح تصالحية ل تخل بحق الضحايا من 

جهة ول تعتمد مبدأ العقاب كأسلوب ملعالجة 

خرى، ولقد نجحت هذه أة تراكمات املاض ى من جه

سس جديدة أعادة بناء الدولة على الدول فى إ

 .تعتمد الديمقراطية وتحترم حقوق اإلنسان

ستفادة من ال  التوصل آللية يمكن من خاللها -

الذي يجب  هوجود القبيلة بداخها في الوقت نفس

ستقاللية من تتمتع فيه املؤسسات الليبية بال  أن

حترافية حيث قيام بدورها بدرجة من ال الأجل 

ُيقاس مؤشر تطور الدول بدرجة استقالل 

بعض، مع عملها وفق األدوار  مؤسساتها بعضها عن

ها دون تداخالت خارج حيز القانون، وفي بطة و املن

ستبدل دور القبيلة اإليجابي 
ُ
الدول الحديثة ا

 بمؤسسات املجتمع املدني املستقلة. 

ب -
ّ
  ليبيا في نتقاليةال  العدالة تطبيق يتطل

ً
 فهما

حكم  مدى على نتهاكاتال  من الواسع للنطاق

 لكبعد الثورة وكذتلك التي حدثت القذافي أو 

 مع نظام القذافي. وقعتاملواجهات التي 
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الحرص على عدم تدخل القوى الخارجية في  -

لخارجية للنظام الجديد في السياسات الداخلية وا

ليبيا، عدا ما هو مشروع من حصولها وغيرها على 

النفط الليبي، ومشاريع إعادة إعمار ليبيا بمنافسة 

مفتوحة ومشروعة أمام األطراف الخارجية الدولية 

 األخرى.

ضرورة إعادة إصالح وبناء املؤسسات  -

وإنجاز مهمة  الديمقراطية للدولة الليبية الحديثة،

ستقرار األمني واملجتمعي، ة الوطنية وال الوحد

بتجريد امليلشيات من سالحها وبناء جيش وطني 

 قادر على حفظ وحدة وأمن ليبيا.

معالجة الختاللت األمنية والقتصادية  -

واإلدارية والتموينية، واإلشراف على إعادة إنتاج 

روات وتنظيم تصريفها النفط والغاز وبقية الث

 املحلي. ستهالكل اللتصدير و 

العمل على مكافحة الفساد في كافة أركان  -

يات حقيقية يمكن أن الدولة من خالل وجود آل

لتقليل معدلت الفساد التي تؤثر على  تستخدم

 القتصاد وبالتالي على العدالة التوزيعية.

ألضرار التي حصر اتعويضات ت تشكيل لجنة -

لحقت باملواطنين والتجار ورجال األعمال سواًء في 

املباني واملمتلكات أو الخسائر باألرواح وهي األهم ، 

التعويض على فترات متقاربة وبحسب  يكون على أن 

 األولوية والضرورة.

جتماعي ي و ال تحقيق العدالة في التوزيع املكان -

 ملشاريع التنمية.

لليبّية بسياسة تقوم على إدارة عائدات النفط ا  -

الوضوح والشفافية واملصلحة الوطنية، من أجل 

تفادي أية نزاعات مستقبلّية حول موارد الدولة. 

ل نسبة 
ّ
في املئة من إجمالي  60فقطاع الطاقة ُيشِك

ي، وأكثر من 
ّ
في املئة من إيرادات  90الناتج املحل

 في املئة من الصادرات. 95الحكومة، و

ن خالل وجود ليم والصحة مالهتمام بالتع -

ستثمار في هذه القطاعات خطط حكومية فعالة لال 

 في كافة أماكن وأقاليم الدولة.

وضع خطة لتنمية كافة املناطق واألقاليم  -

الليبية بما يعني تقليص حالة التهميش والُعزلة التي 

تعاني منها بعض املناطق والتي ل تصل لها الخدمات 

 الحكومية.

لالمركزية في اإلدارة وتشجيع تعزيز سياسة ا -

العمل املشترك ما بين القطاعات الوزارية وبالنسبة 

للجماعات املحلية فإنه ينبغي أن تتمتع اإلدارات 

 ختصاصات.واسع لال  اإلقليمية بتفويض

 السياس ي النقسام حالة إنهاء من لبد  -

  تأثيرها و املؤسساتي العمل على وتداعياتها
ً
 سلبا

 على قدرتها ووزارة الشؤون الجتماعية  عمل على

 .مهامها وأداء بوظائفها القيام

بتحسين وتطوير مؤسسات الضمان  هتمامال  -

جتماعي بما يجعلها أحد األسباب الرئيسية في ال 

وجود ما تفعيل السالم املجتمعي في ليبيا من خالل 

 جتماعي".يسمى ب "شبكات األمن ال 

من أجل  ستراتيجّية تنموية شاملةإوضع  -

اص للولوج إلى تشجيع مبادرات القطاع الخ

ى أساس احترام قتصادية علمختلف القطاعات ال

املنافسة. وإضافة لتزام بقواعد امبادئ القانون وال

ي، يتطلب إنجاح هذه إلى استقرار ال
ّ
قتصاد الكل

تدعم  ستراتيجية التنموية إدارة اقتصادية فاعلةاإل 

 مصرفي
ً
ستثمرين، وقطاعا

ُ
 يضمن امل

ً
 ديناميكيا

ً
ا
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ً
 وتنظيميا

ً
 قانونيا

ً
الوصول إلى التمويل، وإطارا

 يحمي حقوق امللكّية، ويقي من املمارسات 
ً
واضحا

 غير منحاز يسهر 
ً
 قضائيا

ً
الضارة باملنافسة، ونظاما

وآلّيات مناسبة على تنفيذ مقتضيات العقود، 

جتماعية في مجتمع افتقر إلى مثل لتعزيز الثقة ال 

 .الثقة مّدة أربعة عقود ونّيفهذه 

توفير الحقوق الكاملة للمرأة و القضاء على أي  -

تمييز ضدها فعلى الدولة أن شكل من أشكال ال

ير ازدواجية التعامل مع كال الجنسين في املجتمع تغ

 الليبي وتحقيق املساواة.

ن عدم توفر إطار سياس ي إ نستطيع أن نقول و 

ني من غياب الليبي يعاوأمني مميز جعل الشعب 

جتماعية بشكل كبير وواضح رغم أن العدالة ال 

الثورة قامت ونادت بها، وهذا ما يمكن أن نسميه 

بردة الفعل العكسية التي تحتاج ربما إلى تصحيح 

يعود باألمور لألهداف األساسية التي وضعتها الثورة 

ن العوامل إكانت تخطط لتحقيقها ويمكن القول و 

ئات الشعب الليبي ى كافة فاألساسية التي أثرت عل

 هي:  عدة عوامليمكن ربطها ب

عوامل داخلية متعلقة بالفئات املتصارعة  -

 هابعضو  اوطني اوالتيارات التي يؤدي بعضها دور 

 بتكليف من أطراف خارجية. اخر يؤدي أدوار اآل 

عوامل إقليمية مرتبطة برغبة بعض األطراف في  -

خاصة اإلقليم تنفيذ مصالح خاصة بهم في ليبيا 

وأن ليبيا تمثل أهمية إستراتيجية كبرى في املنطقة 

 وكذلك بحكم املوارد التي تمتلكها.

عوامل  دولية متعلقة باألطراف الدولية التي  -

في هذه املنطقة وتتحكم  امتزايد اتريد أن تؤدي دور 

 في مواردها.

 إومن هنا يمكن القول 
ً
ن تداخل هذه العوامل معا

أحد أهم  تحقيق منع الثورة بشكل كبير من

جتماعية التي كان يمكن أهدافها وهو العدالة ال 

ر األمن توفمن خالل عوامل عدة أن تتحقق، فلو 

في ليبيا بعد الثورة، وتوحدت كل القبائل تحت 

حكومة واحدة، وعملت هذه الحكومة على الوصول 

لكافة املناطق في الدولة من أجل تحقيق أبعاد 

يعية من خالل العدالة الجتماعية والتوز 

ور اإلمكانيات املتوفرة، لو حدث كل ذلك كانت األم

جتماعية بشكل ستسير ناحية تحقيق العدالة ال 

كامل، إل أن املواجهات العسكرية التي حدثت بعد 

الثورة أدت إلى عرقلة كافة الجهود التي يمكن من 

خاللها التقدم نحو تحقيق أبعاد هذه العدالة 

الشعب الليبي مشاركة بشكل يضمن لكل عناصر 

سياسية كاملة والحق في الوصول للموارد 

والحصول على النسب العادلة واملتساوية 

جتماعي ئة منها، وكذا الحق في الضمان ال واملتكاف

الذي هو حق أصيل لكل الفئات املهمشة 

 آلليات 
ً
واملحرومة، والذي يجب أن يوضع وفقا

واضحة ومحددة وليس فقط مجرد خطط مكتوبة 

أو قوانين غير قابلة للتنفيذ مما يجعلها تستبعد 

 بالفعل وليس بالقول نتيجة 
ً
لعدم وصول أطرافا

هتمام بهم على كافة الخدمات إليهم وعدم ال 

 عاد واملستويات.األب
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viiiمتاح على الرابط التالي:2014خالل عام  ( تقرير حقوق اإلنسان في ليبيا ، 
 

 final.pdf-ara-translations/libya-hrr-http://www.humanrights.gov/pdf/2014  

 
 

ix(  ، متاح على الرابط التالي:الثقافة السياسية القبلية و الثورة في برقة بليبيا 

 

http://www.academia.edu/11717389/Tribal_Political_Culture_and_the_Revolution_in_the_Cyrenaica_of_Li
bya 

 
 

x ) تاح على الرابط التالي:م ,القذافي بعد ما ليبيا مرحلة في الطبيعية الموارد ميتنظ 
 

 -gadhafi-post-in-resources-natural-http://www.hurriyetdailynews.com/governing
libya.aspx?pageID=238&nID=6544&NewsCatID=396 

 
 

http://www.sjrcenter.org/index.php/social-justice/concept/item/432-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9#.V6aLjfl97IU
http://www.sjrcenter.org/index.php/social-justice/concept/item/432-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9#.V6aLjfl97IU
http://www.sjrcenter.org/index.php/social-justice/concept/item/432-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9#.V6aLjfl97IU
http://www.sjrcenter.org/index.php/social-justice/concept/item/432-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9#.V6aLjfl97IU
http://www.alwatanlibya.com/more-20228-22-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20..%20%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85%20%D8%AF%20.%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82
http://www.alwatanlibya.com/more-20228-22-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20..%20%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85%20%D8%AF%20.%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82
http://www.alwatanlibya.com/more-20228-22-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20..%20%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85%20%D8%AF%20.%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82
http://www.alwatanlibya.com/more-20228-22-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20..%20%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85%20%D8%AF%20.%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82
http://www.alwatanlibya.com/more-20228-22-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20..%20%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85%20%D8%AF%20.%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82
http://www.alwatanlibya.com/more-20228-22-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20..%20%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85%20%D8%AF%20.%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82
http://www.alwatanlibya.com/more-20228-22-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20..%20%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85%20%D8%AF%20.%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82
http://mediterraneanaffairs.com/ethnic-minorities-the-main-challenge-for-the-libyan-stabilization/
http://arabi.assafir.com/Article/4990
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/isis-libya-womens-rights-restricted-sirte-a7040416.html
http://www.humanrights.gov/pdf/2014-hrr-translations/libya-ara-final.pdf
http://www.academia.edu/11717389/Tribal_Political_Culture_and_the_Revolution_in_the_Cyrenaica_of_Libya
http://www.academia.edu/11717389/Tribal_Political_Culture_and_the_Revolution_in_the_Cyrenaica_of_Libya
http://www.hurriyetdailynews.com/governing-natural-resources-in-post-gadhafi-libya.aspx?pageID=238&nID=6544&NewsCatID=396
http://www.hurriyetdailynews.com/governing-natural-resources-in-post-gadhafi-libya.aspx?pageID=238&nID=6544&NewsCatID=396
http://www.hurriyetdailynews.com/governing-natural-resources-in-post-gadhafi-libya.aspx?pageID=238&nID=6544&NewsCatID=396
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xi  ) ,متاح على الرابط التالي: ديناميكيات سوق العمل في ليبيا, مجموعة البنك الدولي 
 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ_Yn8n
-a7OAhVFPRoKHUUWDOgQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww

g%2Fexternal%2Fdefault%2FWDSContentServer%2FWDSP%2FIB%2F2015%2F12%2F04%2F090224b0wds.worldbank.or
-83ad1f77%2F1_0%2FRendered%2FPDF%2FLabor0market0d0gration0for0recovery.pdf&usg=AFQjCNHwUoCIep

cmvg0Igw&bvm=bv.129391328,d.d2s-HuUkPj5TS9 

 
 
xii ) متاح على الرابط التالي: , الليبية الوفاق مةحكو أمام تحديات ,البطة الدين عالء 
 
-uk/opinion/2016/4/26/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AAhttps://www.alaraby.co.
-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85
1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82 

 
 
 
xii  ) ,نظمة الليبية للسياسات و االسترتيجيات, متاح على الرابط التالي:االثار االجتماعية لالنقسام السياسي, المماجدة العربي 

 

http://loopsresearch.org/projects/view/23/?lang=ara  

 
 

xiii  )متاح على الرابط التالي: , الليبية الوفاق حكومة أمام تحديات ,البطة الدين عالء 
 
-https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/4/26/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85
1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82 

 
 

xiii  ) االجتماعية لالنقسام السياسي, المنظمة الليبية للسياسات و االسترتيجيات, متاح على الرابط التالي:ماجدة العربي, االثار 
 

http://loopsresearch.org/projects/view/23/?lang=ara  

 
 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ_Yn8na7OAhVFPRoKHUUWDOgQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww-wds.worldbank.org%2Fexternal%2Fdefault%2FWDSContentServer%2FWDSP%2FIB%2F2015%2F12%2F04%2F090224b083ad1f77%2F1_0%2FRendered%2FPDF%2FLabor0market0d0gration0for0recovery.pdf&usg=AFQjCNHwUoCIep-HuUkPj5TS9-cmvg0Igw&bvm=bv.129391328,d.d2s
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ_Yn8na7OAhVFPRoKHUUWDOgQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww-wds.worldbank.org%2Fexternal%2Fdefault%2FWDSContentServer%2FWDSP%2FIB%2F2015%2F12%2F04%2F090224b083ad1f77%2F1_0%2FRendered%2FPDF%2FLabor0market0d0gration0for0recovery.pdf&usg=AFQjCNHwUoCIep-HuUkPj5TS9-cmvg0Igw&bvm=bv.129391328,d.d2s
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ_Yn8na7OAhVFPRoKHUUWDOgQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww-wds.worldbank.org%2Fexternal%2Fdefault%2FWDSContentServer%2FWDSP%2FIB%2F2015%2F12%2F04%2F090224b083ad1f77%2F1_0%2FRendered%2FPDF%2FLabor0market0d0gration0for0recovery.pdf&usg=AFQjCNHwUoCIep-HuUkPj5TS9-cmvg0Igw&bvm=bv.129391328,d.d2s
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ_Yn8na7OAhVFPRoKHUUWDOgQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww-wds.worldbank.org%2Fexternal%2Fdefault%2FWDSContentServer%2FWDSP%2FIB%2F2015%2F12%2F04%2F090224b083ad1f77%2F1_0%2FRendered%2FPDF%2FLabor0market0d0gration0for0recovery.pdf&usg=AFQjCNHwUoCIep-HuUkPj5TS9-cmvg0Igw&bvm=bv.129391328,d.d2s
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ_Yn8na7OAhVFPRoKHUUWDOgQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww-wds.worldbank.org%2Fexternal%2Fdefault%2FWDSContentServer%2FWDSP%2FIB%2F2015%2F12%2F04%2F090224b083ad1f77%2F1_0%2FRendered%2FPDF%2FLabor0market0d0gration0for0recovery.pdf&usg=AFQjCNHwUoCIep-HuUkPj5TS9-cmvg0Igw&bvm=bv.129391328,d.d2s
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/4/26/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/4/26/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/4/26/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1
http://loopsresearch.org/projects/view/23/?lang=ara
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/4/26/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/4/26/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/4/26/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1
http://loopsresearch.org/projects/view/23/?lang=ara
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 اإلستراتيجياتنبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و 

في  2014 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست ستراتيجياتواإل املنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و  الدراسات التي  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحطرابلس ليبيا, و تم 

لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من إتخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة   جهدها من أجل تحسين 

اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات 
ً
و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم  عامة واإلستراتيجيات للحكومةال

 و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة. ورش عمل و مؤتمرات

 

 مكتب طرابلس

      ليبيا -طرابلس  – النوفليين

 مكتب إسطنبول 

Yenibosna Merkez MAH.29  

    Istanbul Vizyon Park 

   Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28 

                     Bahçelievler  -  İstanbul 

– Türkiye  

  

  92 25 603 212 0090                  : هاتف

 48 27 603 212 0090: فاكس

  


