
 

  

 انتهاكات حق التظاهر
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  ليبيا 
 ورقة تلخيصيه حول انتهاكات حق التظاهر والتجمع السلم  ف 

 

 

 مقدمة: 

  تهيمن عىل  
  ليبيا،وضع حقوق اإلنسان بشكل عام  تستمر المخاطر والممارسات القمعية الممنهجة الت 

وخصوصا تلك    ف 

ب  االنتهاكات وح  وقحقالمتعلقة  السلم   والتجمع  الرأي،  رية التظاهر  عن  اإلعالن    التعبير  يكفلها    
الت  الحقوق  هذه 

 . الدستوري الليت   والمعاهدات الدولية

ة هذه الممارسات القمعية مع الليبيير  من  خصوصا مع تزايد    الشعبية  خروج االحتجاجات  تصاعدت وتير اإلحباط بير  

ق البالد وغرب  ها، فضال عن االنقسام السياس  الذي تج  المتناحرة  أطراف الرصاع    شر
  دد  منذ سنوات ف 

  مارس الماض 
، ف 

  كان فشل تنظيم ، السيما بعد متنازعتير  السلطة إىل حكومتير   موقس  
  ديسمي  مزمع عقدها  االنتخابات الت 

 . 2021ف 

    غط  ن
ة   الورقة   هذه   ف  عام    ةالزمني  الفي  بداية  أنماط  وندرس،  2022يوليو  وحت     2020منذ  ضد    النتهاكاتا  فيها 

     المتظاهرين
  وقعت فيها   بالمنظمة  والتوثيق  فريق الرصد   سجلها الت 

ورة أن تعكس  ،  والمناطق الت    األعداد وليس بالرص 

  لالنتهاكات،  الكمالمذكورة 
 أو لم نتمكن من تأكيدها.  حاالت لم نستطع الوصول إليها بالتأكيد    فهناكالحقيق 

 انتهاكات ضد المتظاهرين: 

 رست: 

استهدف  و   يةقمعوأعمال  متكررة    اعتقال  تحمال   قبضة أمنية مشددة،تحت  واقعة  ال   وسط ليبيا شهدت مدينة شت  

   ،  لمتظاهرينل
ات  ا  ل، واعتق األقل  عىل   آخرين  7وجرح    قتل متظاهر   2020أغسطس من عام    25فق  من  ،  تعسفيا لعشر

  االليبية، المسلحة   للقواتللقيادة العامة وكتيبة طارق بن زياد التابعة  166قبل كتيبة 
لرصاص الح  لقمع  ا تستعملالت 

  نظمها أنصار سال  المظاهرات السلمية
. يت   

 ف اإلسالم القذاف 

قام    ،( صحفيير  3متظاهرين من بينهم )  طالتقشي    ختفاءاو حالة اختطاف    (20)اكير من    سجلنا   2021منذ نوفمي   و 

ات واحتجاجات سلمية ب  بسبب المشاركة  ،الداخىل  وكتيبة طارق بن زياد   األمنجهاز  بها     مسير
  وكانت احدى ،  المدينةف 

  لالنتخابات الرئاسية  اإلسالمترشح سيف  المظاهرات تدعم    هذه
     أخرى  ووقفة احتجاجية  ،القذاف 

  2022مارس    19ف 

  قام بها حلف شمال    بتعويض  طالبت
بات الجوية الت    شت عام    األطلس  ضحايا الرص 

  بعض   وظل  ،2011ضد المدنيير  ف 

  سجن الكويفية بمدينة بنغازي واالختفاء القشي  قيد االعتقال  المتظاهرين 
توجه لهم أي   أندون  ،  يوم  100ألكير من    ف 

  أي مظاهرات  المختصة  اتعىل النياب  يعرضوا و  أ  تهم 
وا عىل توقيع تعهدات بعدم المشاركة ف  مقابل   أخرىمرة  ، واجي 

 . سبيلهم إخالء

ق:   طبر

   الحال  ف ال يختل
ق مدينة  ف  ق، طي      أمام  باالنتخاباتحيث تعرض متظاهرين مطالبير    أقىص الشر

مبت  مجلس النواب ف 

  التتقال  متظاهرين منها االع  (5)ووثقت المنظمة انتهاكات طالت    ،من رجال األمن  العتداءات  2022  يناير 
  والتهديد   عسق 

المفرطة ضدهم  واستخدام المتظاهرات بسيارة  كما  ،  القوة  هست احدى 
ُ
لمان  يقودها د الي  ، وتكررت  عنارص أمن مبت  

ألسباب    ،سنة  52من العمر  حيث اختطف ناشط يبلغ    2022  األول من يوليو   احتجاجات  خالل  أخرىاالعتداءات مرة  

  
     ،الليت     مجلس النوابمقر  قرب  األوضاع المعيشية    حتجاجات ضد اال   تتعلق بمشاركته ف 

ه مجهول حت  واليزال مصير

ه. نشر هذه الورقة  ، رغم المطالبات من المنظمات الحقوقية و نداءات عائلته وزوجته بالكشف عن مصير

ل    17  ولد قارص بالغ من العمر   ختطفكما ا ق من قبل  أشتهسنة، بعد اقتحام مي   مديرية   مسلحير  يتبعون  بمدينة طي 

  محاولة منهم  ،  األمن بالمدينة
  االحتجاجات    لذي يعد   والده  العتقالف 

ةأحد النشطاء المشاركير  ف  وظل  بالمدينة،    األخير

 أو عرضه عىل النيابة.  له ه تهم دون توجي سبيلةأن تم إخالء  قبل، يوم قيد االحتجاز   15
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 مرصاتة: 

  مدينة مرصات 
،  أفضل حاال،  ةولم يكن الوضع ف   

  مطلع يوليو الماض 
اعتقلت قوة العمليات    فعقب موجة االحتجاجات ف 

كة ومديرية أمن مرصاتة سبعة ) قبل أن يتم إخالء    بالمدينة  المجلس البلدي  بالقرب من مبت  تعسفًيا  متظاهرين    (7المشي 

ون يوما تعرض  بعد ساعاتمنهم    (6ستة )  سبيل للتعذيب    خاللها ، واستمر احتجاز أحد منظم  المظاهرات لمدة عشر

 . له سبيله دون توجيه أي تهم  أخالء يتم  أنومحاميه قبل  أشتهومنعه من التواصل مع 

 سبها: 

  سبها جنوب ليبيا 
    أطفالبينهم    خرين أ(  20من )  أكير   وجرح طفل  قتل  ، حيث  سوءا الوضع أكير    يبدو   وف 

اير   17  ف  في 

قذيفة  2021 سقوط  ثو   كانوا   حشد عىل    بعد  ذكرى  بمناسبة  احتفالية  ة  مسير   
اير ف  في  المدينة  رة    ت وتكرر ،  وسط 

  سبها   االعتداءات ضد المتظاهرين
    أخرىمرة    ف 

مجهولير  النار عىل تجمع من المحتجير     أطلقحيث    2022  يوليو   5  ف 

   ضد تردي األوضاع المعيشية 
 . للمستشق   إسعافهلحظات من   المتظاهرين بعد  أحد ذلك   إثر قتل عىل  مدينةال وسط ف 

   
خروج مظاهرات تطالب بتحسير     الليبية  المسلحة  واتللقيادة العامة للقنوفمي  منعت كتيبة طارق بن زياد التابعة  وف 

 . المنع أسبابمجمع المحاكم دون توضيح  وأمامالمعيشية وسط المدينة  األوضاع

 طرابلس: 

  نظمها حراك  
  العاصمة طرابلس عام    23عىل إثر االحتجاجات الت 

  رفعت شعارات ضد  2020أغسطس ف 
  قساماالن، والت 

أجهزة أمنية  من قبل  الرصاص الح     استخدامجراء  متظاهر    إصابةجلنا  ساألوضاع المعيشية والفساد،    وترديالسياس   

    حكومة الوفاقتابعة ل
  اعتقلت،  وسط طرابلس  الوطت 

  أنقبل    ،عىل األقل  المتظاهرين  النشطاء  من  (10)  ا تعسفي  والت 

    جميعا خىل سبيلهم  ي
 أغسطس.  29 ف 

  التظاهر، فقد شن جهاز الهجرة مدعوما بعنارص  بدورهم لم  
يسلم المهاجرون وطالت   اللجوء من االعتداءات عىل حقهم ف 

المتحدة لشؤون   األمم  المفوضية  أمام مكتب  لمهاجرين  اعتصام سلم   ر عىل  ور هجوما غير مي   
من كتيبة فرسان جي 

  مطلع يناير  
ب لفض االعتصام ، واستخدم العنارص المسلح2022الالجئير  بطرابلس ف  ير  القوة المفرطة والرصاص والرص 

وطرد المهاجرين المطالبير  باإلجالء الفوري وتوفير الحماية، وأصيب عىل اثر ذلك الهجوم مهاجر من الجنسية السودانية  

موا    مهاجر بطريقة غير إنسانية  600أخرين من بينهم نساء، واعتقلت قوات األمن قرابة    20بعيار ناري، وجرح اكير من   وارص 

  خيام االعتصام لمنعهم من العودة مجددا. 
 النار ف 

 المرج: 

ق بنغازي  مدينة المرج ب  األمن الداخىل    وجهاز األمن  مديرية    قوات  فرقت احتجاجات خرجت تنديدا باألوضاع    ،الواقعة شر

  أعمال تخريبية سبتمي    12بتاري    خ   محتجير  الضد    واسعة  حملة اعتقاالت  المعيشية، وشنت
 ،متهمتا إياهم بالمشاركة ف 

الحملة   اعتقال ما    ،أليامواستمرت هذه  يقونتج عنها  التوقيع عىل    أنقبل  ،  ( متظاهر 30عن )  لال  بعد  يخىل سبيلهم 

  مظاهرات مره أخرى. 
 تعهدات بعدم الخروج ف 

:  اإلطار  ي
 القانون 

السلم   التظاهر  حق  ليبيا   رغم ضمان  عليها  المصادقة  الدولية  المعاهدات    
بالحقوق    ومنها   ،ف  الخاص  الدوىل   العهد 

الثانيةالسياسية والمدنية الليت     من اإلعالن الدستوري  14المادة    تضمن  وكذلك  ،1، المادة 
، وأيضا نص  حق التظاهر   2

يرو انه    قانونيير  وحقوقيير  قبل من يواجه انتقادات  الذي بدوره، 3لتنظيم حق التظاهر السلم   2012( لسنة 65قانون )

  التظاهر والتعبير بطرق سلمية
ط الحصول عىل إذن مسبق من    وخصوصا انه،  يضم موادا قامعة لحق المواطن ف  يشي 

 السلطات قبل خروج المظاهرات للشارع إضافة لتحديد الجهة المنظمة لهذه الفاعليات وزمانها ومكانها. 

 
 العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية  1
ي  2  مع تعديالته.  2011اإلعالن الدستوري الليب 
 م. لتنظيم حق التظاهر السلمي  2012( لسنة 65قانون ) 3
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 الخالصة: 

فت،  اآلن  وحت    2020منذ       حكومات المتعاقبةال  السلطات و   أشر
ق ليبيا و   ف    ها والمجموعات المسلحة التابعة لها غرب     شر

   خطف و   حمالتعىل  
  مناطق متفرقة من ليبيا اعتقال تعسق 

ات من المتظاهرين ف    الفئات الهشة  طالت العشر
، لم تستثت 

  بعض التظاهرات والوقفات االحتجاجية والتجمعات  لتفريقمن بينها النساء والمهاجرين، كما واستخدمت القوة المفرطة  

  عدة مدن ليبية
 الليبية   القيادة العامة للقوات المسلحة   قامتكما و   عالوة عىل التهديدات وحمالت التحريض،  ،السلمية ف 

أمنية، باإلضافة اىل وجود نص قانون يقيد    تمنع التظاهر بدون أخذ موافقةقرارات    باستصدار   الوحدة الوطنية  وحكومة

التعسفيةالتظاهر  القمعية  ، هذه اإلجراءات      والممارسات 
    حق التقييد    ساهمت ف 

السلم    التظاهر و   ف  بشكل    التجمع 

  المظاهرات من وسالمةأل  تهديد   الت تشكلوالز  وشكلت  ،واضح
 . المشاركير  ف 

  
ق ليبيا أو غرب  ها، يعد الخروج ف    شر

  تنظمها السلطات سواء ف 
أمر بالغ الخطورة،  أي تجمع باستثناء تلك المظاهرات الت 

    ويضع المتظاهر 
  خطر    ف 

  ،  حقيق 
للمتظاهرين منها ما  فضفاضة  تلفيق تهم    خصوصا مع النهج الذي تتبعه السلطات ف 

،  قتعلي  التخريب وأعمال الشغب. و  باألمن القوم 

االنتهاكات  و  تلك  العالقةرغم كل  ذات  الجهات  تجري  بنغازي  لم    
ف  العام  والمحام   الليت    العام  النائب  بينها  أي    من 

  ظاهرة يعزز    ر الذي األم  ، تمهيدا لمحاسبتهم  االنتهاكاتللوصول اىل المسؤولير  عن تلك    ذات فعاليةجدية و تحقيقات  

  ليبيا.  اإلفالت من العقاب
 ف 

 التوصيات: 
    والسلطاتحكومة الوحدة الوطنية    عىل  •

ق  ف       المجتمع   وأفراد عىل النشطاء    حمالت التضييق  وقف كافة ليبيا    شر
المدن 

  التظاهرات واالحتجاجات السلمية. 
 والمشاركير  ف 

طباإلفراج عن المتظاهرين المعتقلير  تعسفيا  ونطالب  •  ، والكشف عن مصير المختفير  قشيا. فورا دون قيد أو شر

  االنتهاكات ضد المتظاهرين.  ندعو كما  •
 النائب العام الليت   بفتح تحقيق شامل ف 

    حكومة الوحدة الوطنية والسلطات  نحث •
ق  ف  حرية  ، و والتجمع السلم  التظاهر  ضمان حق  العمل بجدية ل   عىلليبيا    شر

 .  الرأي والتعبير

الليت     • لمان  الي    
ف  المتمثلة  يعية  التشر السلطات  قا ب نطالب  لحقوق  تعديل  العالم   اإلعالن  يتوافق مع  بما  التظاهر  نون 

، لضمان   حرية التظاهر. اإلنسان واإلعالن الدستور الليت  
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