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مقـــــــــــــــــدمة

املنطقة  دول  التجمع يف  حرية  أكرب حول  دراسة  الدولة جزء من  التجمع حسب  لحرية  املراجعة  هذه 

األوروبية‑املتوسطية يف الوقت الحارض. وتتألف الدراسة من جزئني. األول: اإلطار القانوين. والثاين: مامرسة حرية 

التجمع. نرش الجزء األول من الدراسة اإلقليمية يف شهر أيلول/سبتمرب 2013. وسينرش الجزء الثاين يف عام 2014.

النسخة الكاملة من الدراسة حول حرية التجمع يف املنطقة األوروبية‑املتوسطية ميكن الحصول عليها هنا. 

وتضم الدراسة املعايري الدولية لحامية الحريات األساسية، ثم تحلل األطر القانونية ومدى التزامها مبعايري حقوق 

اإلنسان الدولية يف ثالث عرشة دولة يف املنطقة األوروبية-املتوسطية واالتحاد األورويب، وهي: االتحاد األورويب 

ككل، وإسبانيا، واململكة املتحدة، والجزائر، ومرص، وإرسائيل، واألردن، ولبنان، وليبيا، واملغرب، وفلسطني، 

وسورية، وتونس، وتركيا.

ومن أجل تطوير التقييم للقوانني عىل مستوى الدولة مع املعايري الدولية واملضامني العملية لألحكام القانونية 

املتعلقة بحرية التجمع، تم استخدام مؤرشات موضوعية كمرجعية يف كل فصول الدراسة، جنباً إىل جنب مع 

مقاربة حساسة جندرياً، أي تراعي الفوارق بني الرجال والنساء، الستكشاف ما إذا كانت النساء يتمتعن بحرية 

التجمع بنفس القدر الذي يتمتع به الرجال، وما إذا كانت النساء يتأثرن بالقيود أكرث من الرجال.

واستندت هذه الدراسة إىل عملية مشاورات مع املنظامت األعضاء يف الشبكة األوروبية-املتوسطية لحقوق 

اإلنسان، ومبشاركات منها. وشملت العملية مثانني منظمة ومؤسسة تدافع عن حقوق اإلنسان موجودة يف ثالثني 

دولة، إضافة إىل أفراد أعضاء يف الشبكة. وبناء عىل ذلك، تعكس الدراسة جهود باحث/ة كلف/ت يف الدول 

املشمولة بالدراسة، ومبساعدة من مجموعات العمل التابعة للشبكة، املختصة بحرية تكوين الجمعيات والتجمع 

والحركة، ومبشاركة فعالة من منظامت مجتمع مدين وخرباء.

وبناء عىل ذلك، فإن هدف هذه الدراسة أن توفر للمدافعني عن حقوق اإلنسان، ومنظامت املجتمع املدين، 

ومؤسسات الدول تحليالً ميّكنها من تقييم السياسات عىل مستوى الدولة ومقارنتها بدول أخرى واملواثيق 

الدولية من أجل السعي إىل إصالحات ذات صلة، واملساعدة عىل تحسني وضع حرية التجمع يف دول املنطقة 

األوروبية املتوسطية.

سان ‑ حرية التجمع ‑ اإلطار القانوين
ق اإلن

شبكة األوروبية‑املتوسطية لحقو
ال
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المقدمة

ظهر الحق يف حرية التجمع العام، والحريات األساسية األخرى، إىل حيز الوجود يف ليبيا منذ ثورة عام 2011، التي انتهت بحرب أهلية 

وإطاحة الزعيم الليبي معمر القذايف.

كانت االحتجاجات العامة يف عهد القذايف مستحيلة عملياً. وخالل انتفاضة 2011 كان قمع االحتجاجات التي بدأت سلمية قمعاً رشساً.

اللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف ليبيا استنتجت يف تقريرها أن قوات القذايف أفرطت يف استخدام القوة ضد املتظاهرين يف األيام األوىل 

لالحتجاجات.

وأدى ذلك إىل وفيات وإصابات كبرية، تتبني طبيعتها من النية الواضحة للقتل )بتوجيه الطلقات إىل الرأس، والجزء العلوي من الجسد(.

وتكّون لدى اللجنة اعتقاد بوجود سياسة مركزية لقمع عنيف، وهجامت منظمة واسعة النطاق عىل املدنيني.

ووجدت اللجنة تحديداً أن إطالق النار عىل املتظاهرين خالل االحتجاجات كان مفرطاً مقارنة بالخطر الذي تشكله.1

ظل الوضعي األمني بعد إطاحة القذايف غري مستقر للغاية، نتيجة ضعف املؤسسات االنتقالية، ووجود ميليشيات مسلحة ترفض الترسيح 

وتحكم بالقوة مناطق من ليبيا.

يف هذا السياق املتوتر، أصدرت لجنة الحكم االنتقايل يف شهر آب/أغسطس 2011 اإلعالن الدستوري الذي يظل ساري املفعول إىل أن يتم 

إقرار دستور جديد.

يؤكد اإلعالن الدستوري حقوق اإلنسان والحريات األساسية. ومن الناحية القانونية عىل األقل، صار من املمكن لليبيني التمتع بالحقوق 

املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية التي صادقت عليها ليبيا، ولكنها مل تطبق قط.

وعالوة عىل ذلك، فإن القوانني التي ظلت سارية املفعول هي املتوافقة مع روح اإلعالن الدستوري إىل أن يتم سن قوانني جديدة.

وقد تم إقرار بعض القوانني الجديدة منذ نهاية الثورة. يف عام 2012، أصدرت السلطات قانوناً يرفع الحظر املفروض عىل تشكيل األحزاب 

السياسية،2 وقانوناً آخر ينظم الحق يف حرية التجمع السلمي.3 وهذا القانون ال يرقى إىل مستوى املعايري الدولية يف كثري من مواده4.

للحالة غري املستقرة للمرحلة االنتقالية يف ليبيا،  صدور القانون 65 لعام 2012 )قانون تنظيم حق التظاهر السلمي( قد يكون انعكاساً 

فالقانون يف صيغته الحالية يفتقر إىل آليات تجعل تنفيذه ممكنا، ويفتقر إىل األحكام الالزمة للمحاسبة بالنسبة للدولة واملتظاهرين.

ويزيد الوضع األمني الفوضوي األمر تعقيداً، فالعديد من جامعات املتمردين سابقاً، التي تحولت إىل ميليشيات مدججة بالسالح، تواصل 

رفض االندماج بوحدات الرشطة والجيش، وانضم بعضها إىل املظاهرات التي تحولت إىل مظاهرات عنيفة.

1 انظر تقرير اللجنة الدولية لتقيص الحقائق بتاريخ 8 آذار/مارس A/HRC/19/68( 2012(. التقرير متوفر عىل الرابط التايل:

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf

 للمزيد من املعلومات، انظر أيضاً أنيسة بلال ولويز دوزوالد بيك، »تقييم استخدام القوة خلال العربية الربيع«، الكتاب السنوي للقانون الدويل اإلنساين، املجلد 14 )مطابع يت 

ام يس آرس: الهاي، 2012، ص ص 35-3(.

2 القانون رقم 02-2012 بشأن األحزاب السياسية، الصادر عن املجلس الوطني االنتقايل.

3 القانون رقم 65 لسنة 2012 يف شأن تنظيم حق التظاهر السلمي، الذي أقره املؤمتر الوطني العام يف ترشين الثاين/ نوفمرب .2012

4  انظر محامون من أجل العدالة يف ليبيا: »محامون من أجل العدالة في ليبيا ينضمون إلى منظمات الحقوق الليبية والعربية للتحذير من قانون ليبي جديد يقوض حرية التجمع«، 

3 كانون األول/ديسمرب 2012. البيان متوفر عىل الرابط التايل التي متت زيارته يف 19 شباط/فرباير 2013:

http://www.libyanjustice.org/news/news/post/55-lfjl-joins-libyan-and-arab-rights-organizations-warn-that-new-libyan-law-undermines-freedom-

of-assembly
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هذه املجموعات تعمل خارج نطاق القانون وتواصل السيطرة عىل النظام العام يف أجزاء من البالد دون أن تكون عرضة للمحاسبة.

1. اإلطار القانوني العام  

الصكوك الدولية

صادقت ليبيا عىل معظم اإلعالنات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق. ونتيجة لذلك، فهي ملتزمة باحرتام املعايري الدولية فيام 

يتعلق بالحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

االتفاقيات املصادق عليها:

w العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري األول؛

w العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛

w اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، سيداو، مع بعض التحفظات، وبروتوكولها االختياري؛

w  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )اتفاقية مناهضة

التعذيب(؛

w اتفاقية حقوق الطفل؛

w اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي؛

w اتفاقية العامل املهاجرين، التي تشمل حرية تكوين الجمعيات والتجمع؛

w  ،امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، وبروتوكوله املتعلق بإنشاء املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

وبروتوكوله املتعلق بحقوق املرأة يف أفريقيا.

ويف 26 شباط/فرباير 2013 صادقت ليبيا عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التي تطلب مادتها 29 من الدول األطراف أن تكفل 

لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية املشاركة بصورة فعالة وكاملة يف الحياة السياسية والعامة.

واملواثيق  لإلعالنات  االنضامم  إىل  األساسية، وتسعى  اإلنسان وحرياته  الدولة حقوق  »تصون  الدستوري:  اإلعالن  7 من  املادة  تنص 
الدولية واإلقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل عىل إصدار مواثيق جديدة تكرم اإلنسان كخليفة الله يف األرض«.5

هذه اإلشارة إىل املواثيق الدولية يلزم الدولة باالنضامم لها، ولكنها ال تضع املواثيق يف مرتبة أعىل من القوانني الليبية. ويف الوقت نفسه، 

ألزم اإلعالن الدستوري املجلس الوطني االنتقايل باحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية،6 وحدد يف املادة 17 من اإلعالن الدستوري 

مسؤوليات املجلس: »ضامن الوحدة الوطنية، وسالمة الرتاب الوطني، وتجسيد القيم واألخالق ونرشها، وسالمة املواطنني واملقيمني، 
واملصادقة عىل املعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة املدنية الدستورية الدميقراطية«.7

5 اإلعالن الدستوري، املادة 7.

6 املرجع السابق.

7 اإلعالن الدستوري، املادة 17.
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القانون املحيل

صدر بعد الثورة اإلعالن الدستوري8 يف آب/أغسطس 2011، عىل أن يظل ساري املفعول إىل حني اعتامد دستور جديد.9

املادة 14 من اإلعالن الدستوري:

»تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبري الفردي والجامعي، وحرية البحث العلمي، وحرية االتصال، وحرية الصحافة 

ووسائل اإلعالم والطباعة والنرش، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر واالعتصام السلمي، ومبا ال يتعارض مع القانون«.

ينظم القانون رقم 65 لعام 2012 الحق يف التجمع العام السلمي.

أقرت القانون 65 الهيئة الترشيعية الحالية، أي املؤمتر الوطني العام، يف ترشين الثاين/نوفمرب 2012، وفيه أحكام متعلقة بهذا الحق املحدد 

لكل من املواطنني واألحزاب السياسية، ومنظامت املجتمع املدين والنقابات املهنية، وهو الحق الذي ورد ذكره يف املادة 14 من اإلعالن 
الدستوري.10

عرف القانون 65 املظاهرة بأنها: »تجمع من عدد من األشخاص أو سريهم بطريقة سلمية يف مكان أو طريق عام أو بالقرب منهام بقصد 

التعبري عن رأي أو التأكيد عىل تنفيذ مطالب معينة«.

ال يتضمن نص هذه املادة أي متطلبات عىل التجمعات التي تتم يف أماكن خاصة.

ويندرج هذا القانون ضمن اختصاصات مديريات األمن يف املناطق املختلفة، وهي تابعة لوزارة الداخلية.

املتعلق  القسم  أدناه  )انظر  التجمع  قيوداً عىل حرية  لعام 1992، كان يضع  األمن والرشطة، رقم 10  السابقة األخرى، كقانون  القوانني 

بالقيود(.

2. اإلجراءات  

ال يشرتط قانون التظاهر الحصول عىل موافقة مسبقة عىل إقامة تجمع، بل يشرتط »توجيه إخطار كتايب إىل مديرية األمن« يف منطقة 

املظاهرة.11 ويشرتط أيضاً أن يحتوي اإلخطار الكتايب معلومات عن »تاريخ وتوقيت بدء املظاهرة ومكان تجمعها وانطالقها وخط سريها 

وانتهائها، وذلك قبل املوعد املحدد للمظاهرة بثامن وأربعني ساعة«.

وال يشري القانون إىل حصول منظمي املظاهرة عىل وصل باستالم اإلخطار الكتايب. وال يوجد يف القانون حكم متعلق بحاالت اإلعفاء من 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11248 :8 انظر اإلعالن الدستوري املؤقت، املتوفر عىل الرابط التايل

املادة 35 تقول »يستمر العمل بجميع األحكام املُقررة يف التَّرشيعات القامئة، فيام ال يتعارض مع أحكام هذا اإلعالن إىل أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها«.

9  سيقرر الربملان إجراءات اختيار الجمعية التأسيسية، بعد أن وجدت املحكمة العليا يف 26 شباط/فرباير 2013، أن قانون انتخاب الجمعية التأسيسية الصادر يف 2012 غري دستوري.

10 املادتان 2 و3 من القانون 2012/65، قانون التظاهر. نص القانون الذي أقر يف 6 ترشين الثاين/نوفمرب 2012 متوفر عىل الرابط التايل التي متت زيارته يف 13 شباط/فرباير 2013.

http://www.gnc.gov.ly/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemid=8

11 املادة 5 من القانون 2012/65.
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تقديم اإلخطار، خالفاً ملا يويص به الخرباء الدوليون والهيئات الدولية، وخاصة من أجل السامح بالتجمعات العفوية.12

ويشرتط القانون أيضاً وجود لجنة منظمة للمظاهرة تتألف من ثالثة أشخاص عىل األقل )رئيس وعضوين(، ويتعني عىل هذه اللجنة: 

»أن تحافظ عىل النظام أثناء املظاهرة، وأن متنع كل خطاب يخالف النظام العام واآلداب، أو يشتمل عىل تحريض عىل الجرائم«.

وتجيز املادة 6 )أ( للسلطات اإلدارية ذات العالقة »أن تعدل موعد بدء املظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطالقها وخط سريها إذا 

كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض املواطنني وممتلكاتهم أو املمتلكات العامة للخطر«.

أما املادة 7 فتجيز للسلطات منع تنظيم مظاهرة »إذا كان من شأنها حصول االضطراب يف األمن العام«. ويف حال املنع يجب تبليغ 

منظمي املظاهرة قبل اثنتي عرشة ساعة عىل األقل من موعد بدء املظاهرة، ويجب »تعليق صورة« من أمر املنع »عىل الباب الخارجي 

للجهة« التي أصدرت األمر »وينرش يف الصحف املحلية إذا تيرس«.

وتنص املادة 7 أيضاً عىل أنه يحق »ملنظمي املظاهرة التظلم من أمر املنع إىل وزير الداخلية«، ولكن ال توضح املادة أي آلية بخصوص 

اللجوء إىل مراجعة قضائية، أو وسيلة قانونية أخرى للتظلم.

3. القيود  

القوانني السابقة التي حظرت جميع التجمعات ذات الطابع السيايس، والنقابات العاملية املستقلة واإلرضابات العاملية، مل تعد سارية 

املفعول، وقد قامت نقابات مهنية وعاملية بإرضابات خالل السنة املاضية لالحتجاج عىل سياسات أو التعبري عن مظامل مالية.

ومع ذلك، فإن قوانني أخرى تحد من حرية التجمع، مثل قانون األمن والرشطة رقم 10 لسنة 1992، الذي ال يزال ساري املفعول. 

هذا القانون يجيز للرشطة استخدم القوة أوال، ثم األسلحة النارية، كمالذ أخري لتفريق تجمع ألكرث من خمسة أشخاص إذا كان يشكل 
خطرا عىل األمن العام.13

وعالوة عىل ذلك، يضع قانون االنتخابات الحايل قيوداً عىل املظاهرات التي تنظم ضمن حملة انتخابية مبنع إقامتها يف أماكن العبادة 
أو املدارس أو الجامعات.14

السلمي«،15 وال ميكن  التجمع  عىل حرية  تلقائياً  األسبقية  تأخذ  أن  ينبغي  ال  املرور  »حرية حركة  إن  السلمي  التجمع  مقرر  يقول 

استخدام التعطيل املؤقت لحركة املرور كذريعة إلصدار أمر يحد من مامرسة حرية التجمع.16 لكن املادة الثانية من القانون الليبي 
تربط الحق يف التجمع السلمي بـ»استمرار سري املرافق العامة والحفاظ عىل النظام العام«.17

12  األمم املتحدة، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة 20، تقرير مقرر التجمع السلمي، ماينا كياي )A/HRC/20/27(، بتاريخ 21 أيار/مايو 2012، الفقرة 29. املبادئ التوجيهية/ 

 ،1 الفصل  انظر  املعلومات،  من  للمزيد   .36 الفقرة   ،)2007( هنغاريا  مقابل  وآخرين  بكتا  قضية  اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  املحكمة  4.2؛  والتعاون،  األمن  منظمة 

»إجراءات«.

13 املادة 13 من القانون 1992/10. نص القانون متوفر عىل الرابط التايل الذي متت زيارته يف 25 شباط/فرباير 2013:

http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=41

14 املادة 21 من قانون االنتخابات. نص القانون )نسخة غري رسمية باإلنجليزية( متوفر عىل الرابط التايل الذي متت زيارته يف 26 شباط/فرباير 2013:

/http://feb17.info/news/libyas-final-election-law-2012-unofficial-english-version

15 تقرير أعده مقرر التجمع السلمي، الفقرة 41، ص 11.

16 للمزيد من املعلومات، انظر الفصل 1، »القيود«.

17 املادتان 2، و3 من القانون 2012/65.
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التجمع السلمي واملقرر املعني بوضع املدافعني عن حقوق  أثار مقرر  الثاين/يناير 18.2013  يف رسالة ادعاء مشرتكة صادرة يف 9 كانون 

اإلنسان، مخاوف جدية حول أحكام عدة يف القانون 65 لعام 2012، ومل يتلقيا ردا من الحكومة الليبية عىل الرسالة.

وقد سلطت الرسالة املشرتكة الضوء عىل النقاط التالية:

w  املادة )4( تشرتط وجود لجنة منظمة للمظاهرة، ويتعني عليها أن تحافظ عىل النظام أثناء املظاهرة. هذه املادة تلقي

عىل كاهل املنظمني مسؤولية ضخمة من املرجح أن يكون لها أثر يردع تنظمي مظاهرات؛

w املادة 7 متنح تضع أساسا »عريضا وغامضا« لحظر التجمع عىل أساس »أمني«؛

w .املادة 6 )أ( متنح للسلطات صالحيات واسعة لتغيري وقت ومكان التجمع

املادة 3 من القانون تذكر فقط املواطنني واألحزاب السياسية، ومنظامت املجتمع املدين والنقابات املهنية يف ما يتعلق بالحق يف التظاهر 
السلمي. وبالتايل تستثني هذه املادة يف صيغتها الحالية غري املواطنني من مامرسة هذا الحق، وهذا األمر مناقض للمعايري الدولية.19

ولكن كانت هناك أنباء عن مظاهرات احتجاج سلمية متفرقة قام بها العامل األجانب أمام رشكات النفط والسفارات ومل متنع.20

أيضاً مل يتم عملياً التشدد يف تطبيق رشط اإلخطار املسبق، ومل متنع مظاهرات نظمت بدون ترخيص، وال يوجد علم بحالة تم فيها إصدار 
أمر منع، أو تظلم من أمر من هذا القبيل.21

4. الحماية  

يلزم اإلعالن الدستوري الدولة بضامن حرية التجمع وفقاً للقانون.

املادة 6 )ب( من القانون 2012/65 تنص عىل أنه »يتعني عىل الجهة اإلدارية توفري الحامية للمظاهرة وتقديم املساعدة لها يف حدود 

القوانني واألنظمة والترشيعات النافذة«.

ولكن ال توجد آليات أو أحكام لتوفري الحامية للمتظاهرين من املشاركني يف مظاهرات مضادة، أو حامية املمتلكات العامة.

وقانون الرشطة الصادر يف عهد القذايف ال يتطرق إىل املظاهرات، التي كانت ممنوعة يف ذلك الوقت. 

عىل أرض الواقع، قدم الحامية للمظاهرات الكبرية امليليشيات والرشطة يف منطقة املظاهرة،22 وهذه مشكلة نظراً ألن هذه امليليشيات 

مسلحة، وليس لها صفة قانونية، األمر الذي يرتتب عليه خطر االستخدام العشوايئ للقوة واإلفراط فيه.

18 رسالة من املقررين الخاصني )JAL 09/01/2013(، متوفرة )باإلنجليزية( عىل الرابط التايل الذي متت زيارته يف 12 حزيران/يونيو 2013:

https://spdb.ohchr.org/hrdb/23rd/public_-_AL_Libya_09.01.13_)3.2012(.pdf

HRI/GEN/1/( وثيقة األمم املتحدة ،)19  لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام 15، وضع األجانب مبوجب العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، الدورة 27 )1986

)Rev.6 at 140 )2003(، الفقرة 7: »لألجانب حق يف التجمع السلمي وفوائده«. مجلس حقوق اإلنسان، القرار 16/21 بتاريخ 11 ترشين األول/أكتوبر 2012 الخاص بالحق 
يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات: »لكل إنسان الحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات«.

20 مقابلة هاتفية مع محامي حقوق إنسان بتاريخ 5 آذار/مارس 2103.

21 مقابالت هاتفية مع أربعة محامني، يف طرابلس وبنغازي، أثناء الفرتة من 16 شباط/فرباير وحتى 6 آذار/مارس 2013.

22 تقارير إعالمية ومقابالت هاتفية مع محامني ونشطاء من شباط/فرباير وحتى آذار/مارس 2013.

https://spdb.ohchr.org/hrdb/23rd/public_-_AL_Libya_09.01.13_(3.2012).pdf
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استخدام القوة

مع أن القانون 2012/65 يذكر واجب السلطات املحلية يف حامية املتظاهرين ومساعدتهم23 ، إال أنه يطلب أيضاً من منظمي املظاهرة 

الحفاظ عىل النظام أثناء املظاهرة.24 وهذا يناقض املبدأ القايض بأن تكون الدولة املسؤول األول عن »حامية األمن والنظام العام، 

وحقوق وحريات اآلخرين«.25 وال يوجد يف قانون التظاهر )2012/65( أي أحكام بخصوص آلية تفاوض بني منتسبي أجهزة تطبيق 

األمن ومنظمي املظاهرة، أو املشاركني فيها، يف حني أن الهيئات الدولية تويص بوجود هذه اآلليات لتفادي نشوب نزاعات وتصاعد 
العنف.26

وال يلزم قانون التظاهر الدولة بضامن الحد األدىن من استخدام القوة من قبل رجال األمن27 وحامية األرواح. بل يجيز تفريق املظاهرة 

بسبب تقصري طفيف، من قبيل تجاوز »الحدود املبينة يف اإلخطار«، كام نّوه املقرران الخاصان28 يف رسالة االدعاء املشرتكة املذكور 

سابقاً. كام أن القانون يجيز تفريق املظاهرة إذا »وقعت أعامل شغب أو أفعال تشكل جرائم أو مامرسات من شأنها اإلخالل بالنظام 

العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها«، فكل هذه املصطلحات غامضة جداً.

لهيئات حقوق اإلنسان الدولية، ينبغي للتدابري التي تنطوي عىل استخدام القوة أو وسائل عنيفة أن تكون املالذ األخري نظراً  وفقاً 

ألهمية وطبيعة حرية التجمع.29 ويف هذا السياق، فإن مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل 
منتسبي أجهزة تطبيق القانون، تقيض بأن عليهم تفادي استخدام القوة يف تفريق التجمعات غري القانونية ولكنها سلمية.30

وعالوة عىل ما سبق، ال يضمن القانون 2012/65 محاسبة منتسبي أجهزة تطبيق األمن يف حال إفراطهم يف استخدام القوة، وهذا 

مخالف لتوصيات مقرر التجمع السلمي. عىل أرض الواقع يف ليبيا، استخدمت قوات األمن وامليليشيات القوة لتفريق اعتصامات دامت 

طويالً، واحتجزت املعتصمني لفرتة وجيزة دون توجيه تهم إليهم، يف مراكز احتجاز رسمية وغري رسمية، وعرّضتهم يف بعض األحيان 
ملعاملة سيئة.31

23 املادة 6 )ب( من القانون 65/.2012

24 املادة 4 من القانون 65/.2012

25 تقرير مقرر التجمع السلمي، الفقرة 28، ص 8.

26 تقرير مقرر التجمع السلمي، الفقرتان 28 و89. املبادئ التوجيهية/منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، الفقرة 5.4.

27  تحدد املادة 13 من قانون الرشطة رقم 10 الصادر عام 1992 الحاالت التي تجيز للرشطة استخدام القوة: »القبض عىل كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة 

تزيد عىل ثالثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب. القبض عىل كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب )...( فض التجمع الذى يحدث 

من خمسة أشخاص فأكرث إذا عرّض األمن العام للخطر، ويراعى يف جميع األحوال السابقة أن يكون اطالق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق األغراض املتقدمة. وتنظم 

بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها إصدار األمر بإطالق النار«. ونصت املادة ذاتها أن استخدام السالح الناري جائز يف »حاالت الدفاع عن 

النفس ومقاومة االعتداء بالسالح«.

http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=41 :2013 نص القانون متوفر عىل الرابط التايل الذي متت زيارته يف 25 شباط/فرباير

28  املادة 8، قانون 2012/65، تنص: »يحق ملديرية األمن أن تطلب من اللجنة إنهاء املظاهرة وإذا تعذر ذلك أن تقوم بفضها يف األحوال اآلتية: )أ( إذا تجاوزت املظاهرة 

الحدود املبينة باإلطار أو التعديل الذي طرأ عليها من الجهات اإلدارية. )ب( إذا وقعت أعامل شغب أو أفعال تشكل جرائم أو مامرسات من شأنها اإلخالل بالنظام العام 

أو إعاقة السلطة عن قيامها بواجبها«.

29  مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل منتسبي أجهزة تطبيق األمن )التي اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية 

ومعاملة املجرمني، هافانا، كوبا، 27 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمرب 1990(، الفقرة .12

30 املرجع السابق، املادة .13

31 تقرير مقرر التجمع السلمي، الفقرات 35 و77-.81
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5. العقوبات  

ليس يف القانون حكم يتعلق بإبعاد املسؤولني عن األعامل غري القانونية وحدهم، يف حال حدوث عنف يف املظاهرة، أو حصول أرضار، 

وهذا مخالف للمامرسات الحسنة التي يويص بها مقرر حرية التجمع، والتي تقول إن منظمي املظاهرة واملشاركني فيها يجب أال يُحّملوا 
املسؤولية عن أعامل اآلخرين.32

وتنص املادة 10 من القانون عىل أنه »يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر وبغرامة ال تزيد عن خمسة آالف دينار )حوايل ثالثة 

آالف يورو( أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من قام بتنظيم مظاهرة أو اعتصام أو دعا إىل تنظيمها بغري إخطار للجهات املختصة أو رغم 
األمر الصادر مبنعها، وكذلك كل من اشرتك فيها مع علمه بذلك«.33

مقرر التجمع السلمي ذكر يف رسالة االدعاء املشرتكة املذكورة أعاله أن هذه العقوبات الجنائية املبالغ فيها مصدر قلق، ومخالفة لتوصياته 

العامة التي تقيض بعدم معاقبة املنظمني عىل اإلخفاق يف إخطار السلطات، وشدد عىل رضورة إظهار التسامح تجاه التجمعات السلمية 

العفوية التي مل يتم توجيه إخطار بشأنها، ولكنها سلمية.

تنظر محكمة جنائية يف مخالفات قانون التظاهر، وللمتهمني حق االستئناف.34 وتضاعف العقوبة إذا ارتكب املخالفة »شخص يحمل سالحاً 

ولو كان مرخصاً له بحمله«.35 عىل أرض الواقع، اعتقلت الرشطة أو امليليشيات لفرتة وجيزة املسؤولني عن استخدام األسلحة، ومل تتخذ 

تجاههم إجراءات أخرى.

6. المساواة بين الجنسين وحرية التجمع  

يتطرق اإلعالن الدستوري يف املادة 6 إىل مسألة املساواة بني الليبيني.36

وصادقت ليبيا عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ولكن مع تحفظات عىل مادتني عىل أساس مخالفتهام للرشيعة، 

وهام املادة 2 املتعلقة باإلرث، واملادة 61 )ج( و )د( التي تنص عىل املساواة يف حقوق الزواج والطالق واألبوة واألمومة.37 أيضاً ال يوجد 

يف ليبيا قانون ضد التحرش الجنيس.

ال تزال املشاركة السياسية للمرأة متدنية، فالربملان الحايل املؤلف من 200 عضو فيه 33 امرأة،38 وتم تعيني امرأتني فقط يف مجلس وزراء 

مؤلف من 27 وزيراً. املنظامت غري الحكومية الجديدة ومنظامت املجتمع املدين تعمل عىل تغيري البيئة املحافظة التقليدية واألبوية التي 

تعرقل متكني املرأة سياسياً، وإزالة األحكام التي قد تسهم يف العنف ضد املرأة.

32 تقارير إعالمية ومقابالت هاتفية مع محاميني من 27 شباط/فرباير وحتى 6 آذار/مارس 2013.

33 تقرير مقرر التجمع السلمي، الفقرة 31.

34 املادة 10 )أ( من القانون 2102/65.

35 مقابلة هاتفية مع محام، 10 آذار/مارس .2013

36 املادة 10 )ب( من القانون 2012/65.

37  املادة 6 من اإلعالن الدستوري: »الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون يف التمتع بالحقوق املدنية والسياسية، ويف تكافؤ الفرص، وفيام عليهم من الواجبات واملسؤوليات 

ين أو املذهب أو اللغة أو الرثوة أو الجنس أو النسب أو اآلراء السياسية أو الوضع االجتامعي أو االنتامء القبيل أو الجهوي أو األرسي«. العامة، ال متييز بينهم بسبب الدِّ

38 نص اتفاقية سيداو )باإلنجليزية( متوفر عىل الرابط التايل الذي متت زيارته يف 25 شباط/فرباير 2013.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm
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وينص قانون التظاهر عىل الحق يف التجمع السلمي لجميع املواطنني، بغض النظر عن الجنس. وال يوجد نص قانوين مينع النساء من 

تنظيم التجمعات العامة السلمية أو املشاركة فيها، أو يحد من حريتهن يف التنقل. األعراف يف بعض املناطق الريفية محافظة جداً 

وشديدة القيود، ولكن هناك زيادة يف تنظيم النساء مظاهرات واملشاركة فيها، وطالبت النساء بحصة أكرب لهن يف االنتخابات الربملانية 
األخرية.39

النساء.40 ونساء  تنظم مؤمتراً حول حقوق  كانت  ناشطة  امليليشيات خطفوا  أعامل عنف جديدة منذ صيف 2012، فرجال  نشأت 
أخريات واجهن تهديدات من امليلشيات اإلسالمية املتطرفة نتيجة املالبس الاليت يرتدين.41

النساء املحتجات تحديداً ال يحصلن عىل حامية قانونية عند مشاركتهن يف التجمعات السلمية، رغم وجود احتامل أكرب لتقييد حقهن 

يف املشاركة، وتعرضهن لالعتداء، فتقليدياً أبقيت النساء بعيداً عن الحياة العامة.

يقيض قانون العقوبات بالسجن سنة واحدة وغرامة يف حاالت األفعال أو األقوال املخلة باآلداب عموماً.42 وبالسجن حتى سبع سنوات 

يف حاالت االعتداء الجنيس، وحتى مثاين سنوات يف حاالت الخطف واالغتصاب.43 ولكن القانون يجيز إطالق رساح املغتصب إذا وافق 

عىل الزواج من الضحية.44 وال يوجد قانون يحمي النساء من التحرش الجنيس.

39  تشرتط املادة 15 من قانون االنتخابات يف ليبيا عىل األحزاب السياسية ترشيح عدد متساو من الرجال والنساء. نص القانون )باإلنجليزية( متوفر عىل الرابط التايل الذي 

http://feb17.info/news/libyas-final-election-law-2012-unofficial-english-version .2013 متت زيارته يف 26 شباط/فرباير

40  مقابالت هاتفية مع ناشطات حقوق إنسان ليبيات يف أيلول/سبتمرب 2012، ومن شباط/فرباير وحتى آذار/مارس 2013. انظر موقع »صوت النساء الليبيات« عىل الرابط 

http://www.vlwlibya.org/political-participation/political-protests .2013 التايل الذي متت زيارته يف 28 شباط/فرباير

41 مقابلة هاتفية مع الضحية، مجدولني عبيدة، التي رفضت إعطاء تفاصيل ألنها كانت تسعى إىل املشورة القانونية.

42  مقابالت هاتفية مع ناشطات حقوق إنسان ليبيات يف طرابلس وبنغازي ولندن، 16-28 شباط/فرباير، 2013. للمزيد، انظر الرابط التايل )باإلنجليزية( الذي متت زيارته يف 

http://www.libyaherald.com/2012/09/16/women-in-libyan-public-life-a-seismic-shift :)2013 5 آذار/مارس

43 قانون العقوبات الليبي، املادة 501.

44 قانون العقوبات الليبي، املادة 408.



رفع العقوبات املفروضة عىل املظاهرات العفوية )غري املبلغ عنها مقدماً(، واالكتفاء بالحد األدىن من . 1

القيود، أو تغيري مسار مظاهرة أو توقيتها، وعدم القيام بذلك إال يف حالة الرضورة القصوى؛

تحديد األحكام التي تجيز منع املظاهرات بدقة، ويجب أن تراعي هذه األحكام مبادئ القانون والتناسب . 2

والرضورة يف املجتمع الدميوقراطي؛

أن يكون واضحاً يف القانون أن الدولة هي املسؤول األول عن الحفاظ عىل النظام العام وسالمة األشخاص . 3

واملمتلكات الخاصة والعامة واألمن العام، وليست مسؤولية منظمي املظاهرة. وبناء عىل ذلك، يجب 

التجمع مسؤولية غري متناسبة تشمل  التي تضع عىل كاهل منظمي  القانون 2012/65  إلغاء مواد يف 

حفظ النظام العام واألخالق ومنع خطابات التحريض عىل الجرائم؛

 وينبغي أن ينص القانون عىل املسؤولية الفردية ال الجامعية يف حال قيام بعض األفراد بأعامل عنف أو . 4

التحريض عىل جرمية؛

أن يكون هناك مجال يف النصوص القانونية واملامرسة إلمكانية إحالة أمر فرض قيود أو منع مظاهرة إىل . 5

مراجعة قضائية أمام محكمة محايدة؛

اتخاذ الخطوات الالزمة لترسيح امليليشيات املسلحة، وخاصة ضامن عدم مشاركة امليليشيات يف الحفاظ . 6

عىل أمن التجمعات، أو املشاركة يف حفظ أمن األحداث العامة؛

الرد برسعة وبصورة وافية عىل رسالة االدعاء املشرتكة املوجهة إىل ليبيا من املقررين الخاصني التابعني . 7

.)JAL 09/01/2013( 2013 لألمم املتحدة التي تحمل تاريخ 13 كانون الثاين/يناير
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