
منظمات وشخصیات لیبیة ُتطالب الحكومة بضمان الحقوق

الدستوریة في حریة التنظیم والوفاء بااللتزامات الدولیة

ع بالمسارعة بإصدار قانون الجمعیات المقدم من منظمات وتطالب الُمشرِّ

حقوق اإلنسان

بیان صحفي
المجتمعمفوضیةنشرتھالذيالتعمیماالنزعاجببالغأدناهالموقعةاللیبیةوالشخصیاتالمدنيالمجتمعمنظماتتلقت

لھا،المنتمیناألفرادأوالمدني،المجتمعمنظماتعلىفیھتحظروالذي،2022أبریل6فيطرابلسفيالمدني

الدولیةالمنظماتمعالتعاونأوالعملوورشالتدریباتذلكفيبمااللیبیة،األراضيخارجنشاطأيفيالمشاركة

قبلاألمنیةالجھاتمعبالتواصلبدورھاتقوموالتيالمفوضیة،موافقةعلىالحصولبعدإالمنھا،الدعمتلقيأو

لحریةالمنھجيالتقییدتجاهالمفوضیةاتخذتھالذيالمسارفيإضافیةخطوةُیعدالذياألمروھو"قرارھا".اتخاذ

واسعةحملةسیاقفيتأتياإلجراءاتتلكأنالموقعةوالشخصیاتالمنظماتوتؤكدالجمعیات.وتكوینالتنظیم

عن حقوق اإلنسان في لیبیا.وتكمیم أفواه المدافعینتستھدف ترھیب المجتمع المدني

سلّطت،2019مارسفيالمدنيالمجتمعمفوضیةلعملالتنظیمیةالالئحةاعتمادبشأن286القرارإصدارومنذ

14(المادتینالمؤقتالدستوريلإلعالنالقرارتضمنھاالتيالمخالفاتعلىالضوءاللیبیةاإلنسانحقوقمنظمات

الجمعیاتعلىالھیمنةمنمزیدلفرضالمفوضیةسعتوقدالجمعیات.تكوینلحریةالدولیةوللمعاییر)15و

إجباریتمحیثالتراخیص؛وتجدیدالجمعیاتتسجیلبإجراءاتالخاصةاألوراقإلىجدیًدامستنًدابإضافتھا

والمنظماتوالخارجالداخلفياألجنبیةوالقنصلیاتالسفاراتمعالتعاملبـعدمالتعھدعلىالجمعیاتمؤسسي

الدعوةتوجیھأوواللقاءات،االجتماعاتبعقدذلككانسواءالتعاملصوربكافةالحكومیةوغیرالحكومیةالدولیة

مفوضیةمنوالموافقةاإلذنوطلبالرجوعبعدإالعامبشكلعقودأواتفاقیاتأيتوقیعأودعواتھم،تلبیةأولھم،

للمجتمعوعزلاألھليللعملتأمیمبمثابةواعتبرتھلیبیةحقوقیةمنظماتمنھحذرتماوھوالمدني.المجتمع

والذيأعاله،إلیھالُمشارالمفوضیةتعمیمأنالموقعةوالشخصیاتالمنظماتوتؤكدالخارجي.العالمعنالمدني
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التنظیملحریةالدولیةوالمعاییرالدستوریةالحقوقمعیتعارضإجراءھوالمعیبة،"التعھد"إلجراءاتترسیًخایأتي

وتكوین الجمعیات ومع التزامات لیبیا الدولیة في مجال حقوق اإلنسان وینبغي التراجع عنھ فوًرا.

منھرًبابنغازي،فيالمدنيالمجتمعمفوضیةلدىللتسجیلتلجأالمنظماتمنالعدیدكانتقریب،وقتوحتى

سلبيتطورفيولكنالجمعیات.تسجیلعلىطرابلسفيالمدنيالمجتمعمفوضیةتفرضھاالتيالتعسفیةالقیود

فیھھددتتعمیًمامارس29فيبنغازيمفوضیةأصدرتلیبیا،فيالجمعیاتتكوینحریةوضعتفاقمإلىیشیر

التعمیمھذاوجاءالقانون.منسنددوندورًیاتقاریرھاوإیداعبیاناتھابتحدیثتقومالالتيالمنظماتنشاطبتجمید

بتسویةتقملمالتيالمنظماتقیدتعلیقعنفیھأعلنتطرابلسمفوضیةأصدرتھآخرتعمیممنفقطیومینبعد

.2019لسنة286لالئحةوفًقاأوضاعھا

دائرةأمامالطعنإجراءاتكثبعنتابعتقدالموقعةوالشخصیاتالمنظماتأنالسیاق،ھذافيبالذكرجدیر

مفوضیةعلیھتعتمدالذيوھوأعاله،إلیھالمشار286القرارعلىطرابلسإستئنافبمحكمةاإلداريالقضاء

ُتعّبروإذللقرار."المضلل"االسمیشیركماتنظیمھولیسالمدنيالمجتمعتقییدفيطرابلسفيالمدنيالمجتمع

بعدمقرارابإصدارهیدهبنفضمؤخًرااإلداريالقضاءحكمنتیجةإحباطھاعنالموقعةوالشخصیاتالمنظمات

المتعمدالتعطیلظلفيخاصةبالتقاضي،الدستوريالحقأمامالبابإغالقإلىأدىمماالوالئياالختصاص

أنمنثقةعلىالموقعةوالشخصیاتالمنظماتفإنذلك؛منوبالرغمالعلیا.بالمحكمةالدستوریةالدائرةلعمل

النشطاءوحمایةوالتعسفیةمشروعةالغیرالقیودربقةمناألھليالعمللتحریروالحقوقيالقانونيالنضال

والمجتمع وضمان الحقوق الدستوریة سیستمر دون استسالم أو یأس.

بعضتشنھاممنھجةحملةمؤخًرایواجھاللیبيالمدنيالمجتمعأنالموقعةوالشخصیاتالمنظماتتؤكدوإذ

المدنيالمجتمعمفوضیةاصطفافالقلقببالغُتسجلفإنھااإلنسان،حقوقعنالمدافعینضداألمنیةاألجھزة

وذلكالمدني؛المجتمعمنظماتضدالمستمرةالقمعیةالحملةودعمالجمعیاتوتكوینالتنظیمحریةضدبطرابلس

اإلنسان.حقوقمجالفيالدولیةلیبیاوإلتزاماتالدستوریةالنصوصاحترامضرورةعنوالدفاعدعمھامنبدال

منلعددالتعسفياالحتجازذلكفيبماالمنظمات،تجاهالقمعیةاإلجراءاتفیھتدعمبیاًناالمفوضیةأصدرتحیث

منآیاتفیھاستخدمتمماثالبیاًناطرابلسفيالمدنيالمجتمعمفوضیةأصدرتكمااإلنسان.حقوقعنالمدافعین

ضداألمنیةاإلجراءاتعلىفیھتعلقالتياللیبیةالمدنيالمجتمعمنظماتإحدىلبیانانتقادھافيالكریمالقرآن

باسمالدماءوسفك"التكفیر"سالحاستخدامفيخبراتلھمجتمعيسیاقفيالخطورةشدیدأمروھوالنشطاء،

المدني؛المجتمعمعالحوارفياألسلوبھذاالمفوضیةتعتمدأنالموقعةوالشخصیاتالمنظماتتستنكروإذالدین.

لیبیا،علیھاوقعتالتيالدولیةواالتفاقیاتالدستوریةالحقوقھوالمدنیةالمنظماتمعالحوارقاموسأنتؤكدفإنھا
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أمرھوللمجتمعكخصموتصویرھاالمنظماتعلىالھجومفيالدینواستخدامالحوارلغةفيانحرافأيوأن

یحمل في طیاتھ خطًرا جسیًما على مستقبل السالم واألمن في البالد بل وعلى حق النشطاء في الحیاة..

فيیكمنلیبیافيالجمعیاتوتكوینالتنظیمحریةأزمةحلأنالموقعةوالشخصیاتالمنظماتتؤكدوأخیًرا،

مرجعیتھاالمدنيوالمجتمعالسلطاتبینجدیدةعالقةوتأسیساألھلیةالجمعیاتلتنظیمجدیدقانونإقرارضرورة

المنظماتتدعواإلطار،ھذاوفيالجمعیات.وتكوینالتنظیملحریةالدولیةالمعاییروالمكفولةالدستوریةالحقوق

حقوقیةمنظماتقبلمنإلیھإحالتھتمتالذيالقانونمشروعإقرارإلىالنوابمجلسالموقعةوالشخصیات

التشریعیةاللجنةإلىإحالتھتمتقدالقانونمشروعأنبالذكرالجدیر.2021أكتوبرفيلیبیةعامةوشخصیات

والشخصیاتالمنظماتوتؤكدإصداره.ثمومنمناقشتھفيالمجلسیشرعلمالحینذلكومنذالنواببمجلس

األساسحجربمثابةسیغدولیبیونوحقوقیونقانونیونخبراءعلیھعكفالذيالقانونمشروعإصدارأنالموقعة

قیامفياللیبیینطموحإجھاضتستھدفالتيوالمالحقةالقمعمخالبمنلیبیافيالمدنيالمجتمعتحریرجھودفي

دولة سیادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.

المنظمات الموقعة:

مركز مدافع لحقوق اإلنسان.1

منبر المرأة اللیبیة للسالم.2

مركز لیبیا المستقبل لإلعالم والثقافة.3

منظمة رصد الجرائم اللیبیة.4

المنظمة اللیبیة للمساعدة القانونیة.5

حقوقیون بال حدود.6

منظمة شباب من أجل تاورغاء.7

شبكة أصوات.8

جمعیة تبینوا لحقوق االنسان.9

االنسانوحقوقللبیئةفبرایر17منظمة.10

منظمة النصیر لحقوق االنسان.11

المنظمة العربیة الدولیة لحقوق المرأة.12

الطفللحقوقمارس21مؤسسة.13
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المؤسسة اللیبیة للصحافة االستقصائیة.14

المنظمة اللیبیة للتنمیة السیاسیة.15

الجمعیة اللیبیة للدراسات األمازیغیة.16

منظمة األمان لمناھضة التمییز العنصري.17

منظمة العدالة للجمیع.18

المنظمة اللیبیة للخبرات األمازیغیة (قید االجراء).19

مركز وشم لدراسات المرأة.20

نوازي لدراسات النوع االجتماعي.21

الشخصیات الموقعة:

ابتسام العقوري      محامیة وحقوقیة.1

إبراھیم قرادة           سفیر سابق وكبیر مستشارین باألمم المتحدة سابقا وسیاسي.2

أحالم محمد           حقوقیة لیبیة.3

أحمد خالد                 مستشار قانوني.4

أحمد خلیل الشركسي          عضو ملتقى الحوار السیاسي اللیبي.5

أشرف القطعاني            حقوقي.6

الزھراء لنقي                حقوقیة لیبیة.7

أم العز الفارسي             أستاذة جامعیة.8

أمال العبیدي               أستاذة جامعیة.9

أمال بوقعیقیص         عضو ملتقى الحوار السیاسي.10

أمینة المغیربي              أستاذة جامعیة.11

توفیق عیاد الشقروني       الجمعیة اللیبیة للدراسات األمازیغیة.12

جمال الفالح                رئیس المنظمة اللیبیة للتنمیة السیاسیة.13

جمال بالنور                محامي وناشط حقوقي.14

حسن األمین           إعالمي وحقوقي.15

حسن كدنو             مدافع عن حقوق االنسان.16



حنین بوشوشة         حقوقیة وناشطة في المجتمع المدني.17

خالد السایح           محامي وسفیر سابق.18

خالد مطاوع          شاعر واستاذ جامعي.19

خالد وھلي           عضو الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور.20

ربیعة بوراس           عضو مجلس النواب.21

زاھي المغیربي          أستاذة جامعي.22

صالح المرغني         محامي ووزیر العدل األسبق.23

عبدالحفیظ غوقة      محامي وحقوقي.24

عبد السالم بوغویلة     عضو مجلس الدولة.25

عبد السالم محمد       أكادیمي.26

عبد الدائم الغرابلي     محامي.27

عبد المنعم الشریف    عضو الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور.28

عبدالسالم وردكو        ناشط مدني.29

عبیر أمنینة            أستاذ جامعیة.30

علي الترھوني           نائب رئیس المكتب التنفیذي السابق.31

علي العسبلي            منظمة رصد الجرائم اللیبیة.32

عماد ارقیعة          ناشط حقوقي.33

فھد جمال             محامي.34

فیروز البرجو          ناشطة مدنیة.35

لؤي فركاش           وزیر مفوض- جامعة الدول العربیة.36

ماھر الشاعري       عضو المؤسسة اللیبیة للصحافة االستقصائیة.37

محمد الھوني            إعالمي.38

محمد الدایري        وزیر الخارجیة األسبق.39

محمد األصفر          روائي وكاتب.40

محمد حمودة         باحث قانوني.41

محمود شمام           إعالمي لیبي ووزیر االعالم االسبق.42

محسن إبراھیم           حقوقي.43



مروان الطشاني         حقوقي وباحث.44

مروة سالم               حقوقیة وإعالمیة.45

مروة ھابیل              إعالمیة.46

معتز قادربوه           إعالمي.47

مصعب العابد          عضو مجلس النواب.48

میمون الشیخ          ناشط مدني.49

نجیب الحصادي       عضو ھیئة تدریس بجامعة بنغازي.50

نجیة التباوي           ناشطة مدنیة.51

نسرین العالم          إعالمیة.52

نعیم العشیبي        صحفي وكاتب لیبي.53

نعیمة جبریل        عضو الحوار السیاسي اللیبي ورئیسة سابقة بمحكمة استئناف بنغازي.54

نورا الجربي          صحفیة.55

ھشام مطر           روائي وكاتب لیبي.56

ھناء أبو الدیب       عضو مجلس النواب.57


