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  MDE 19/5097/2021رقم الوثيقة:   2021ديسمبر/كانون األول  22تاريخ 
 جواء القمعأليبيا: تأخير االنتخابات وسط 

 طرونيسي الذين أولئكو ،المعترف بها دوليا   ،حكومة الوحدة الوطنية على قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي
 أصل   ررةكانت مقوالتي في تاريخ ليبيا  االنتخابات الرئاسية األولىاستخدام تأجيل  ،الواقع األمر بحكم المناطق على
لمعالجة الملحة للعقبات التي تحول دون ممارسة الحقوق في حرية التعبير، ل ديسمبر/كانون األول كفرصة 24في 

النتخابات ا الفاصلة عن. وفي الفترة العام أنوالمشاركة في الش ،االنضمام إليها، والتجمع السلمي وأوتكوين الجمعيات 
قمعها لألصوات المعارضة، ت الميليشيات والجماعات المسلحة في كافة أنحاء البلد من دزا ،التي أُرجئت اآلن

موظفي االنتخابات وبنيتها التحتية في ظل تقاعس حكومة الوحدة  واعتدت علىالحيز المدني،  الخناق على وضيّقت
 ،العام أنفي المشاركة في الشالحق عن ضمان  الواقع األمر بحكم المناطق على يسيطرون الذين أولئكالوطنية و
 المعنيين باالنتخابات من العنف واإلكراه والتهديدات. جميع وحماية

مهمة التحضير للنتخابات. وقد جرت هذه ب وتعهدتحكومة الوحدة الوطنية اليمين أدت  ،2021في مارس/آذار 
وهي  –التحضيرات على قدم وساق على خلفية انقسامات سياسية عميقة مع استمرار القوات المسلحة العربية الليبية 

في ممارسة السيطرة الفعلية على مساحات واسعة في شرق ليبيا وجنوبها. وفي األشهر السابقة  –مجموعة مسلحة 
قوانين االنتخاب وأهلية المرشحين، في حين تواصلت  صحةاشتدت حدة الخلفات حول مدى  ،للنتخابات المؤجلة اآلن

اإلفلت من من دون انقطاع في مناخ  من لحة والميليشياتانتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها الجماعات المس
هي الهيئة و –رئيس المفوضية الوطنية العليا للنتخابات  ايحب عماد السرأع ،نوفمبر/تشرين الثاني 26العقاب. وفي 

 بعد أن داهم رجال ،بواعث قلقه إزاء أمن موظفي المفوضية وعملياتها عن –الرسمية المسؤولة عن تنظيم االنتخابات 
وا ونهب ،وأرغموها على اإلغلق، وعّطلوا عمليات تسجيل الناخبين ،على األقل ،مسلحون أربعة من مكاتبها اإلقليمية

 .قتراعبطاقات اال

رية ح عن الحقوق فيالدفاع  عن الواقع األمر بحكم المناطق على يسيطرون الذين أولئكووتقاعست السلطات الليبية 
من الهجمات والتهديدات، واإلكراه،  وإشاعة مناخ خال   ،االنضمام إليها، والتجمع السلمي وأالتعبير، وتكوين الجمعيات 

ن، والقضاة، والنشطاء. وذكر عدد واالنتخابات، والمرشح وومن ضمنهم موظف –االنتخابات ب المعنيينوالتمييز ضد 
تلقوا  بأنهم للنتخابات ووزارة الداخلية المسؤولين عن توفير أمن االنتخاباتمن موظفي المفوضية الوطنية العليا 

وكان  ،سبها أحاط رجال مسلحون بمبنى محكمة المدينة ففيتهديدات من أعضاء الميليشيات والجماعات المسلحة؛ 
طفت الميليشيات القضاة. كذلك اخت هددواو ،هدفهم كما يبدو هو وقف المراجعة القضائية ألهلية أحد المرشحين

أو  ،لمرشحين محددين موالجماعات المسلحة عشرات المحتجين والصحفيين والنشطاء لمجرد تعبيرهم عن دعمه
اركة في بالمشجميع الليبيين  ة لحقالفعلي ت الممارسةضوجهات نظر معينة حول إطار االنتخابات أو توقيتها. وقد تعرّ 

 .ليوالواقع الفع بفعل القيود الشديدة المفروضة على المجتمع المدني في القانون التقويضلمزيد من  الشأن العام

 ياتالسياسكذلك حدث مزيد من التقاعس من جانب حكومة الوحدة الوطنية والقوات المسلحة العربية الليبية في حماية 
الجسدية أو في اتخاذ تدابير ضد الهجمات القائمة على النوع االجتماعي  حياتهن وسلمتهن طالتالتي  االعتداءاتمن 

نت ضد السياسيات والناشطات على اإلنترنت. وكان لإلفلت من العقاب على هذه الجرائم وانتهاكات حقوق التي شُ 
 في شتى أرجاء ليبيا. ،مخيف على مشاركة النساء في الشأنين السياسي والعام وقعاإلنسان 

والتي ترتكبها الميليشيات  ،تفشي اإلفلت من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي ويُمثل
الحكومات  دمجت. وقد اإلكراه والترهيب عائقا  خطيرا  أمام إجراء االنتخابات في بيئة خالية من ،والجماعات المسلحة

سات الدولة ؤسحقوق اإلنسان في مالليبية المتعاقبة الميليشيات والجماعات المسلحة التي لديها سجل مرعب على صعيد 
 .للمساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم إخضاعبدال  من  تحققبدون أي 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/02/libya-ten-years-after-uprising-abusive-militias-evade-justice-and-instead-reap-rewards/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/8629/2018/ar/
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عدد من أوائل المرشحين في االنتخابات الرئاسية شخصيات مثيرة للجدل داخل ليبيا، بما في ذلك بسبب مشاركتهم  عدّ يُ و
والنزاع المسلح الذي أعقبها. ولم تتخذ حكومة الوحدة الوطنية، والبرلمان الليبي، والداعمون  ،2011في انتفاضة عام 

التي  –ليبيا  وبعثة األمم المتحدة للدعم في ،ة الوطنية العليا للنتخاباتالدوليون للكيانات المتنافسة في ليبيا، والمفوضي
بأنهم  ،قولةبصورة مع ،يُشتبه نالذي أي خطوات فعالة لضمان استبعاد أولئك –تقدم الدعم االنتخابي للمؤسسات الليبية 

من االنتهاكات أو تسمح لهم  ا  ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون الدولي من مناصب يمكن أن يرتكبوا فيها مزيد
 تمنحهم الحصانة من المقاضاة. يمكن أن بالتدخل في التحقيقات في الجرائم أو التستر عليها أو

ات استخدام تأجيل االنتخاب الواقع األمر بحكم المناطق على يسيطرون الذين أولئكو ،وينبغي على السلطات الليبية
كفرصة لضمان حماية المرشحين وغيرهم من السياسيين، والناخبين والنشطاء، والصحفيين من العنف والترهيب، 

 ت،ااالعتداءوتوجيه تعليمات لمنتسبيها من الميليشيات والجماعات المسلحة الخاضعة لسلطة كل منها بالكف عن 
وموظفي االنتخابات واألمن المسؤولين عن إدارة العملية االنتخابية، وضمان اإلفراج عن  ،القضاةوتهديد ومضايقة 

جميع المحرومين من حريتهم بصورة غير مشروعة فيما يتعلق بآرائهم و/أو نشاطهم المرتبط باالنتخابات، والتوقف 
القائم على النوع جنسي والعنف عن مضايقة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وحماية السياسيات من العنف ال

 ومن ضمن ذلك المضايقة على اإلنترنت. ،االجتماعي

كذلك يتعين على المجتمع الدولي أن يؤدي دوره في تسهيل إجراء االنتخابات في إطار متحرر من اإلكراه والترهيب، 
 دول األعضاء في األمم المتحدة. وبداية  ينبغي على الالعام أنفي المشاركة في الشوحيث يجري التمسك التام بالحق 

، وضمان انسحاب جميع المقاتلين األجانب، والتعاون مع 2011حظر األسلحة المفروض في ليبيا منذ عام  تطبيق
المحكمة الجنائية الدولية. كذلك يجب على أعضاء المجتمع الدولي وبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا مساندة الجهود 

بارتكابهم جرائم ينص عليها القانون الدولي للتحقيقات وعدم توليهم  ،على نحو معقول ،شتبهالذين يُ  تي تكفل خضوعال
فيها ارتكاب مزيد من الجرائم، أو التستر عليها أو يمكن أن تمنحهم حصانة من الملحقة القضائية  ممناصب يمكنه

 بانتظار إجراء تحقيقات فعالة.

 ى العملية االنتخابية أجواء االنقسام تُلقي بظاللها عل

. وفي إطار عملية منقسمة بين كيانين متنافسين على الشرعية والسيطرة على األراضي ،2014منذ عام  ،تظل ليبيا
ختلف الذي يمثل م – توسطت فيها األمم المتحدة اتفق األعضاء الخمسة والسبعون في ملتقى الحوار السياسي الليبي

خريطة طريق لوضع حد لألزمة السياسية. وعينوا حكومة الوحدة الوطنية في  على –اعات السياسية في ليبيا مالج
ديسمبر/كانون  24وكلفوها بمهمة اإلعداد للنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في  ،2021فبراير/شباط 

طرتها الفعالة مع استمرار ممارسة سي إلى بالغة . ومنذ ذلك الحين سعت حكومة الوحدة الوطنية بصعوبة2021األول 
 واستمرت االنقسامات السياسية. ،الجماعات المسلحة في السيطرة على مساحات شاسعة من األراضي الليبية

بخلفات متواصلة حول اإلطار االنتخابي، وعملية الطعن في  التي تأجلت اآلن واتسمت الفترة الفاصلة عن االنتخابات
 لجدل واالنقسامات.ل ةثيرم تأهلية المرشحين، وترّشح شخصيا

أن المجلس أجاز قانوني االنتخابات الرئاسية  –البرلمان الليبي  –واب حق الناطق باسم مجلس النيبل عبد هللا أعلن
وغيرهم من  ،من أعضاء البرلمان عدد زعموأكتوبر/تشرين األول على التوالي.  4سبتمبر/أيلول و 9والبرلمانية يومي 

تصويت برلماني، وتجاوزات إجرائية أخرى،  أي مستشهدين بغياب ،أن كل القانونين باطلن ،والمسؤولين السياسيين
 وانتهاكات لخريطة الطريق التي أيدها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

قدموا ترشحهم للنتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا  الذين مرأتيناالومن أصل الستة والتسعين رجل  و
منهم على أساس أنه صدرت بحقهم إدانات سابقة، أو أخفقوا في  25في البداية  ت المفوضيةللنتخابات، استبعد

 يتمتعون، أو ال مزدوجة جنسيةيحملون الحصول على الحد األدنى من التواقيع اللزمة من الناخبين المسجلين، أو 
ديسمبر/كانون  15بعدين قرارات المفوضية أمام المحكمة. وفي ست. وقد استأنف عدد من المرشحين المُ صحيةال هليةباأل

جنة المرشحين للنتخابات الرئاسية إلى ل أهليةحول  تقريرها النهائيللنتخابات قدمت المفوضية الوطنية العليا  ،األول

https://twitter.com/AbdullahBliheg/status/1445103712922480652?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1445103712922480652%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Far%2FD985D8ACD984D8B3-D8A7D984D986D988D8A7D8A8-D8A7D984D984D98AD8A8D98A-D98AD982D8B1-D982D8A7D986D988D986-D8A7D984D8A7D986D8AAD8AED8A7D8A8D8A7D8AA-D8A7D984D8A8D8B1D984D985D8A7D986D98AD8A9-D988D8A7D984D8B1D8A6D8A7D8B3D98AD8A9%2Fa-59405395
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-59405395
https://hnec.ly/2021/12/15/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b7/
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لم يحدد وشّكلها مجلس النواب. ولم تصدر قائمة نهائية بأسماء المرشحين للنتخابات الرئاسية عند كتابة هذا البيان. 
 البرلمان بعد موعد االنتخابات البرلمانية.

وهم خليفة حفتر، وسيف اإلسلم  –ت الرئاسية ثلثة من المرشحين األوائل في االنتخابا يحاتترش توقد استؤنف
 السياسية. وساطمعارضة شديدة من مختلف األ واجهتظل تالمحكمة، و أمامالقذافي، وعبد الحميد الدبيبة 

نتخابات ترشيحه في اال –الحاكم الراحل معمر القذافي  لنج – سيف اإلسلم القذافيم قدّ  ،نوفمبر/تشرين الثاني 15في ف
كمة المحمن مذكرة اعتقال  كان قد صدر بحقهالرئاسية إلى مكتب المفوضية الوطنية العليا للنتخابات في سبها. 

ضد والده عام  اندلعتبسبب دوره في القمع العنيف للحتجاجات التي  ،2011منذ يونيو/حزيران  ،الجنائية الدولية
والنزاع  ،2011حكمت عليه إحدى محاكم طرابلس باإلعدام بسبب دوره في انتفاضة عام  2015. وفي 2011
وتأمر بإعادة محاكمته.  2021عقب محاكمة بالغة الجور، قبل أن تنقض الحكم محكمة أعلى في مايو/أيار  ،المسلح
ة، وعدم عدم أهليته مستشهدة  باإلدانة السابقابات أعلنت المفوضية الوطنية العليا للنتخ ،نوفمبر/تشرين الثاني 24وفي 

 ،الذي قدّمه )انظر أدناه( طعنوفي أعقاب عمليات تأخير في النظر بال ،ديسمبر/كانون األول 2تقديمه كشفا  ماليا . وفي 
 اعتباره كأحد المرشحين. له وردت طعنهقبلت إحدى محاكم سبها 

 ي بإمرتهتالمسلحة العربية الليبية ال قواتال عبثا   الذي حاولت –م خليفة حفتر قدّ  ،نوفمبر/تشرين الثاني 16وفي 
 – 2020وم استمر سنة ودُحر في يونيو/حزيران عام جوسائر مناطق غرب ليبيا في ه ،االستيلء على طرابلس

الناظوري قائدا  عاما  د الرازق بحول نيته الترشح بعد أن سّمى ع من التكهنات ترشيحه في بنغازي في أعقاب أشهر
 25وبعد أقل من عشرة أيام، أي في   2021.1ديسمبر/كانون األول  24باإلنابة للقوات المسلحة العربية الليبية حتى 

هي و –ُزعم أنها موقعة من نائب عام عسكري في مصراتة  بدأ تداول وثيقة على اإلنترنت ،نوفمبر/تشرين الثاني
إدانة ل بفيما يتصالشرطة العسكرية باعتقال خليفة حفتر  فيها أمري –شرق طرابلس  يلومترك 200مدينة تقع على بعد 

أعلنت محكمة في مدينة الزاوية التي  ،نوفمبر/تشرين الثاني 30ة. وفي تإحدى محاكم مصرا أصدرتهما حكم باإلعدامو
ئية سابقة، بحسب معايير األهلية الواردة في قانون حه بسبب إدانة جنايكيلومترا  غرب طرابلس أنها ألغت ترش 50تبعد 

الذي قدمه ضد القرار استنادا  إلى  االستئناففي طرابلس  أعلى محكمة قبلت ،كانون األولديسمبر/ 6االنتخابات. وفي 
 يرهاغمنظمة العفو الدولية و وثّقتوقد دت الطريق أمامه للترشح. مهّ بذلك و ،أن محكمة الزاوية ال تتمتع باالختصاص

حرب ارتكبتها القوات المسلحة العربية الليبية  بما فيها جرائم القانون الدوليعلى نطاق واسع جرائم ينص عليها 
 للقوات بصفته قائدا   –لة للتحقيق فيما إذا كان خليفة حفتر وولذا هناك أسس معق إليها. المنتسبةالمسلحة والجماعات 

، مرتهإل علتي تخضاعلم أو كان يجب أن يعلم على األقل بالجرائم التي ارتكبتها هذه القوات  –المسلحة العربية الليبية 
عويض ، أو التاوتوانى عن اتخاذ كافة التدابير المعقولة والضرورية ضمن صلحياته لمنع ارتكابها، أو المعاقبة عليه

كان  ذيال محمود الورفليالرائد الصاعقة  قوات لّم القوات المسلحة العربية الليبية قائدسذلك لم تُ . وعلوة على اعنه
شخصا  في بنغازي والمناطق المحيطة  33بتهمة قتل  2017مطلوبا  من المحكمة الجنائية الدولية منذ أغسطس/آب 

 مواجهةبدون  ،2021مارس/آذار  24في  ،في بنغازي وقد أرداه بالرصاص رجال مسلحون مجهولو الهويةبها. 
 العدالة.

ُطعن  حلبة السباق. وقد ،رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ،دخل عبد الحميد الدبيبة ،نوفمبر/تشرين الثاني 21وفي 
أنه لم رئيسا  للوزراء، و ل تعيينهب  عندما ق   للرئاسة في ترشيحه في محكمتين على أساس أنه وقّع تعهدا  بعدم الترشح

ديسمبر/كانون  1قبل ثلثة أشهر من إجراء االنتخابات كما يقتضي قانون االنتخابات. وبحلول  هيستقل من منصب
ُسمح له بالترشح برغم كل الطعنين. وقد وثّقت منظمة العفو الدولية مختلف الجرائم المنصوص عليها بموجب  ،األول

 التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أثناء وجوده في القوات ارتكبتهاواللجئين التي القانون الدولي السيما بحق المهاجرين 
في  ،بصورة معقولة ،شتبهواصلت حكومة الوحدة الوطنية تعيين أشخاص يُ  ،شأنها شأن الحكومات السابقةالسلطة. و

لوحدة اأفرجت حكومة  ،فعلى سبيل المثال عليهم؛ الشرعيةوإضفاء أنهم ارتكبوا جرائم ينص عليها القانون الدولي، 
بـ البيدجا في أعقاب قرار اتخذه النائب العام  المعروف أيضا   عبد الرحمن ميلدعن  ،في أبريل/نيسان ،الوطنية

 2018األدلة. وظل خاضعا  لعقوبات مجلس األمن الدولي التي فُرضت عليه في يونيو/حزيران  كفايةمستشهدا  بعدم 

                                                      
 .جراء االنتخاباتاقتضى قانون االنتخابات الرئاسية المذكور آنفا  من جميع المرشحين التخلي عن مناصبهم الرسمية أو العسكرية قبل ثلثة أشهر من موعد إ 1

https://www.icc-cpi.int/libya/gaddafi
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1484831-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%94%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/1201/2019/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/06/libya-retaliatory-attacks-against-civilians-must-be-halted-and-investigated/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/08/libya-government-of-national-unity-must-not-legitimize-militias-and-armed-groups-responsible-for-harrowing-abuses/
https://www.icc-cpi.int/libya/al-werfalli
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/10/libya-unlawful-lethal-force-and-mass-arrests-in-unprecedented-migrant-crackdown/%20%20و%20%20https:/www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/07/libya-horrific-violations-in-detention-highlight-europes-shameful-role-in-forced-returns/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/08/libya-government-of-national-unity-must-not-legitimize-militias-and-armed-groups-responsible-for-harrowing-abuses/
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1970/materials/summaries/individual/abd-al-rahman-al-milad
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مركز االحتجاز التابع إلدارة مكافحة ل ا  رئيس ونيكأسامة الكذلك ظل بسبب تورطه المزعوم في االتجار بالبشر. 
 2021األمن الدولي فرض عقوبات عليه في أكتوبر/تشرين األول  الهجرة غير الشرعية في الزاوية برغم أن مجلس

 .المهاجرين واللجئينارتُكبت ضد  التي الجرائمفي  المزعومبسبب دوره 

 الهجمات التي تعرضت لها البنية التحتية لالنتخابات وموظفوها

داهمت الميليشيات والجماعات المسلحة مكاتب المفوضية الوطنية العليا للنتخابات وأرغمتها على اإلغلق، وعّرضت 
وظفي االنتخابات، والقضاة، وموظفي وزارة الداخلية المسؤولين عن توفير أمن االنتخابات للتهديدات والترهيب. م

نوفمبر/تشرين الثاني  26وقال عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للنتخابات في مقابلة أُجريت معه في 
ديسمبر/كانون  12االنتخابات الرئاسية بسبب عدم االستقرار وانعدام األمن. وفي  تأجيل تطلبإن المفوضية قد  2021
قرار إجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها المقرر  هو وحده من يمتلكبأن مجلس النواب  عماد السايح أضاف ،األول

 أو تأجيلها.

ي غرب العليا للنتخابات ف الوطنية لمفوضيةلمكاتب  أربعة هاجم رجال مسلحون ،وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني
ليبيا وأرغموها على اإلغلق مؤقتا . وبحسب مصادر مطلعة ومقطع فيديو تداوله السكان وفحصته منظمة العفو الدولية 

بعد وهي مدينة ت –نوفمبر/تشرين الثاني أطلق رجال مسلحون النار على مكتب المفوضية في غريان  14فإنه في ليلة 
ن أغلق الرجال المسلحو ،وفي صباح اليوم التالي .فألحقوا أضرارا  بالمبنى –طرابلس  كيلومتر جنوب غربي 100

 رجاال  مسلحين أحاطوا بأن ،من مصادر محلية ،إلى علم منظمة العفو الدولية ىومنعوا الدخول إليه. كذلك تناه ،المكتب
 كيلومترا  شرق طرابلس 120وهي مدينة تقع على بعد  –مس نوفمبر/تشرين الثاني بمكتب المفوضية في الخُ  15في 
موظفيه على مغادرة المبنى. وقد فحصت منظمة العفو الدولية الصور التي تبين خروج الموظفين من  وأرغموا –

منع رجال مسلحون الدخول إلى  ،د الرواية. وفي اليوم نفسهؤكّ ما ي، المبنى في طابور واحد تُحيط بهم حشود كبيرة
في حين أعلن عدد من وجهاء المدنية  –كيلومترا  شرق طرابلس  180وهي مدينة تبعد  –ن يتالمفوضية في زلمكاتب 
اإلدارة العليا للمفوضية، وإجراء استفتاء دستوري قبل  باستبدال مطالبهمتلبية إلى حين مكتب المفوضية  إغلق

في  محلي موظف وهو – الوالني راشد أعلنوفي مدينة الزاوية االنتخابات.  االنتخابات، وإدخال تغييرات على قانوني  
 10في  ،وجهها دعوةأعقاب إغلق مكتب تسجيل ناخبيه بسبب تهديدات أمنية. وجاءت هذه الهجمات في  –المفوضية 

جلس وهو هيئة استشارية للحكومة ولم – رئيس المجلس األعلى للدولة في ليبيا –خالد المشري  ،نوفمبر/تشرين الثاني
باحتجاجات سلمية أمام مكاتب المفوضية الوطنية العليا للنتخابات اعتراضا  على  للقيام 2النواب مقرها في طرابلس،
يفة لوخ سيف اإلسلم القذافي لكل من في حينهالمرتقبي ن للنتخابات الرئاسية  الترشيحينقانوني  االنتخابات وعلى 

 بين مختلف الجهات السياسية أعيد فتح المكاتب األربعة عقب مفاوضات ،ين الثانيرنوفمبر/تش 18حفتر. وبحلول 
 والمسلحة الفاعلة.

 ،وضيةالمف أصدرته بيانبرغم إعادة فتح مكاتبها. وبحسب  ،جرى توثيق مزيد من الهجمات والتعطيل لعمل المفوضية
وأخذوا المئات من  ،اقتراع في طرابلس رجال مسلحون مجهولو الهوية خمسة مكاتب داهم ،ديسمبر/كانون األول 1في 

موظف في المفوضية على أيدي رجال  إلى اختطاف اإلقليميةو اإلعلم الليبية وسائل أشارت البطاقات االنتخابية. كذلك 
على  وجرى تداوله ،وأظهر مقطع فيديو فحصته منظمة العفو الدولية .مستشهدة  بمصادر المفوضية مجهولين، مسلحين

دخول رجال مسلحين إلى مقر المفوضية في الزاوية في اعتصام طالبوا فيه  ،ديسمبر/كانون األول 8اإلنترنت في 
وة قع صوت الرجال وهم يُعّرفون بأنفسهم بوصفهم منتسبين إلى سم  تأجيل االنتخابات إلى حين اعتماد دستور. ويُ ب

وميليشيات أخرى من مدن الزاوية، وطرابلس، ومصراتة. وقد أخلوا المبنى في صباح  ،مكافحة اإلرهاب في الزاوية
 اليوم التالي.

 29من  ،مبنى محكمة سبها ةحاصرت مجموعات مسلح ،لدوفي مدينة سبها الواقعة في جنوب غربي الب
والنظر في استئناف قدمه محامي  ،ومنعت القضاة من دخوله ،ديسمبر/كانون األول 2نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 

                                                      
مع تفويض لتقديم استشارات  2015ع في صخيرات عام قّ  توسطت فيه األمم المتحدة ووُ  أُنشئ المجلس األعلى للدولة من خلل االتفاق السياسي الذي2 

 .2012 عاموهو أول برلمان منتخب للبلد  ،أعضاؤه من المؤتمر الوطني العام اختيرحول القوانين والكيانات السياسية والتعيينات الحكومية. و

about:blank
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/7561/2017/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/3084/2020/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/4439/2021/ar/
https://www.aljazeera.net/red/2021/11/26/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7
https://www.218tv.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA/
https://www.facebook.com/LibyaAlAhrarTV/posts/5194267623945040
https://libyaalahrar.tv/2021/11/15/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A/
https://aawsat.com/home/article/3295016/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.libyaakhbar.com/libya-news/1731239.html
https://www.afrigatenews.net/article/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81/
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ح في االنتخابات. وأبلغ مصدر محلي لديه معلومات مباشرة حول عمل سيف اإلسلم القذافي ضد استبعاده من الترش
 ،عّرفوا بأنفسهم هددوا عدة قضاة في سبها بواسطة مكالمات هاتفيةمنظمة العفو الدولية أن الرجال الذين لم يُ المحكمة 

ة سلحسيف اإلسلم القذافي وسائل اإلعلم أن مجموعات م محامي أبلغكذلك وأمروهم بعدم حضور جلسة االستئناف. 
يظهر فيها رجال مسلحون  منعت فريقه من الدخول إلى مبنى المحكمة. وقد فحصت منظمة العفو الدولية الصور التي

وهو جماعة مسلحة تنتسب إلى القوات المسلحة العربية الليبية  –يرتدون زيا  عسكريا  يحمل شعار لواء طارق بن زياد 
الخاضعة رسميا  لوزير داخلية حكومة الوحدة  –وهم يحاصرون مبنى المحكمة. وأصدرت مديرية األمن في سبها  –

اد بمحاصرة مبنى المحكمة. وقد ُعقدت جلسة ينوفمبر/تشرين الثاني تتهم فيه لواء طارق بن ز 29بيانا  في  –الوطنية 
 كانون األول.ديسمبر/ 2االستئناف بعد أن انسحب الرجال المسلحون في 

حكومة الوحدة الوطنية  في داخليةالخالد مازن وزير  أشار ،نوفمبر/تشرين الثاني 30في  ،دقعُ  مؤتمر صحفيوخلل 
رجال ب تتعلقإلى عدة حوادث مضايقة وترهيب لموظفي الوزارة المسؤولين عن أمن االنتخابات. وأعطى أمثلة 

كيلومترا   780وهي مدينة تبعد  ،دابياجنهبوا معدات مخصصة للستخدام في حماية االنتخابات في أمجهولين مسلحين 
لتحضيرات المتعلقة حول ااألمن بعدما حضروا تدريبا   موظفيإلى شرق طرابلس، والتهديدات التي ُوجهت 

 باالنتخابات.

 القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي 

عشرات األشخاص بسبب تعبيرهم السلمي  – 2021طوال عام  –اعتقلت الميليشيات والجماعات المسلحة في ليبيا 
منظمة العفو الدولية  عن آرائهم حول توقيت االنتخابات وإطارها القانوني أو عن دعمهم لمرشحين محددين. وقد وثّقت

 ة، وسرت، وطرابلس.تهذه الحوادث في مدن أجدابيا، وبنغازي، ومصرا

عماد  اختطافرجال مسلحون مجهولون يرتدون لباسا  عسكريا  على أقدم  ،2021سبتمبر/أيلول  26في  ،ففي طرابلس
واحتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي في  –وهي مؤسسة رسمية  – الحاراتي مدير الرابطة الوطنية لدعم الشباب

بحسب  ،أكتوبر/تشرين األول 5وذلك حتى  ،في أوضاع وصلت إلى حد اإلخفاء القسري ،مكان لم يُكشف النقاب عنه
احتجاج دعما  ب للقيام دعوةفيسبوك صادر مطلعة. وقبيل اعتقاله نشرت الرابطة الوطنية لدعم الشباب في حسابها على م

المعلومات التي  ثة أيام. وبحسبقبل ثل بيان عاموردت في إلجراء االنتخابات في موعدها المقرر، وكررت رسالة 
قاله يثير بتهم فساد، لكن توقيت اعت النائب العامتلقتها منظمة العفو الدولية كان عماد الحاراتي يخضع للتحقيق من جانب 

 سياسية.ل طبيعته النابعة من دوافع وبواعث قلق ح

 ألقى – كيلومترا  شرق طرابلس ومسقط رأس الحاكم السابق معمر القذافي 450وهي مدينة تقع على بعد  –وفي سرت 
القبض على  –وهي جماعة مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية  – األمن الداخلي جهازرجال مسلحون من 

دعما  لترشح  2021نوفمبر/تشرين الثاني  14رجل  على األقل بسبب مشاركتهم المزعومة في مهرجان أُقيم في  13
 نوفمبر/تشرين الثاني. 19في  المحتجزينوقد أُطلق سراح جميع  .سيف اإلسلم القذافي

حمزة  –وهي ميليشيا يقع مقرها في مصراتة  –اعتقل أفراد القوة المشتركة  ،2021ر/كانون األول ديسمب 7وفي 
. وكان يجهر في الدبيبة رجل أعمال ُمقّرب من رئيس الوزراء عبد الحميد سيء إلىحّمل مقطع فيديو ي كي بعد أنيالتر

ن، المقربيومساعديه  ،وأفراد أسرته الدبيبة،حسابه على مواقع التواصل االجتماعي بمزاعم حول فساد عبد الحميد 
 نشر رجل األعمال المذكور آنفا  مقاطع ،يستهزئ برئيس الوزراء. وقبل إلقاء القبض على حمزة التريكي محتوى ونشر
دده فيها بعواقب وخيمة غير محددة. كذلك علمت منظمة العفو الدولية أن النيابة في مصراتة أصدرت مذكرة هفيديو ي

 .التشهيراعتقال بحق حمزة التريكي بتهمة 

 تعذيبو اختطافاألمن على  وقوات والجماعات المسلحةوتأتي عمليات االعتقال هذه على خلفية إقدام الميليشيات 
سبب أو ب ،مواقع التواصل االجتماعيوالنشطاء، وسواهم بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم على  عشرات الصحفيين،

 .2014عام والءاتهم السياسية أو القبلية الحقيقية أو المتصورة منذ 

https://www.afrigatenews.net/article/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1299703-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1500016177022376&id=453082571715747
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1497974910559836&id=453082571715747
https://www.facebook.com/hmzatk
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/04/libya-military-courts-sentence-hundreds-of-civilians-in-sham-torture-tainted-trials/
https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/libya/report-libya/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/07/libya-abducted-politicians-fate-remains-unknown-a-year-on-amid-ongoing-disappearances/
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جرائم المعلوماتية يُجّرم حرية التعبير مكافحة اعتمد مجلس النواب قانونا  جديدا  ل ،2021وفي نوفمبر/تشرين الثاني 
عاقب يُ و ،جيز المراقبة والرقابة الحكوميةيو ،تتعلق "باألمن الوطني" مبهمة وفضفاضة للغايةعلى اإلنترنت ألسباب 

 ".الأخلقيا  بالسجن على نشر محتوى يُعدّ "

 القيود المفروضة على وسائل اإلعالم

فوف إلى رقابة ذاتية في ص –مقترنة بساحة إعلمية تعاني استقطابا  عميقا   –دة للصحفيين اإلعلميين بيئة مقيّ   أدت
الواقع على المناطق التي يوجد فيها  األمر الصحفيين، وبخاصة اإلحجام عن انتقاد أولئك الذين يسيطرون بحكم

 الصحفيون.

نوفمبر/تشرين الثاني  22في  –وهي هيئة مسؤولة عن الصحافة الرسمية  – وكالة الصحافة الوطنيةوقد ذكرت 
موا الصحفيين شتو، صحيفة محلية في بنغازيملبس مدنية اقتحموا مكتب أن رجاال  مسلحين يرتدون  ،2021

   يظل مكان وجوده مجهوال .الذي  قبل أن يقتادوا قسرا  الصحفي سراج عبد الحفيظ المقصبي والموظفين

نوفمبر/تشرين  14في  ،صحفيي ن اثنين لعدة أيام عقب إلقاء القبض عليهما جهاز األمن الداخليوفي سرت احتجز 
 مع مناصرين مزعومين آخرين لسيف اإلسلم القذافي )انظر أعله(. ،الثاني

قال للعت الصحفيينالمسلحة الدولية منذ زمن طويل كيف عّرضت الميليشيات والجماعات  منظمة العفو وثّقتوقد 
قيامهم بعملهم اإلعلمي أو تعبيرهم عن  لمجرد ،واالحتجاز التعسفيين، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة

رجال مسلحون مجهولو الهوية الصحفي صدام الساكت  ،نوفمبر/تشرين الثاني 23في  ،ختطفافمثل   ؛آراء انتقادية
خلل تغطيته العتصام قام به اللجئون والمهاجرون في طرابلس، ويظل مكان وجوده  ،عاما   31البالغ من العمر 

رقابة ذاتية خوفا  من انتقام  ممارسة مجهوال  عند كتابة هذا البيان. وقد أدت هذه الهجمات على وسائل اإلعلم إلى
 ات.د حصول جميع الليبيين على المعلومقي  هذا ما الميليشيات والجماعات المسلحة، و

 دة للمجتمع المدنيبيئة ُمقي   

 ، في حين تواصل الميليشيات والجماعاتاالنضمام إليها وأ دة الحق في حرية تكوين الجمعياتتقوض التشريعات المقيّ  
المسلحة الهجوم على العاملين في المجتمع المدني وغيرهم من النشطاء من خلل الحرمان غير المشروع من الحرية، 

هذه الهجمات والقيود قدرة المجتمع المدني الليبي  كبحوت .وغير ذلك من أشكال الترهيب ،والتهديدات والعنف الجسدي،
 على االنخراط في العملية االنتخابية على نحو حقيقي وآمن.

وهو صحفي ومدون ورئيس لجنة الهلل األحمر ومفوضية المجتمع المدني  – منصور عاطياختطف رجال مسلحون 
. ومنذ ذلك الحين لم تتلق اسرته أي معلومات حول يونيو/حزيران بالقرب من مكان عمله في أجدابيا 3في  في أجدابيا

صور اختطاف منفي خضم أنباء جديرة بالثقة بأن جماعة مسلحة تحتجزه في شرق ليبيا. وقبل  ،مصيره ومكان وجوده
في أجدابيا. وقد شارك منصور عاطي  جهاز األمن الداخليمن جانب  حول نشاطه متكررعاطي تعّرض الستجواب 

 في الجهود المبذولة لضمان إجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية في بيئة خالية من القمع واإلكراه.

اللذان ينظمان عمل مفوضية المجتمع المدني  286/2019ورقم  1605/2018المتشددان رقم  انويعطي المرسوم
السلطات صلحيات واسعة بشأن تسجيل المنظمات غير الحكومية وتمويلها، وأنشطتها؛ إذ يتعين عليها تقديم إشعار 

وهو شرط يرقى عمليا  إلى  –منظمات دولية  أي مسبق إلى مفوضية المجتمع المدني حول أنشطتها، بما في ذلك مع
مستوى الحاجة للحصول على موافقة. كذلك تحتفظ مفوضية المجتمع المدني بسلطة سحب التسجيل وتصاريح العمل 

 من المنظمات الوطنية والدولية.

ا وأعضاء منظمات المجتمع المدني في شرق ليبيا الذين سع أُبلغ ووفقا  للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية
 أوال  إلى روضحاليات االقتراع أن عليهم لللحصول على تصريح من المفوضية الوطنية العليا للنتخابات لمراقبة عم

 للحصول على موافقة. جهاز األمن الداخليب المعروفة الجماعة المسلحة مقر

https://lana-news.ly/post.php?lang=ar&id=223571
https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/libya/report-libya/
https://www.amnesty.be/IMG/pdf/mde190102014english.pdf
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/4917/2021/ar/
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 أنهم تلقوامنظمة العفو الدولية  –كيلومترا  شرق بنغازي  250وهي مدينة تبعد  –أبلغ السياسيون في بنغازي ودرنة 
ن أ منهم تقتضي جهاز األمن الداخليتعليمات عبر الهاتف من جانب متصلين عّرفوا عن أنفسهم بأنهم أعضاء في 

 على تسجيل األحزاب السياسية أو تقديم ترشيحهم للنتخابات النيابية. الجهاز مسبقة من ةموافق واطلبي

 التقاعس عن حماية السياسيات

واالغتياالت، وغيرها من الهجمات  ،بصورة متزايدة لإلخفاء القسري 2014تعّرضت السياسيات والناشطات منذ عام 
 على رونيسيط الذين أولئكوسط تقاعس السلطات و نوعهن االجتماعي،إلى على اإلنترنت استنادا  والمضايقة العنيفة، 
. وتقوض هذه البيئة المخيفة حق النساء في المشاركة لهن والتعويضعن تقديم الحماية  الواقع األمر بحكم المناطق
 وقد ردعتهن عن االنخراط في الحياة العامة. .السياسية

وإخفائها القسري  ،2019يوليو/تموز  17في بنغازي في  ،من منزلها ةسهام سرقيو عضو البرلمان كان الختطاف
ابقة قد دعت علنا  الليلة الس ةفي الشأن العام. وكانت سهام سرقيو الليبيات وقعا  سيئا  على مشاركة النساء ،المتواصل

الختطافها إلى وضع حد لهجوم القوات المسلحة العربية الليبية على طرابلس. ويشير شهود العيان على اختطاف سهام 
 – الدم ءاليوأكدليل على أن  هاإلى وجود كتابات على جدار منزل ،والصور التي فحصتها منظمة العفو الدولية ،ةسرقيو

 فإن وجود ،وعلوة على ذلك ،اختطافها نمسؤولة ع –مرتبطة بالقوات المسلحة العربية الليبية  ةوهي جماعة مسلح
وشهادات الشهود التي تصف كيف وصل المهاجمون في سيارات  ،عدة نقاط تفتيش للشرطة العسكرية حول منزلها

توحي بأن القوات المسلحة العربية الليبية متواطئة أو مسؤولة مباشرة. وتنفي هذه  ،"الشرطة العسكريةتحمل علمات "
ومستقل أو ضمان اإلفراج عنها. كذلك تقاعست  ومحايدمسؤوليتها، لكنها تقاعست عن فتح تحقيق كامل  القوات

حد شوارع بنغازي أالسلطات عن إصدار أمر بإجراء تحقيقات في مقتل المحامية حنان البرعصي بالرصاص في 
بانتقادها لعدة أشخاص  ر. وقبل اغتيال حنان البرعصي كانت تجه2020نوفمبر/تشرين الثاني  10المزدحمة في 

 وذكرت أنها تلقت تهديدات بالقتل. ،تابعين لجماعات مسلحة قوية في شرق ليبيا

هديدات لتلعلى اإلنترنت وللمضايقة  – ضمنهن شخصيات سياسية كبيرة ومن – وتعرضت السياسيات والناشطات
وهما  –ليلى بن خليفة وهنيدة المهدي  أعلنتعلى النوع االجتماعي فيما يتعلق بمشاركتهن في الشأن العام. وقد القائمة 

على اإلنترنت استنادا  إلى نوعهما والمضايقة أنهما تعرضتا للستهزاء  –المرأتان اللتان قدمتا ترشيحهما للرئاسة 
ا الخارجي وافتقارهما إلى الكفاءة و"مكانهما في المطبخ". وبالمثل تعرضت متركيز على مظهرهاالجتماعي مع ال

 ضتحريو ،اتسمت باستخدام لغة مهينة وتحقيرية ،على اإلنترنتمضايقة نجلء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا لحملة 
المنظمة الليبية  ،2021في مارس/آذار  ،أصدرته في تقرير وتبيناالجتماعي. على العنف ضدها استنادا  إلى نوعها 

 ضد النساء كان له تأثير شديد في إسكاتهن.أن العنف الممارس على اإلنترنت  في ليبيا محامون من أجل العدالة

https://www.libyanjustice.org/news/urgent-action-needed-to-address-shocking-levels-of-online-violence-against-libyan-women

