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مختلفةأنماطتعكسوالتي،2021ویونیوینایربینالوقائعمنمجموعةاللیبیة،المنصةائتالف



االنتخاباتقبیلالبالدفياإلنسانحقوقحالةعنعامتصورلتقدیملیبیا،فيالمرتكبةلالنتھاكات
المرتقبة في دیسمبر القادم.

والمعاملةالتعذیبالقانون،نطاقخارجالقتلانتھاكات؛لحاالتحصریةغیرقائمةعلىالتحدیثیركز
التعّسفي،االحتجازالقسري،اإلخفاءالعشوائیة،المدنیةوالخسائرالمدنیینبحقالھجماتإنسانیة،الال

علىوالھجماتالعامة،الحریاتعلىوالقیوداللجوءوطالبيوالالجئینالمھاجرینبحقاالنتھاكات
المجتمع المدني والصحفیین.

1منظمة)16(المنصةائتالفأعضاءجانبمنالموثقةالمعلوماتعلىأساسي،بشكلالتحدیثأستند

فيالباحثوناعتمدوقداالئتالف.خارجمنأخرىلیبیةمنظمات3وثقتھاووقائعمعلوماتعنفضالً
أساسيكمصدرالمحلیةاألولیةالمصادرمعالمباشرةالمقابالتعلىالمنصةومنظماتالقاھرةمركز

العیان،وشھودعائالتھم،أفرادأوالضحایامعوإلكترونیةمباشرةمقابالتذلكفيبماللمعلومات،
علىمقابلة523اجراءتمإذالمحلیین،الحقوقیینوالنشطاءوالمحامین،المستشفیات،وطواقمواألطباء

فيأسمائھملتضمینالضحایاموافقةعلىالحصولعلىالباحثونحرصكماآمنة.وسائطعبراألقل،
التحدیثلھیتطرقماإلىباإلضافةھذامعلوم.غیریبقىأنفيبعضھمرغبةواحترامالتحدیث،ھذا
بماالدولیة،المنظماتبعضوتقاریرالمتحدةاألممومنشوراتتقاریرفيلھااإلشارةوردتوقائعمن
اإلنذار».«ھاتفومنظمة)MSF(حدودبالأطباءذلك؛في

الوقائعبأھمتحدیثوأصدرسبقاللیبیة،المنصةائتالفمعبالتعاونالمركزأنبالذكرجدیر
.2021ومارس2020ونوفمبر2020یونیوفيلیبیافيالحقوقيبالوضعالخاصةوالتطورات 234

:2021مارس8)،2020دیسمبر-(نوفمبراإلنسانحقوقحالةحولالموجزالدوريالتقریرلیبیا:اإلنسان.حقوقلدراساتالقاھرةمركز4
cihrs.org/libya-human-rights-briefing-november-december-2020/؟lang=ar

:2020نوفمبر24)،2020أكتوبر-(یونیواإلنسانحقوقحالةحولالموجزالدوريالتقریرلیبیا:اإلنسان،حقوقلدراساتالقاھرةمركز3
cihrs.org/libya-human-rights-briefing/

:2020یونیو10).2020مایو-(ینایراإلنسانحقوقأوضاععنموجزتقریرلیبیا:اإلنسان،حقوقلدراساتالقاھرةمركز2
cihrs.org/libya-human-rights-briefing-january-may-2020

منظمة16حالًیاویضماإلنسان،حقوقلدراساتالقاھرةمركزمنبمبادرة2016فيتأسسلیبي،حقوقيتحالفھوالمنصة،ائتالف1
حقوقیة.



فھرس المحتویات:



ملخص تنفیذي
لیبیافياإلنسانحقوقوضعیزالال،2021دیسمبرفيالمقررةاالنتخاباتمنأشھر4منأقلقبل

ائتالفرصدإذللغایة.ھًشاأمنًیاوضًعایعیشونالذینللمھاجرین،بالنسبةخاصًةعمیقة،إشكالیةُیمِثل
القانون،نطاقخارجقتلحالة25عنیقلالما،2021ویونیوینایربینالفترةمدارعلىالمنصة

باإلضافةھذاطفًال.16بینھمالمدنیین،بحقعشوائیةوإصابةھجوًما42وقسري،إخفاءحالة33و
عنالبالغاتتواترمعخاصًةللقلق،مثیرةالقلقلجوءوطالبوالجئمھاجر571.000وضعیةإلى

فيكبیرةزیادة2021عاممناألولالنصفشھدكماواالستغالل.المعاملةوسوءالعنیفةالھجمات
زیادةإلىواإلنقاذالبحثعملیاتبدءفيوالفشلالتأخیروأدىالمتوسط،األبیضالبحرعبورعملیات

واألوروبیةاللیبیةالسلطاتلفشلمباشرةنتیجةیعدالذياألمر٪،249بنسبةالبحرفيالوفیاتعدد
5في الوفاء بالتزاماتھا، كما أوضحت المفوضة السامیة لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة.

عملیاتإجماليأضعافثالثةقاربتالقانونیة؛غیراالعتراضعملیاتمنقیاسيعددجانبإلىھذا
منالمنّسقةالقانونیةغیرواالنسحابالصدعملیاتإلىباإلضافة،2020فيالمسّجلةاالعتراض

األوروبیةللسیاساتالمتكّررةاإلدانةورغماألوروبیة.والمؤسساتوالدولاللیبيالسواحلخفرجانب
السالمصندوقاستخدامتناقشاألوروبیةالدولأنمصادرعدةأفادتخارجیة،بآلیاتلالستعانة 6

بھدفاإلنسان،حقوقوانتھاكاتالصراعلتأجیجسابًقاانُتقدتودفاعیةعسكریةأداةوھواألوروبي، 78

الیمنیةواختطافعاًما،19إبراھیمشعیبالصوماليوفاةأّدتكمااللیبي.السواحلخفردعمزیادة
حوادثبین–منالالجئینلشئونالسامیةالمفوضیةلدىمسّجلوكالھماعاًما،14هللاعبدسامیة

البالد.فياللجوءوطالبيلالجئیندعمھاكفایةوعدمالوكالة،إھمالبشأنشدیدةانتقاداتإلىأخرى– 9

10

علىطرابلسفيالمدنيالمجتمعمفوضیةتفرضھاالتيالتعّسفیةالقیودتتواصلنفسھ،السیاقوفي
منصوروالصحفيالحقوقياختفاءولعلبحقھم.الممنھجةواالنتھاكاتوالصحفیین،المنظماتعمل
للقلق.المثیرةاالنتھاكاتھذهعلىاألمثلةأحدثمنأجدابیا،فيیونیو3فيعاطيمحمد 11

.2021یونیو21عقدھا،المزمعاالنتخاباتمصداقیةویھددالقلقیثیرحقوقيمدافعاختطافلیبیا:اإلنسان،حقوقلدراساتالقاھرةمركز11
cihrs.org/libya-the-kidnapping-of-a-human-rights-defender-raises-concerns-and-threatens-the-credibili
ty-of-scheduled-elections

اللجوءوطالبيالمھاجرینحرمانبشأنعاجلةبتحقیقاتتطالبودولیةإقلیمیةحقوقیةمنظماتلیبیا:اإلنسان،حقوقلدراساتالقاھرةمركز10
.2021فبرایر2الصحیة.الرعایةمنالمحاصرین

cihrs.org/libya-the-denial-of-non-libyan-citizens-right-to-health-must-be-investigated-and-remedied

.2021ینایر14أوبزرفر،لیبیاصومالي،الجئوفاةفيالمفوضیةعلىباللومتلقيلیبیةحكومیةغیرمنظمة32هللا،وعبدابراھیمبن9
www.libyaobserver.ly/news/32-libyan-ngos-blame-unhcr-death-somali-refugee.

أنحاءجمیعفياإلنسانحقوقوانتھاكاتالصراعتؤججیوروملیارات5بقیمةاألوروبيالسالممرفقمخاطراإلنسان،لحقوقالدولياالتحاد8
.2020نوفمبر18العالم،

www.fidh.org/en/international-advocacy/european-union/joint-statement-eur5bn-european-peace-facili
ty-risks-fuelling .

نیكوالي.نیلسن،،2021مایواللیبي،السواحلخفرلمساعدةالجدیدالسالمصندوقاستخدامفيیفكراألوروبياالتحاد7
euobserver.com/migration/151727

2021یولیو15القسریة.اإلعادةعملیاتفيألوروباالمشینالدورُتبرزالحجزفيالمروعةاالنتھاكاتلیبیا:الدولیة،العفومنظمة6

www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2021/07/libya-horrific-violations-in-detention-highlight-europe
s-shameful-role-in-forced-returns

األبیضالبحروسطیعبرونالذيالمھاجرینحمایةعلىاألوروبيواالّتحادلیبیاتحّثباشیلیتاإلنسان،لحقوقالساميالمفوضمكتب5
2021مایو26المتوّسط.

www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27113&LangID=a.

http://www.libyaobserver.ly/news/32-libyan-ngos-blame-unhcr-death-somali-refugee
http://www.fidh.org/en/international-advocacy/european-union/joint-statement-eur5bn-european-peace-facility-risks-fuelling
http://www.fidh.org/en/international-advocacy/european-union/joint-statement-eur5bn-european-peace-facility-risks-fuelling
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http://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2021/07/libya-horrific-violations-in-detention-highlight-europes-shameful-role-in-forced-returns
http://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27113&LangID=a


لزیادةسوىیونیو15فيالصادر116رقمالقراریؤدلمالصحافة،حریةبتعزیزالتعھداتورغم 121314

تشویھ وسائل اإلعالم العامة، وتحویلھا ألداة لتقاسم السلطة بین الفصائل السیاسیة والمسلّحة.
ھیكليتغییرأيدونیحولمماعوائق،دوننشاطھاللدولةالتابعةالمسلّحةالجماعاتتواصلأیًضا،

للجنةإیجابًیاتطوًرایمثلومصراتةسرتبینالساحليالطریقفتحإعادةأّنفّرغماألمن،قطاعفي 15

یثیراألمنقطاعوإصالحاألجنبیةالقواتلرحیلواضحتنسیقإلىاالفتقارأّنإّالالمشتركة،العسكریة
العدید من المخاوف بشأن استمرار األزمة.

ودولیة،وإقلیمیةلیبیةحقوقیةمنظمة28أوضحتلذاالعقاب،عنتامبمعزلتبقىاالنتھاكاتھذهكل
لیبیافيالحقائقلتقصيالمتحدةاألممبعثةتجدیدأنالمتحدة،باألمماألعضاءللدولمفتوحةرسالةفي 16

الجسیمة.االنتھاكاتفيبفعالیةالتحقیقعلىالوطنيالعدالةنظامقدرةلعدمنظًراحیویة؛أھمیةیمثل
الحّساسة؛الفترةھذهفياألھمیةبالغأمًراالفعالةالدولیةالمساءلةبمساراتااللتزامضمانیعّدثمومن

في سبیل ردع المزید من العنف وتمكین تنظیم انتخابات حّرة.
مضى؛وقتأيمنأكثرشكموضعدیسمبر24فيشرعیةانتخاباتتنظیمأصبحالسیاقھذاففي

یفرضونأفرادومشاركةلالنتخابات،والدستوريالقانونياألساساعتمادعدمظلفيوخاصة
احتمالیةمنتضاعفالتأخیراتھذهاللیبي.السیاسيالحوارملتقىطریقخارطةعنتخرجمقترحات

والمزید من التشرذم السیاسي.العودة إلى النزاع المسلّح 17

.2021سبتمبر3رویترز،لیبیا،فيالسالممسعىمحدودیةیكشفعاممنذطرابلسفياقتتالأسوأأحمد،العمامي17
www.reuters.com/world/africa/worst-tripoli-fighting-year-shows-limits-libya-peace-push-2021-09-03/.

لمجلس48الـالجلسةفيلیبیابشأنالحقائقلتقصيالمتحدةاألممبعثةتجدیدضمانعلىالدولنحثاإلنسان،حقوقلدراساتالقاھرةمركز16
.2021یولیو15اإلنسان.حقوق

cihrs.org/states-urged-to-ensure-renewal-of-un-fact-finding-mission-on-libya-at-48th-human-rights-cou
ncil/

.2021یولیو30لیبیا.-5+5المشتركةالعسكریةاللجنةبجھودوتشیدالساحليالطریقبافتتاحنرحبلیبیا،فيللدعمالمتحدةاألممبعثة15
https://bit.ly/3oDXNxiعلى:تجدونھ

https://bit.ly/3FhtaDLعلى:تجدونھ،2021یونیو،116/2021القرارالوطني.االتحادحكومة14

.2021یولیو2لإلعالم.اللیبیةالمؤسسةحلقرارنرفضلیبیا:القاھرة،مركز13
cihrs.org/libya-foundations-dissolution-detrimental-to-independent-media-required-for-free-and-fair-ele
ctions.

.2021مایو4أوبزرفر،لیبیاالحكومي.األداءانتقادفيالحقاللیبیینلكلدبیبة:القادر.عبدأسعد12
www.libyaobserver.ly/news/dbeibah-all-libyans-have-right-criticize-government-performance.

https://bit.ly/3oDXNxi
https://bit.ly/3FhtaDL


التوصیات:
علىیتعین،2570رقماألمنمجلسوقراراإلنسان،لحقوقاألساسیةالمبادئعلىبناًء● 1819

اللیبیةالسلطاتعلىالضغطلیبیافيللدعمالمتحدةاألممبعثةمعوثیقبشكٍلتنّسقالتيالدول
متخّصصةفنیةلجنةوتشكیلالسرعة،وجھعلىاألمنقطاعإلصالحشاملةاستراتیجیةلوضع

لفحص أعضاء الجماعات المسلّحة وتنظیم حلھا ونزع سالح أعضائھا وإعادة إدماجھم وتأھیلھم.
والضغطالسالممفسديلردعواالقتصاديوالماليالدبلوماسيالنفوذكلاستخدامالدولعلى●

على األطراف األجنبیة واللیبیة لقبول انسحاب القوات األجنبیة.
إدارةسیاساتمراجعةاألوروبیةوالمؤسساتاألوروبياالتحادفياألعضاءالدولعلى●

واألطفال،والرجالالنساءمناآلالفعشراتبحقالجسیمةواالنتھاكاتوالحدود،الھجرة
دعمأيووقفواالنسحاب،القانونیةغیرالصدعملیاتیسھلاتفاقأيوقفذلك؛ویتضمن
أيوجعلبالبشر،االتجارفيالتورطأوجسیمةالنتھاكاتارتكابھاالمزعوماللیبیةلألطراف

والمھاجرین،الالجئینحقوقلحمایةملموسةتدابیربتنفیذمشروًطااللیبیةالسلطاتمعتعاون
مثل اعتماد تشریعات اللجوء وإنھاء االحتجاز غیر القانوني للمواطنین األجانب.

وجودلھاالتياألطرافكافةمعاألمنيوالتعاوناألسلحةنقلعملیاتمراجعةالدولعلى●
األممتفرضھالذياألسلحةحظرانتھاكفيالمساھمةخطرانتفاءلضمانلیبیا،فيعسكري
فيبمالیبیا،فيمباشرةغیرأومباشرةعسكریةمشاركةأيبوقفالتعاونھذاورھنالمتحدة،

ذلك تمویل الجھات األجنبیة.
اللیبي،السیاسيالحوارملتقىطریقبخارطةلاللتزاماللیبیةاألطرافعلىالضغطالدولعلى●

الظروفتھیئةلضمانالخارطة؛فيالمتضمنةاإلنسانلحقوقاألساسیةالمبادئواحترام 2021

إلجراء انتخابات حرة ونزیھة.
جانبمنمحاوالتوأياإلنسان،حقوقانتھاكاتلمرتكبيالشدیدةاإلدانةالدولعلىیتعین●

الصحفیینعلىاالعتداءذلكفيبماالسیاسیة،العملیةلتعطیلاألجنبیةوالقواتاللیبیةالجھات
وممثلي المجتمع المدني، ومعاقبة األفراد والجماعات المسئولة عن ذلك.

بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا. مبادئ أساسیة لخارطة طریق قائمة على احترام حقوق اإلنسان نحو سالم مستدام في لیبیا، مرجع سابق.21

،2020نوفمبر16شامل.لحلالتمھیدیةللمرحلةالطریقخارطةلیبیا.فيللدعمالمتحدةاألممبعثة20
unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic.pdf.

.2021أبریل16).2021(2570القرارالمتحدة.لألممالتابعاألمنمجلس19
unsmil.unmissions.org/sites/default/files/n2109656.pdf.

نوفمبر6لیبیا.فيمستدامسالمنحواإلنسانحقوقاحترامعلىقائمةطریقلخارطةأساسیةمبادئلیبیا.فيللدعمالمتحدةاألممبعثة18
2020.

unsmil.unmissions.org/sites/default/files/civil_society_principles_doc_for_lpdf_eng_-_7_nov_2020.pdf.



على وجھ التحدید:السلطات اللیبیةومن أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزیھة، یتعین على
القرارمثلالعامة،الحریاتتنتھكالتيوالقوانینالتعّسفیةالتنفیذیةالقراراتإلغاء- 22

المؤسساتبحقالتعّسفیةواالعتداءاتالقیودووقف،286/2019والمرسوم116/2021
الصحفیة ومنظمات المجتمع المدني.

للتصویت،والتسجیلاالنتخاباتفيالمشاركةعلىاللیبیینالمواطنینكافةقدرةضمان-
وتمكینھم من الوصول بأمان لمراكز االقتراع، خاصة النازحین داخلًیا.

منالفاعلةالمحلیةالجھاتحمایةوضماناالنتخابات،لمراقبةاألوروبياالتحادبعثةدعوة-
المجتمع المدني، التي تتبنى مبادرات مستقلّة لمراقبة االنتخابات.

فيالبّتعلىاألعلىالقضاءمجلسقدرةضمانالنوابومجلسالرئاسةمجلسعلىیتعین-
نزاھةوضمانعلیھا،متنازعانتخابیةنتائجأيلمراجعةواستقاللیة،بأمانالطعنطلبات

العملیة االنتخابیة.
قانونإطارفيفحص،نظامتأسیسأجلمنلیبیافيللدعمالمتحدةاألممبعثةمعالعمل-

وأعضاءالمالیةوالجرائماإلنسانلحقوقالجسیمةاالنتھاكاتمرتكبيالستبعاداالنتخابات،
االعتبارفيالنظامھذایأخذأنوینبغيالعامة.المناصبمنالعسكریةشبھالجماعات
سلطةلوجودلالفتقارنظًرافقط،الرسمیةاإلداناتولیسالمصداقیة،ذاتالقویةاالدعاءات

قضائیة وطنیة فّعالة.
منذالمستمرالعلیا،للمحكمةالدستوریةالدائرةتجمیدإلغاءاللیبياألعلىالقضاءمجلسعلى-

السیاسي.واالنتقالاالنتخابیةالعملیةبدعمللدائرةالسماحأجلمن؛2016عام

،2021یونیو4المدنیة".المنظماتتقییدشأنھمنتعسفيمرسوم"لیبیا:ووتش.رایتسھیومن22
www.hrw.org/news/2021/06/04/libya-draconian-decree-would-restrict-civic-groups.



استمرار االنتھاكات لحقوق اإلنسان على أیدي الجماعات التابعة للدولة

I-الالإنسانیةوالمعاملةالقضاءنطاقخارجالقتل
قتلحالة25عنیقلالمااللیبیةالمنصةائتالفوّثق،2021ویونیوینایربینالفترةمدىعلى

محیطفيوالمقاتلینالمدنیینمنالقتلىجثثعنالبحثعملیاتسیاقوفيالقانون.نطاقخارج
علىالعثورعنفضًالالفترة،تلكفياألقلعلىجثة22استخراجتموانتشالھا،وترھونةطرابلس

القانون.نطاقخارجوقتلقسرياختفاءبحاالتصلةعلىودرنة،وبنغازيطرابلسفيجثة12
عاًما)،16(مسعودبنضوءجمعةمصعبقتلجریمةمرتكبيھویةتحدیدتّم،2021ینایر12في

لمالتقریر،ھذاكتابةحتىولكنالجنائیة.المباحثقسممنبتوجیھتوقیفمذكرةبحقھمصدرتوالذین
بنضوءجمعةمصعبوكانطرابلس.داخلبحریةتجولھمعنھمومعروًفاالتوقیف،مذكرةُتنفذ

المدرسة.منخروجھمأثناءآخراناثنانوأصیبدیسمبر2فيقُتلقدمسعود
فيمنزلھأمامالبلدیة،فياألوقافشئونرئیسعاًما)47(شیوةساسيمحمودقٌتلینایر،25في

معروفة،مسلّحةجماعةبأيمرتبطغیرلشخصالقتلتھمةتوجیھتّموالحًقاطرابلس.غربالزاویة
والقبض علیھ.

بحيبیضاءسیارةفيمسلّحینبرصاصعاًما)،37(االوجليمصطفىزیدانقُتلینایر،28في
یضّمالجامعي،الحيأنعیانشھودذكربینماالجناة،والالقتلسببتحدیدیتمولمبنغازي.فيالجامعة

عدة معسكرات تابعة للقیادة العامة للقوات المسلّحة العربیة اللیبیة.
لواءعناصرأحدعلیھأطلقبعدماعاًما)،26(الجطالويالباسطعبدیوسفقُتلفبرایر،8وفي

الكتائبإلحدىتابعةمسلّحةجماعةھو189المشاةولواءالنار.الزاویة)شھداء(لواء189المشاة
العسكریة المتواجدة في بنغازي.

سراجأطلقھاالصدرفيبرصاصةعاًما)،24(السنوسيمختارمحمدسفیانقُتلفبرایر،19في
مشروعمنطقةفياالستقرار،دعملجھازتابعةمیلیشیازعیموھو«المصفح»باسمالمعروفسعید،

بحاجزمرورهأثناءإیقافھتمقدالسنوسيوكانمعروف.غیرالقتلسببیزالوالبطرابلس.الھضبة
أمنى یدیره «المصفح»، وجرى نقلھ الحًقا لمقر المیلیشیا حیث قُتل.

منمسلّحینأطلقھاالرأسفيبرصاصةعاًما)،70(الحطمانيالكیالنيالقادرعبدقُتلفبرایر،27في
منزلھ.مداھمةأثناءاللیبیة،العربیةالمسلّحةللقواتالعامةالقیادةمنجديمسعودبقیادة116الكتیبة

دعم«جھازمیلیشیاعناصریدعلىبیالة،الحكیمعبدمحمدالبحريالنقیبقُتلمارس،18وفي
االستقرار» بقیادة عبد الغني، المعروف باسم «غنیوة الككلي»، إثر خالف بین الككلي وشقیق النقیب.

منوالمطلوباللیبیة،العربیةالمسلّحةالقواتفيالقائد،الورفليمحموداٌغتیلمارس،25وفي
منلوابلسیارتھتعّرضتبعدماالحرب،جرائمارتكابفيلضلوعھالدولیةالجنائیةالمحكمة

المحلیةاألمنمدیریةعلیھاتسیطرمنطقةوھيبنغازي،فيالطبیةالعربجامعةقربالرصاص
التابعة للقوات المسلّحة العربیة اللیبیة.

مسلّحةمجموعةأطلقتبعدماالزاویة،فيمحلیةمیلیشیاعضو،كوكوأسامةقُتلمارس،28وفي
النار علیھ أمام منزلھ.

444للكتیبةأمنيحاجزعندعلیھالنارإطالقبعدعاًما)،37(المعاتيمیلودأمجدقُتلأبریل،1وفي
فيمنزلھمنبالقربالوطنیة–الوحدةوحكومةالخاصةالردعلقواتتابعةمسلّحةمجموعة–وھي

منطقة السواني جنوب طرابلس.



ھجومإثربحیح،الصادقوالدهوأصیبالصدر،فيبرصاصةبحیحالصادقزیادقُتلمایو،21وفي
على منزلھما في جنزور غربي طرابلس، على ید أیوب سحاب التابع لمیلیشیا فرسان جنزور.

عناصرأحدالنیرانعلیھأطلقبعدماعاًما)،22(الجماعيجمعةمحمدعليقُتلمایو،21وفي
لیبیا،جنوبسوكنھمدینةفيمقھىأماماللیبیة،العربیةالمسلّحةالقواتمن128بالكتیبة77السریة

وقد فّر الجاني بعد ذلك لمقر الكتیبة.
إصابتھبعدالطبيسبھامركزفيبجراحھمتأثًراعاًما)،27(قیاشھاءشتیوياتوفيیونیو،30وفي

تابعةمیلیشیاوھيزیاد،بنطارقكتیبةمنسبھا،لفرعأمنيحاجزعبرمرورهأثناءبرصاصة
قدالحاجزھذاالمقرحي.أمراجععمرسبھافرعویقودسبھا.وسطفياللیبیةالعربیةالمسلّحةللقوات

للقواتالعامةللقیادةالتابعةالجنوبیةالعملیاتلقوةالتابعسحبانلواءمنطلبعلىبناًءمؤخًراأنشأ
المسلّحة العربیة اللیبیة.

التنقیب عن المقابر الجماعیة والبحث عن الجثث واستخراجھا
في طرابلس وترھونة●

بحيجماعیةمقبرةفيالھویةمجھولةجثث4علىترھونةمدینةفيالبحثفرقعثرتینایر،9في
.2020-2019األھلیةالحربإلىالوفیاتوتعودالرباط.مشروع

الھویةمجھولةجثث10تضمترھونة،مدینةفيجماعیةمقابرعنالبحثفریقكشفینایر،20وفي
الكانیات.ملیشیایدعلى،2020-2019األھلیةالحربخالللقتلىانھمتبینالرباط،مشروعبحي
وآثارناریة،بطلقاتمصاًباعاًما)،33(الزیانيالردانيأحمدحمزةجثةعلىعثرفبرایر،3وفي

منینایرمن31فياختطفبعدماطرابلس،شرقيالقربولليبمنطقةالزیابنةبغابةسیارتھ،علىحرق
منطقة الزیاینة.

فيغشیربنقصربمنطقةفردیةمقبرةفيالھویةمجھولةجثةعلىالبحثفرقعثرتمارس،7وفي
.2020-2019األھلیةالحربإلىالوفاةتاریخویعودطرابلس.

مدینةفيالرباطمشروعحيفيفرديبقبرالھویةمجھولةجثةالبحثفرقوجدتمارس،10وفي
أبریل.1فيالفرجانخلةبمنطقةطرابلس،مدینةفيوأخرىترھونة،

علىاختطافھمنساعاتبعدعاًما)،26(یحیىبنالنوريوسامجثةعلىالعثورتمیونیو،مطلعوفي
التابعةالبقرةمیلیشیامنعناصرلسیطرةالخاضعةطرابلس،وسطالبیفيبمنطقةمجھولونمسلّحونید

لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنیة.
كیلو».5«مشروعبــفرديقبرفيالھویةمجھولةجثثأربععلىالبحثفرقعثرتیونیو،2وفي
من2020-2019األھلیةالحربإلىتعودالھویةمجھولةجثةالبحثفرقانتشلتیونیو،16وفي

مقبرة فردیة بالمشروع نفسھ.
سالمعليالمواطنجثةعلىُعثرطرابلس،شرقاألخیارقصرمستشفىفيیونیو،27وفي

یدعلىالقربولليمنطقةمناختطافھمنیومبعدوذلكتعذیب،آثاروعلیھاعاًما)،24(الرحومي
مسلّحین من میلیشیات الضمان، التابعة لرئیس األركان العامة للقوات المسلّحة لحكومة الوحدة الوطنیة.

في بنغازي●
الجالءمستشفىفيعاًما)،50(المجبريمحمدمسعودالحكیمعبدجثةعلىُعثرینایر،2في

ببنغازي، بعد أسبوع من اختطافھ من جانب مسلّحین مجھولین.



غربيقنفودةبمنطقةالصینیة»«المبانيفيالھویةمجھولةجثةاألحمرالھاللانتشلینایر،13وفي
بنغازي، وُسلمت الحًقا لمستشفى الجالء في بنغازي.

الرأس،فيناریةطلقاتآثارتحملالیدین،مكّبلةالھویةمجھولةجثةعلىالعثورتمینایر،15وفي
فيالجثةإلقاءوتّم.106الكتیبةتتواجدحیثبنغازي،غربیونسقارمنطقةفيالبحرشاطئعلى

رالطبي.بنغازيلمركزالجثةُنقلتالحًقااألمواج.وأخذتھاالبحر ینایر.12-10بینالوفاةتوقیتوقُدِّ
وعلى مدار األیام التالیة، عثر على عّدة جثث حول بنغازي بالطریقة نفسھا.

الزیتشارعفيالرأس،فيناریةطلقاتآثاروتحملالیدینمكّبلتيجثتین،علىُعثرینایر،20في
اختفىقدكانالذيعاًما)21(بلروینهللاعبدأمجاليالشریفأحدھم؛علىالتعرفتّمبنغازي.وسط

یوًما.40قبل
عمرانبنمختارلخالدأحدھمابنغازي.وسطالزیتشارعفيجثتینعلىالعثورتمینایر،21في

ینایر.18فيمنزلھمنبالقربمسلّحوناختطفھوالذيناریة،بطلقاتمصاًباعاًما)45(
الرأسفيبرصاصمصابعاًما)،25(الورفليالحدادمحمدمیالدجثةعلىُعثرینایر،23في

منتصففيبھاالتصالعائلتھفقدتبعدماببنغازي،الجالءمستشفىمشرحةفيتعذیب،آثاروعلیھ
.2020دیسمبرشھر
الجالءمستشفىمشرحةفيعاًما)،23(رمضانعليالسیدعبدالحسنجثةعلىعثرینایر،30في

الحداد.محمدمیالدصدیقھمع2020دیسمبرمنتصفاختفائھبعدببنغازي
ببنغازي،الھواريمنطقةفيعاًما)،28(باالعمىعوضالرحیمعبدجثةعلىُعثرفبرایر،13وفي

اللیبیة.العربیةالمسلّحةللقواتالتابعةالدم)(أولیاء106الكتیبةمنمقاتلوھوناریة.بطلقاتمصاًبا
في درنة●

بمنطقةدرنةمدینةفيالھویةمجھولةمتحلّلةجثةعلىالمحلياألحمرالھاللعثرمارس،17في
وادي الناقة. ویعود توقیت الوفاة وقتما كانت المدینة تحت سیطرة داعش وجماعات إرھابیة أخرى.

اعتقلتھبعدمادرنة،مدینةفيالشاللواديفيملقاةالشیخإسماعیلجثةعلىُعثرأبریل،18وفي
اللیبیة.العربیةالمسلّحةللقواتالتابعة166الكتیبة

درنة.مدینةفيالھویةمجھولتيجثتیناألحمرالھاللانتشلأبریل،22وفي



II-العشوائیةالمدنیةوالخسائرالمدنیینضدالھجمات
ھجوًما22عنیقلالمااللیبیةالمنصةائتالفوثق،2021مناألولىالستةاألشھرمدارعلى
المسّلحةالجماعاتنفذتإذاألقل.علىأطفال4بحیاةأودتعشوائیة،مدنیةخسائرأوالمدنیینبحق

ھجمات،)10(اللیبیةالعربیةالمسّلحةالقواتونفذتھجمات،)3(الوطنیةالوحدةلحكومةالتابعة
بیناالشتباكاتتسببتحاالت،6وفيالسابقة.الوطنيالوفاقحكومةنفذتھھجومعنفضالً

عنیقلالماوإصابةمقتلإلىباإلضافةعشوائي.برصاصمدنیینإصابةفيالمسلحةالجماعات
أرضیة.ألغامانفجاربسببطفًال،12بینھمشخًصا،20
القیادةمنمسلّحینجانبمنالناروإطالقللضربالقذافيالشیبانيمصعبتعّرضینایر،23في

الشیبانيویعتقدسرت.جنوبجرفواديفيمزرعتھاقتحموااللیبیة،العربیةالمسلّحةللقواتالعامة
على106والكتیبةزیادبنطارقكتیبةتسیطرالعسكریة.شبھفاغنرشركةمنأفرادبرفقةكاناأنھما
المنازلالمسلحةالمجموعاتاقتحمتإذمماثلة،حوادثعدةسرتجنوبشھدكماالمنطقة،ھذه

واألراضي والمكاتب الحكومیة؛ إلثبات الوجود العسكري.
أضرارفيتسببالذياألمربنغازي،فيالحدائقمبانيفيشّقةعلىقذیفةسقطتینایر،25وفي

بنغازيأمنمدیریةفياإلنقاذقسملرئیستابعةعناصراقتحمتینایر،26التالي،الیوموفيمادیة.
كماالمنزل.وسرقةتخریبمتعمدةسرتیة،منطقةفيالورفليقائدعائلةمنزلالعمامي،جمالالمقدم
شركةالسابقة،الوطنيالوفاقلحكومةالتابعةالثالثةالمشاةفرقةمنمسلّحوننفسھالیومفياقتحم

التحدي للمطاحن واألعالف في ورشفانة جنوب طرابلس، وسرقوھا.
حيفيمنزلھأمامونجلھالفایديمیخائیلأبریكالدمأولیاءمیلیشیاعناصرھاجمفبرایر،13في

إثرھاعلُنقلرأسھفيخطیرةبجروحالفایديوأصیبمخمورین.بیننزاعإثردرنة،بمدینةالبخاریة
المباحثمندوریةعناصربرصاصالبدريجمعةفرجأصیبنفسھ،الیوموفيالمركزة.للعنایة

الجنائیة شعبة المرج، أثناء مطاردتھم سیارة مشتبھ بھا.
حيفي،2011فبرایرثورةبذكرىلالحتفالتجمعوسطناسفةعبوةمجھولألقىفبرایر،17وفي

وإصابةسنوات)،10(التماميعابدالرحمنعبدالطفللمقتلأدىالذياألمرسبھا،وسطالمنشیة
وسطسنوات)،6(شلبيفوزيالباسطعبدالطفلتوّفىالتالي،الیوموفيطفالن.بینھمآخرینثالثة

مدینة غریان إثر رصاصة عشوائیة.
محمودالقائدبقیادةاللیبیةالعربیةالمسلّحةللقواتتابعةمسلّحةمجموعةدمرتمارس،3وفي

السیارات،معّداتبعضأسعارارتفاعإثربنغازي،فيتویوتاوكاالتإحدىمحتویاتالورفلي،
واعتدوا على الموظفین.

علىالنارالوطنیةالوحدةحكومةدفاعلوزارةالتابعةالبقرةمیلیشیامنعناصرأطلقتمارس،7وفي
وكانالساق.فيوأخرىالكتففيبرصاصةفأصابتھتاجوراء،منطقةفيعمارةحسنالمحامي

للقواتالسابقدعمھبسببللھجومتعرضھبعدمضماناتعلىحصولھبعدتونسمنعادقدعمارة
المسلّحة العربیة اللیبیة.

ثالثوجرحواالناروأطلقوابنغازيفيالشافعيعائلةمنزلملثمونمسلّحوناقتحممارس،9وفي
المسلّحةللقواتالعامةللقیادةالمسئولیةاألسرةوحّملتاألطفال.وترویعللمستشفى،نقلھنتمسیدات
فيیكنلمالذياألسرة،أفرادأحداعتقالاستھدفواأنھمتعتقدإذبنغازي،أمنومدیریةاللیبیةالعربیة
المنزل.

للقواتالعامةللقیادة106اللواءشعارتحملعسكریةسیاراتفيمسلّحونأطلقمارس،11وفي
عنھنتجالذياألمرسرت.فيبوھاديبنزینمحطةفيللمواطنینتجمععلىالنیراناللیبیةالمسلّحة



المسلّحونخطفكما.القذافي)أشكالعلىومحمدالقذافيكنیشالوھابعبدعمر(مدینانإصابة
ومازال مصیره مجھوًال.رمضان سالم عبد الرحیم القذافي

وسطفيالنارإطالقتبادلإثرعشوائیةبرصاصةعاًما)،34(بكیرأحمدمحمدقُتلمارس،26وفي
الزاویة.

المسلّحةللقواتتابعةعناصربیناشتباكاتفيآخرونأربعةوأصیبشخصقتلأبریل،14وفي
العربیة اللیبیة في سرت.

فيالوطنیةالوحدةلحكومةتابعةمسلّحةجماعاتبیناشتباكاتإثرفتحيمحمدقُتلأبریل،17وفي
القضائي،األمنجھازمقراالستقراردعمجھازھاجمبعدمااالشتباكاتاندلعتبطرابلس.المدارشارع

واعتقل األخیر أحد عناصره.
المبنىإخالءبضرورةأبلغھمأمنًیاجھاًزاأنبنغازيفيالفتیاترعایةدارسكانقالأبریل،27وفي
ساعة.72غضونفي

رصاصةأصابتھبعدمابجراحھمتأثًراعاًما)،24(الشیخيأمراجعصالححامدتوفيمایو،6وفي
مایو.3فيببنغازيشبنةحيفيالمسلّحةالجماعاتبینصدامعبرمرورهأثناء
خاصةتجاریةمحالاللیبیةالعربیةالمسلّحةللقواتالتابعةزیادبنطارقكتیبةھاجمتمایو،9وفي

في شارع فینیسیا في بنغازي وأضرمت فیھا النیران.
ثالثةوأصیبالبابمحمدومنصورالسویعيفرجوفاطمةقروزالمختارشفاقتلتّمیونیو،11وفي

رئیسبحرون،سالملمحمدموالیةمجموعةبینالعجیالتمدینةفياندلعتاشتباكاتإثرآخرون،
تابعةمجموعةوبینالوطنیة،الوحدةحكومةفيالداخلیةبوزارةالزاویةأمنبمدیریةالجنائیةالمباحث

الوحدةحكومةعلىالمحسوبالكیكليالغنيعبدبقیادةاالستقراردعمجھازمیلیشیامنبركةلمحمد
حمدأصیبنفسھ،الیوموفيمادیة.وأضرارالمسلّحینمنعددمقتلاالشتباكاتعنونتجالوطنیة.

وُنقل الحًقا لمركز سبھا الطبي.بجراح نتیجة عیار ناري مجھول المصدر،مصباح الخطاري
مجھولبرصاصعاًما)،48(أوزانأبوعمرالمنعمعبدقُتلبنغازي،وسطفيیونیو،12في

سببیكونقدالزفاف،حفلبمناسبةالھواءفيإطالقھتمعشوائيرصاصورد،ماوبحسبالمصدر.
الوفاة.

الشھداء«مدرسةداخلعائلتینبیننارإطالقجراءخطیرةبجروحطالبةأصیبتیونیو،26وفي
الثانویة الجدیدة» في مدینة العجیالت.

لواءجانبمنعشوائينارإطالقنتیجةمنزلھم،داخلبالرصاصمدنیینثالثةقُتلیونیو،29وفي
في3رقمالحيفيآخرلشخصمطاردتھمأثناءاللیبیة،العربیةالمسلّحةللقواتالتابع166المشاة
سرت.
الوفیات واإلصابات بسبب انفجار األلغام●

فيبسیارةمرورهأثناءأرضي،لغمانفجارنتیجةمصرعھالجعفريسالمالصدیقلقيینایر،20في
لغمانفجارنتیجةعاما)46(الفارسيحسینصالحتوفيینایر31وفيطرابلس.جنوبالسایحمنطقة

من مخلّفات الحرب في منطقة بنینا جنوب بنغازي.
زارةعینمنطقةفيلغمانفجارنتیجةآخراناثنانوأصیبمصرعھماطفالنلقيمارس،18في

حيفيالحربمخلفاتمنلغمانفجارنتیجةأطفالثمانیةأُصیبمارس،20وفيطرابلس.جنوب
یرعىكانبینما،الزمالنوریوسفالتشاديالمھاجرتوفيمارس،25وفيبنغازي.مدینةوسطزمزم

قطیًعا من األغنام، إثر انفجار لغم أرضي في ضواحي سرت.



األحیاءمنطقةفيأرضيلغمانفجارنتیجةمصرعھالصويمرعيعمارةیوسفلقيمارس،26في
بجراحسنة،70و50بینأعمارھممدنیین،ثالثةأصیبنفسھ،الیوموفيطرابلس.جنوبالباریة

متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي في ضواحي سرت.
فيخطیرةبجروحاألصلي–موطنھعلىالتعرفیتم–لمأفریقيمھاجرأصیبمارس،29وفي

لخدماتوفًقاطرابلس،جنوبزارة،عینمنطقةفيیعملكانبینماأرضي،لغمانفجارجراءساقیھ
الطوارئ المحلیة.

III-التعّسفيواالحتجازالقسرياإلخفاء
قسريإخفاءحالة33عنیقلالمااللیبیةالمنصةائتالفوّثق،2021مناألولالنصفمدارعلى

لھا،التابعةالمسّلحةوالجماعاتاللیبیةالعربیةالمسّلحةالقواتإلىمنھا13ُنسبتتعّسفي.واحتجاز
داعشتنظیموتسببلھا،التابعةالمسّلحةالجماعاتأوالوطنیةالوحدةلحكومةمنسوبة4مقابلفي
مدنیاناعتقالتمكمامعینة.جماعةإلىبوضوحمنھا14ُیعزىأنیمكنالحینفيمنھا.اثنتینفي

تعّسفًیا وحكمت علیھما محكمة عسكریة بشرق لیبیا بتھم ال أساس لھا تتعلق باإلرھاب.
حيفيمنزلھمنبالقربسنة)،45(عمرانبنمختارخالدمجھولونمسلّحوناختطفینایر،18في

إلىوعادمصراتةإلىنزحقدالضحیةوكانجثتھ.استخراجتمینایر21وفيبنغازي.فيالدوالر
بنغازي قبل أقل من عام على اختفائھ ومقتلھ.

ملثمونمسلّحوناعترضبعدماعاًما)،18(الواديجمعةموسىطالباختطفینایر،21وفي
المسلّحةللقواتالتابعالداخلياألمنسجنمنعنھأفرجأیامأربعةوبعدالمرج.مدینةفيسیارتھ

العربیة اللیبیة دون الكشف عن سبب اختطافھ.
فيمزرعةمنالقذافيمحمدحامدوفرجالقذافيخمیسمحمدالرحیمعبداخُتطفینایر،25وفي

منطقة الغدوة، جنوب سبھا، على أیدي مسلّحین مجھولین یزعم انتمائھم لتنظیم داعش.
مجھوللمكاناقتیادھموتم،البیجویوسفمحمدوشقیقھالبیجویوسفهللاعبداخُتطففبرایر،4وفي
عبدمعنفسھاألمروتكرربنغازي.غربقنفودةمنطقةفيمنزلھماملثمونمسلّحوناقتحمبعدما

المجموعة المسلّحة نفسھا منزلھما.ونجلھ، واللذان اختطفا بعدما داھمتالمولى سعد الطیرة
منعاًما)،34(السعیطيهللاسعدفرجمحمدسیارتین،فيمجھولونمسلّحوناختطففبرایر،7وفي

مكان عملھ في حي اللیثي في بنغازي، وتم اقتیاده لمكان مجھول.
طرابلسبمدینةالخارجياللیبيالمصرففيالموظف،مصباحالخالقعبداخُتطففبرایر،9وفي

لدى خروجھ من عملھ، أمام موقف سیارات فندق باب البحر وسط طرابلس.
لحكومةالتابعةالنواصيملیشیاعناصریدعلىبالرحیمسالمرمضانالمغّنياختطففبرایر،17وفي

فبرایرثورةبذكرىاالحتفالفيللمشاركةبنغازيمنوصولھبعدطرابلس،وسطالوطنیةالوحدة
سراحھ،إطالقمنأیامبعدنشرهفیدیومقطعفيالمغنيوأشارعنھ.أفرجالتاليالیوموفي.2011

لتعّرضھ للضرب وسرقة ممتلكاتھ الشخصیة.
اللیبیة،العربیةالمسلّحةللقواتالموالیةزیاد،بنطارقكتیبةمنمسلّحوناختطففبرایر،28وفي
مجھول.لمكانواقتیدبنغازي،وسطعاًما)،31(العقیليعاشورربیع
الراجحيمحمدالصحفيطرابلسفيالداخلیةبوزارةالشعوذةمكافحةوحدةاعتقلتمارس،7وفي

لممارستھ الطب البدیل. وأُطلق سراحھ في الیوم التالي.
للقواتالعامةللقیادة106الكتیبةشعارتحملعسكریةسیاراتفيمسلّحونأطلقمارس،11وفي

أدىالذياألمرسرت.فيبوھاديبنزینمحطةفيللمواطنینتجمععلىالناراللیبیةالعربیةالمسلّحة



وفيمجھوًال.مصیرهیزالوال،القذافيالرحیمعبدسالمرمضانالختطافباإلضافةمدنیین،إلصابة
جھازمنمسلّحوناقتحمھبعدمامنزلھ،منالزاويزكریاالناشطاخُتطفمارس،11نفسھ،الیوم
ألسبابالكویفیةلسجنالزاويواقتیدبنغازي،فياللیبیةالعربیةالمسلّحةللقواتالتابعالداخلياألمن

غیر واضحة وُمنعت أسرتھ من التواصل معھ. وأطلق سراحھ بعد یومین.
فيمنزلھمنبالقربعاًما)،35(الشیبانيهللاعبدعالءمجھولونمسلّحوناختطفمارس20في

بنغازي، وال یزال مصیره مجھوًال حتى الیوم.
فيالبرعصي،حنانسابًقااغتیالھاتمالتيالمحامیةابنة،العبدليحنیناخُتطفتمارس،25وفي

المسلّحةللقواتالتابعةبنغازيفيالمشتركةاألمنیةالغرفةأعلنتیومینوبعدببنغازي.البیبسيشارع
العربیة،اللیبیةالمسلّحةالقواتفيالقائدالورفلي،محموداغتیالبتھمةالعبدلياعتقالاللیبیةالعربیة

الحًقاسراحھاإطالقوتمحرب.جرائمارتكابعنلمسئولیتھالدولیةالجنائیةالمحكمةلدىوالمطلوب
یونیو.28في

حيفيمنزلھھاجمبعدماوأوالدهزوجتھالشاعرصالحسالماختطافتّمأیًضا،مارس25وفي
الجاردنز ببنغازي مسلّحون تابعون للقیادة العامة للقوات المسلّحة العربیة اللیبیة، وخّربوه وسرقوه.

المجتمعمفوضیةورئیساإلنسانحقوقعنالمدافع،عدسمحمدجمالاخُتطفمارس،27وفي
أیام.10بعدسراحھأطلقثّمبالعاصمة.زناتةمنطقةفيطرابلس،فيالمدني

منالبرعصي،حنانسابًقااغتیالھاتمالتيالمحامیةابن،العبدليأیمنعلىقُبضمارس،29وفي
االعتقال.رھنیزالوالحنین،شقیقتھاعتقالمنأیام4بعدبنغازي،فيبنینامطار
علىلیبیا،بشرقأجدابیاشوارعمنعاًما)،22(الفاخريحمدالرازقعبداخُتطفأبریل،12وفي

أیدي مسلّحین في سیارتین، وُنقل لمكان مجھول.
محمدمنصوروالصحفيالحقوقيأجدابیا،فيسیارتینفيمجھولونمسلّحوناختطفیونیو،3وفي

23.عملھمكانمنبالقرببأجدابیا،المدنيالمجتمعھیئةوفرعاألحمرالھاللفرعورئیس،عاطي

إّالاآلن،حتىمؤكدخبرأيوجودعدمورغمالمدینة.شرقيإلىالضحیةاقتیدالعیان،شھودوبحسب
إلىتشیرأجدابیاعلىاللیبیةالعربیةالمسلّحةالقواتسیطرةواستمرارمنصوراختطافظروفأن

اإلجراءاتمنبالغموضوعاختفائھوكانبنغازي.فيالداخلياألمنأجھزةلدىباحتجازهالقوياالحتمال
24.الخاصة لألمم المتحدة

طاللالمدنيعلىتعّسفيبشكللیبیا)(شرققرنادةفيالعسكریةالمحكمةحكمتیونیو،5وفي
باإلرھاب.تتعلقبتھمعاًما16بالسجنالعامة،المرافقشركةمدیر،الھنشیر

6مشترك)".(اتصالالدولةأمنقواتقبلمنإخفاءهوربمااإلنسان،حقوقعنمدافعاختطافلیبیا:الخاصة،المتحدةاألممإجراءات24
.2021سبتمبر

srdefenders.org/libya-human-rights-defender-abducted-possably-disappeared-by-state-security-forces
-joint-communication/

.2021یونیو21عقدھا.المزمعاالنتخاباتمصداقیةویھددالقلقیثیرحقوقيمدافعاختطافلیبیا:اإلنسان.حقوقلدراساتالقاھرةمركز23
cihrs.org/libya-the-kidnapping-of-a-human-rights-defender-raises-concerns-and-threatens-the-credibili
ty-of-scheduled-elections/.



IV-اللجوءوطالبيوالالجئینالمھاجرینبحقاالنتھاكات
571.000منیقربمابوجوداإلنسانیةالشئونلتنسیقالمتحدةاألمممكتبأفادیونیو،21في 25

بنحویقدرمااحتجازتمیونیو،21ومنذنازح.278.000إلىباإلضافةلیبیا،فيوالجئمھاجر
26بزیادةالبالد،أنحاءجمیعفيرسمیةاحتجازمراكزفيتعّسفًیالجوءوطالبوالجًئامھاجًرا6377

النتھاكاتیتعّرضوناللجوءوطالبووالالجئونالمھاجرونومازال.2021ینایرمنذ%550قدرھا
وغیرإنسانيغیراحتجازنظامفيمحاصرتھمنتیجةاإلنساني؛والقانوناإلنسانلحقوقجماعیة
باالستعانةتسمحأوروبیةوسیاساتاللیبیة،السلطاتمنبدعمالمعاملةوسوءواالستغاللقانوني،

بأطراف خارجیة مھمتھا منع البشر من الوصول للشواطئ األوروبیة بأي ثمن.
علىالمھاجرینوفیاتارتفعتللھجرة،الدولیةللمنظمةالتابعالمفقودینالمھاجرینلمشروعووفًقا 27

بالفترةمقارنًة،2021مناألولىالستةاألشھرمدىعلىالضعفمنأكثرألوروباالبحریةالطرق
إفریقیا.شمالفيالبحرفيللمھاجرینحادبشكلالسلطاتاعتراضتصاعدكما.2020مننفسھا

الفترةخاللمراتثالثاللیبيالسواحلخفرجانبمنالقانونیةغیراالعتراضعملیاتوتضاعفت
فياعتراًضا5.476بـمقارنةاعتراًضا15.330بلغقیاسيرقمإلىلتصل،2021ویونیوینایربین

.2020عاممدارعلىإجماًال11891و،2020مننفسھاالفترة
لیبیا،سواحلقبالةمصرعھمشخًصا454عنیقلالمالقي،2021ویونیوینایربینالفترةوأثناء
بدءفيواإلخفاقالتأخیرحاالتتعدكما.2020عاممنالمماثلةبالفترةمقارنةوفاةحالة130بزیادة

وفيشائعة.ممارساتالقانونیة،غیرواالنسحاباإلعادةعملیاتإلىباإلضافةواإلنقاذ،البحثعملیات
مھاجًرا532عنیقلالماالكفرةفيوالترحیلاإلیواءمركزرّحلالتحدیث،ھذافيالرصدقیدالفترة

من طالبي اللجوء المحتملین، إلى السودان والتشاد.
فيلھابیانفيالدعم،كفایةوعدمالالجئینلشئونالمتحدةاألمممفوضیةبإھماللیبیةمنظمة32نّددت
المفوضیةلدىوالمسّجلعاًما)،19(إبراھیمشعیبالصومالياللجوءطالبوفاةبعدینایر،14 2829

الصحیة.الرعایةكفایةلعدمنتیجةطرابلس،فيینایر6فيالالجئین،لشئونالمتحدةلألممالسامیة
فيالحقمناللیبیینالمھاجرینبحرمانفبرایر،فياللیبیةالمنصةوائتالفالقاھرةمركزنّددوكذا

الصحة، ودعوا إلجراء تحقیق عاجل عقب وفاة شعیب إبراھیم.
ضحایامساعدةعلىوالقدرةللتفاعلافتقارھانتیجةالمنظماتجانبمنللھجومالوكالةتعّرضتكما

الخطخدمةسیماالالمحتاجین،لالجئینالمقدمالدعمونقصالضعیفة،والفئاتاإلنسانحقوقانتھاكات
الساخن غیر المستجیبة والرعایة الطبیة المحدودة المقدمة.

اللجوءوطالبيالمھاجرینحرمانبشأنعاجلةبتحقیقاتتطالبودولیةإقلیمیةحقوقیةمنظماتاإلنسان.حقوقلدراساتالقاھرةمركز29
2021فبرایر2الصحیة.الرعایةمنالمحاصرین

cihrs.org/libya-the-denial-of-non-libyan-citizens-right-to-health-must-be-investigated-and-remedied/

،2021ینایر14أوبزرفر،لیبیاصومالي.الجئوفاةفيالمفوضیةعلىباللومتلقيحكومیةغیرمنظمة32ابراھیم.هللاعبدبن28
www.libyaobserver.ly/news/32-libyan-ngos-blame-unhcr-death-somali-refugee.

.2021یولیو2021.14عامفيأوروباإلىالبحریةالطرقعلىالمھاجرینوفیاتللھجرة.الدولیةالمنظمة27
Reliweb.int/report/world/migrant-deaths-maritime-routes-europe-2021.

یولیو15للیبیا.العاملألمینالخاصوالمبعوثالبعثةرئیسكوبیش،یانمناألمنلمجلسمالحظاتلیبیا.فيللدعمالمتحدةاألممبعثة26
2021،

unsmil.unmissions.org/remarks-security-council-ján-kubiš-special-envoy-secretary-general-libya-and-
head-united-nations.

،2021یونیو22لیبیا."-)2021(مایواإلنسانیةلیبیانشرةاإلنسانیة،الشئونلتنسیقالمتحدةاألمممكتب25
Reliweb.int/report/libya/ocha-libya-l-humanitarian-bulletin-may-2021-enar.



وھيأجدابیا،جنوبمدفونةأجانبلمواطنینومتحللتینالھویةمجھولتيجثتینعلىُعثرینایر،14في
محمدمستشفىإلىاألحمرالھاللنقلھموالحًقااللیبیة.العربیةالمسلّحةالقواتلسیطرةخاضعةمدینة

المقریف بأجدابیا.
جانبعلىعاًما)21(المحسنعبدأحمدساميعادلالمصريالمھاجرجثةعلىُعثرأیًضا،وفیھ

األیديفيوحرقتعذیبآثاروعلیھاطبرق،شرقيكیلومترا30بعدعلىالقرهمنطقةفيالطریق
فيوقُتلبالمنطقة،المھربینسجونأحدفيالضحیةاعتقالتممحلیین،عیانشھودوبحسبواألقدام.

ینایر.11
نظاميغیرمھاجًرا14عننفسھ،الیومفيطبرقشمالالبارديفيالجنائیةالمباحثإدارةوأفرجت

مھاجرجثةعلىینایر14فيأیضاعثربینماالبشر.تجارعلیھیسیطرسجنفيمحتجزینكانوا
لمركزنقلھاوتمطبرق،جنوبالطرشةفيشجرةعلىومعلّقةالیدینمقّیدةالھویةمجھولمصري

طبرق الطبي.
ببنيالصناعیةالمنطقةفيعاًما)،37(العوضأحمدالسودانيالمواطنجثةعلىُعثرینایر،15وفي

ولید، وُنقلت الحًقا لمستشفى بني ولید العام.
بجمعیةالجثثإخراجلمكتبونقلھاولید،بنيمدینةشرقمھاجر،جثةعلىالعثورتمینایر،16وفي

للسودانمھاجًرا،120الكفرةفيوالترحیلاإلیواءمركزورّحلالعام.ولیدبنيلمستشفىثمالسالم
بینھم طالبي لجوء محتملین، في الیوم نفسھ.

غیرللمنظماتالتابعةالمتبقیةاإلنقاذقواربإحدىفایكینج،أوشنشركةأنقذتینایر،21وفي 30

الساحلقبالةأطفال،4بینھممنمھاجًرا،120یقاربماالمتوسط،األبیضالبحرفيالعاملةالحكومیة
اللیبي.

غربيالقربوليشواطئعلىوطفل،وامرأةرجلینمھاجرین،أربعةجثثعلىعُثرفبرایر،1وفي
طرابلس.

فيالبحرشاطئعلىعاًما)،24(قدوسهللاعبدالبنغاليالمھاجرجثةعلىُعثرفبرایر،2وفي
منطقة رأس المنقر، شرق بنغازي، وھي منطقة تسیطر علیھا القوات المسلّحة العربیة اللیبیة.

قاربمنوطفلین،امرأة19بینھممھاجًرا،121حواليفایكینجأوشنطاقمأنقذفبرایر،4وفي
31الخمس.مدینةمنمیًال30ُبعدعلىالبحروسطمكتظمطاطي

وطفلین،سیدة13بینھممختلفة،جنسیاتمنمھاجًرا49اللیبيالسواحلخفرأعادفبرایر،6وفي
الزاویة.مدینةشمالمیًال30ُبعدعلىالبحرفيعلیھماالعثوربعدجثتین،إلىباإلضافة

شرقالتعلیميالمرجلمستشفىحتفھم،منھمثالثةلقيمصرًیا،مھاجًرا14وصلفبرایر،7وفي
بنغازي، إثر تعّرضھم لحادث.

رّحلفبرایر،14وفيللسودان.مھاجًرا121بالكفرةوالترحیلاإلیواءمركزرّحلفبرایر،10وفي
آخرین.مھاجًرا130

شخًصا156عنوأفرجتالكفرة،مدینةأطراففيمنزًالالكفرةأمنمدیریةداھمتفبرایر،21في
6علىالقبضوألقتأطفال.5وامرأة15بینھموسودانیة،وإریتریةصومالیةجنسیاتمنمحتجًزا

من المتاجرین بالبشر وأحالتھم لنیابة الكفرة.

على:،2021فبرایر4اللیبّیة.السواحلقبالةمھاجرا121ًتنقذفایكینغأوشنسفینةالنھار،31
https://www.annahar.com/arabic/section/10-

.twitter.com/SOSMedIntl/status/1352236752044437506:2021ینایر21میدیتیرانیھ،أسأوأستویتر،موقع30

https://www.annahar.com/arabic/section/10-


القتلةأحداعتقالعنالوطنیةالوحدةحكومةفيالداخلیةوزارةأعلنتغریان،فيمارس،1وفي
.2020مایوفيمزدةفيوأفریقًیابنغالًیامھاجًرا30لحواليالمزعومین

لیبیا.شرقأجدابیابمدینة200بوابةمنبالقربمصريمھاجرجثةعلىُعثرمارس،6وفي
سراحإطالقمنولیدبنيفيالوطنیةالوحدةلحكومةالتابعةالعسكریةالقواتتمّكنتمارس،10وفي

لتجارمملوكةمستودعاتفيوتعذیبھمابتزازھموتمكرھائن،محتجزینكانوامصرًیامھاجًرا120
البشر في المدینة.

لیبیا.غربجنوبالشویرف،بلدیةمنبالقربسوري،وطفلمواطناخُتطفمارس،11وفي
سودانًیا،مھاجًرا47بھامحتجًزاوكانللمھربین،مزرعةالكفرةأمنمدیریةداھمتمارس،13وفي

منطقةمنبالقربالمھاجرینمناثنینجثثعلىالعثورتّمنفسھ،الیوموفيوتعذیبھم.ابتزازھمتم
13وفياللیبیة.العربیةالمسلّحةالقواتلسیطرةخاضعةمنطقةوھيلیبیا،غربجنوبالشویرف،

والمھربینبالبشرلإلتجارمواقععدةبطرابلسالعسكريللقسمالتابع444اللواءاقتحمأیًضا،مارس
منعددتحریرإثرهعلىوتمالمدینة.داخلاألمنلفرضمخططضمنوضواحیھا،ولیدبنيمدینةفي

المھاجرین المحتجزین.
تلقیھلعدمنظًراالالجئینلشئونالسامیةالمفوضیةلدىمسجلسودانيطفلتوفيمارس،19في

رعایة طبیة كافیة.
لشئونالسامیةالمفوضیةلدىالمسجلینالالجئینمسكنمسلّحةمجموعةاقتحمتمارس،24وفي

وصادرتاجوراء،احتجازمركزقصفمنالناجینبینمنبعضھموكانالمتحدة،باألممالالجئین
المسلّحون ممتلكات وأموال المھاجرین.

للسودان.مھاجًرا24الكفرةفيوالترحیلاإلیواءمركزرّحلمارس،29وفي
وبعثةللسفاراتشكوىالسودانیینالالجئینأواللجوءطالبيمنعائلة30أرسلتمارس،31وفي
فيالمستمروإھمالھاالالجئینلشئونالسامیةالمفوضیةإخفاقفیھاتدینلیبیا،فيللدعمالمتحدةاألمم
األساسي.واإلنسانيالطبيالدعمونقصاللجوء،تسجیلإلىالوصولصعوبةمعبوالیتھا،الوفاء

كماسنوات.لعدةالالجئینشئونمفوضیةلدىتسجیلھارغمبالطردللتھدیدتعرضھاالعائالتوأكدت
المفوضیةمقرأماماحتجاجاتوأبریل،مارسشھريخاللاللجوء،وطالبيالالجئینمنالعشراتنظم

العنفأشكالكافةبوقفوالمطالبةالعنصري،بالتمییزللتندیدطرابلسفيالالجئینلشئونالسامیة
رغموالالجئین،اللجوءطالبيدعمفيوفشلھاالمتكررالمفوضیةإھمالالمحتجونواستنكربحقھم.
.2017عاممنذالمفوضیةلدىبعضھمتسجیل

اللیبیة،العربیةالمسلّحةللقواتالتابعة)73(اللواءالولیدبنخالدكتیبةداھمتأیًضا،مارس31وفي
أعمارتتراوحتشادًیا،مھاجًرا56سراحوأطلقتاألرانب،أممدینةفيالبشرتجاریستخدمھمبنى

دینار2600قدرھافدیةمقابلسراحھمإطالقتماألطفال،أقوالوبحسبعاًما.17و14بینمعظمھم
لیبي لكل طفل، دفعتھا عائالتھم. وتم خالل العملیة اعتقال أحد أفراد العصابة الذي كان یحرس الرھائن.

شخصقُتلإبریل،8وفيللسودان.مھاجًرا23الكفرةفيوالترحیلاإلیواءمركزرّحلأبریل،6في
بطرابلس.واإلعادةللتجمیعالمبانيمركزفينارإطالقجراءعاًما)،18و17(شخصانوأصیب

وشھدتالواقعةلیلةفيالتكدسشدیدالمركزداخلالتوتراتحدةتصاعدت،حدودبالأطباءلمنظمةووفًقا 32

فبرایر،أوائلمنذاالحتجازمراكزتكدسزادالمنظمة،وبحسبللنار.عشوائيإطالقذروتھافي
األوروبي،االتحادمنالممولاللیبيالسواحلخفرجانبمنالبحرفياالعتراضعملیاتكثافةبسبب

،2021أبریل9طرابلس.فياحتجازمركزفينارإطالقخاللاثنینوإصابةشخصمقتلحدود.بالأطباء32
https://www.msf.org/ar/ 2021إطالق-نار-في-مركز-احتجاز-في-طرابلس.خاللاثنینلیبیا-مقتل-شخص-وإصابة



ُمخلًفاطرابلس،فياالحتجازبمراكزالمحتجزینأعدادفيإدارتھاتصعبطفرةفيساھمالذياألمر
وأفراًداالھویة،مجھولةمحلیةمسلّحةجماعةفإنإفادات،وبحسبالمعیشیة.الظروففيسریعتدھور

من الشرطة، وأفراد من وحدة التحقیقات الجنائیة المحلیة مسئولون عن إطالق النار.
وحدةرئیس«البیدجا»،میالدالرحمنعبدعنمحاكمةدوناللیبیةالسلطاتأفرجتأبریل،11في

وكانالمتحدة،األممعقوباتبموجببالبشرمتاجًرابكونھوالمشتبھالزاویة،فياللیبيالسواحلخفر
33وردمابحسبوالوقود.وتھریببالبشراالتجاربتھمة2020أكتوبر14فياعتقالھتمقد«البیدجا»

.2021مارسفيترقیتھالسابقةالوطنيالوفاقحكومةقررت
للتشاد.مھاجًرا23الكفرةفيوالترحیلاإلیواءمركزرّحلأبریل،16وفي
لم،فایكنغأوشنلطاقموفًقاوسودانیین.معظمھممھاجًرا130متنھعلىقاربغرقأبریل،21في 34

لھمحددموقعآخركانالذيالقارب،مساعدةعلىفرونتكسوالاإلیطالیةوالاللیبیةالسلطاتتوافق
منطقة البحث واإلنقاذ اللیبیة.

لیبیا،مغادرةیحاولونكانواشخًصا95إرجاععملیةاإلنذار»«ھاتفمنظمةوثقتمایو،2وفي 35

تجاریتینسفینتینمنبدعماللیبي،السواحلخفرجانبمنالدولیةالمیاهمنوإعادتھمأسرھموتم
لـمنظمةووفًقااألوروبیة.السلطاتمنالمساعدةالمستمرطلبھمبرغماإلیطالیة،السلطاتاستدعتھما

للدولاإلنسانحقوقالنتھاكاتالمعقدالنظامعلىواضح«مثالاإلرجاعھذایعداإلنذار،ھاتف
تتعاون،التي(...)فرونتكساألوروبیةالحدودووكالةومالطا)(إیطالیااألوروبياالتحادفياألعضاء

الحدودلشرطةقانونیةوغیرعنھامعلنغیرعملیاتینفذونالذیناللیبیة،السلطاتأنشطةفعلًیاوتنسق
بدًال من عملیات البحث واإلنقاذ في البحر».

منبدعماألوروبي،االتحادفياألعضاءالدولأنالجاردیان،صحیفةفيتحقیقكشفمایو،5وفي 36

طالب40.000عنیقلالمالصدقانونیةغیرلعملیاتلجأتفرونتكس،األوروبیةالحدودوكالة
وتستشھدشخًصا.2000منأكثروفاةعنأسفرمما،19كوفید-جائحةخاللأوروباحدودمنلجوء

التقاریر«تشیربالیرمو:بجامعةاللجوءقانونأستاذبالیولوجو،فاسالوفولفیوبتصریحالجاردیان
بینالتعاونزیادةنفسھ،الوقتوفيألوروبا،الوصولیحاولونالذینالمھاجرینوفیاتلزیادةاألخیرة

عملیاتمنالعدیدلفشلأدىالذياألمرلیبیا،مثلاالتحادخارجمندولمعاألوروبياالتحاددول
اإلنقاذ».

امرأةبینھمطرابلس،شرقبوليالقرهشواطئعلىأجانبلمواطنینجثثأربععلىُعثرمایو،9وفي
قاربمتنعلىكانواشخًصا40إنقاذتمكماالمحلي،األحمرالھاللفرعجانبمنانتشالھمتموطفل.

یحاولون مغادرة البالد في المنطقة نفسھا.

.2021مایو5الجاردیان،القانونیة.غیراألوروبياالتحادصدبعملیاتمرتبطةلالجئینوفاةحالة2000الكشف:تملورنزو.توندو،36

www.theguardian.com/global-development/2021/may/05/revealed-2000-refugee-deaths-linked-to-eu-p
ushbacks.

،2021مایو8واالنتھاكات.للتعذیبعادوا95اإلنذار.ھاتف35
alarmphone.org/en/2021/05/08/95-people-returned-to-torture-and-abuse/؟post_type_release_type=po
st.

2021أبریل25الجاردیان،البحر.فيمفقودةروًحا130والمتوسط...األبیضالبحرعبراندفاعةاستغاثة:نداءایمانویل.تشیز34
www.theguardian.com/global-development/2021/apr/25/a-mayday-call-a-dash-across-the-ocean-and-
130-souls-lost-at-sea.

؟2021أبریل14نیوز.مھاجرمستنكرة،دولیةومواقفالمھاجرینأفعالردودالبیدجا..سراحإطالقشریف.بیبي33
https://www.infomigrants.net/ar/post/31517/اطالق-سراح-البیدجا-ردود-افعال-المھاجرین-ومواقف-دولیة-مستنكرة



علىاألوروبیةللشواطئطریقھمفيكانوامھاجًرا99اللیبيالسواحلخفراعترضمایو،13وفي
متن قارب مطاطي، وتم نقلھم إلى مركز احتجاز المباني (طرابلس).

التابعة444الكتیبةاختطفتھمبعدمامصریین،مھاجرینسراحالمحلیةالسلطاتأطلقتمایو،22وفي
ولید.بنيفيمایو20فيالوطنیة،الوحدةلحكومةالتابعةالخاصةالردعلقوات
والدولاألوروبيواالتحاداللیبیةالحكومةاإلنسانلحقوقالسامیةالمفوضةدعتمایو،26وفي 37

المتوسط،األبیضالبحروسطفيعاجلبشكلواإلنقاذالبحثوممارساتسیاساتإلصالحاألعضاء
حقوقلحمایةاالفتقارفإنمكتبھا،نشرهجدیدلتقریرووفًقامنعھا.یمكنبمأساةوصفتھماوقفبھدف 38

عملیةسیاسیةوممارساتقراراتنتیجةھوبلمأساویة،شاذةحالة«لیسالبحرفيالمھاجرین
الفاعلةالجھاتمنوغیرھاومؤسساتھ،األوروبياالتحادفياألعضاءوالدولاللیبیةالسلطاتاعتمدتھا

األخرى التي تضافرت لتھیئة بیئة ُتعّرض كرامة المھاجرین وحقوق اإلنسان للخطر».
شئونمفوضیةلدىالمسجلةعاًما)14(هللاعبدسامیةالیمنیةالطفلةاخُتطفتیونیو،11وفي

طرابلس،جنوبالكریمیةبمنطقةعملھامنعسكرًیا،زًیایرتدونمسلّحینأیديعلىالالجئین،
فيالسابقالمخابراترئیسالطرابلسي،عمادبقیادةالمركزيالدعموحدةسیطرةتحتوالواقعة
طرابلسمنطقةمن301الكتیبةمثلأخرى،مسلّحةجماعاتفیھاوتتواجدالوطني.الوفاقحكومة

العسكریةبالمنطقة166والكتیبةالغربیةالعسكریةبالمنطقةالزنتان177والكتیبةالعسكریة،
المركزیة. ورغم تقدیم والدة المختطفة عدة شكاوى، إال أنھا لم تتلق أي رد من السلطات المحلیة.

مفوضیةودعمتفاعلبقلةیونیو،15فيمشتركبیانفينددت،قدلیبیةحقوقیةمنظمة43كانت 39

سامیةتواجھھاالتيبالمخاطردرایةعلىأنھمازعمواوالتيوالیونیسیف،الالجئینلشئونالمتحدةاألمم
والالجئون وطالبو اللجوء القُصر.

لدىاالعتقالرھنووضعھماللیبي،السواحلخفرإلىشخًصا170حواليتسلیمتمیونیو،14وفي
أطلقتعملیةفيلیبیاإلىوأعادتھمالدولیة،المیاهفيھولندیةتجاریةسفینةأنقذتھمبعدماوصولھم،

تقریرھافيمید»ذيو«ووتشووتش»و«سيالیف»سایفینج«میدیتریانمنظماتعلیھا
40«االعتراض بالوكالة».

مركزحراسمنالجنسيلالعتداءقُصرتعرضشبھاتعنأسوشیتدبرسوكالةأفادتیونیو،20وفي
المدعومةاللیبیةالشرعیةغیرالھجرةمكافحةإدارةتدیرهوالذيطرابلس،فيالزاویةشارعاحتجاز 41

واالستغالل«العنفاإلنسان:لحقوقبالديمنظمةرئیسلملوم،طارقوقالاألوروبي.االتحادمن
التابعاألمنمجلسأماممالحظاتھوفيالبالد».أنحاءجمیعفياالحتجازمراكزفيمنتشرانالجنسیان

.https://e-sa.co/archives/96496:2021یونیو20القصر،علىالجنسيباالعتداءمتھمونلیبیونحراس41

29بالوكالة،قانونيغیرردفيلیبیاإلىشخًصا170تریتنفوسأعادتالقسریة:اإلعادةفيمتواطئةفروونالشحنشركةاإلنذار،ھاتف40
2021یونیو

alarmphone.org/en/2021/06/29/shipping-company-vroon-complicit-in-forced-return/.

2021یونیو5طرابلس،منقاصرفتاةاختطافبشأنبیانتصدرأخرىلیبیةمنظمة42واللیبیةالجرائمرصدمنظمةاللیبیة.الجرائمرصد39
libyancrimeswatch.org/ -منظمة-لیبیة-اخرى42رصد-الجرائم-اللیبیة-و /.

مایو25المتوسط.األبیضالبحروسطفيالمھاجرینوحمایةواإلنقاذوالبحثممیت،تجاھلاإلنسان.لحقوقالساميالمفوضمكتب38
2021،

www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR-thematic-report-SAR-protection-at-sea.pdf.

األبیضالبحروسطیعبرونالذيالمھاجرینحمایةعلىاألوروبيواالّتحادلیبیاتحّثباشیلیتاإلنسان،لحقوقالساميالمفوضمكتب37
.2021مایو26المتوّسط.

www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27113&LangID=a.



فيتلقىأنھلیبیا،إلىالعاملألمینالخاصالمبعوثكوبیش،یانأشاریولیو،15فيالمتحدةلألمم 42

یونیو «تقاریر مروعة عن العنف الجنسي بحق الفتیات والفتیان في مراكز االحتجاز الرسمیة».
باببوابةعنداألمنقواتبرصاصقُتلالھویة،مجھولمھاجروفاةعناإلبالغتمأیًضا،وفیھ

كماتوقف.دونبسرعةالبوابةیستقلھاكانالتيالسیارةعبرتبعدمالیبیا،بشرقطبرقفيالزیتون
غریان.مدینةمنبالقربرشادةأبومنطقةفياالحتجازبمركزانفجاریونیو،20نفسھ،الیومفيوقع

إدارةوالالداخلیةوزارةتشاركولموجرحى.إصاباتوقوععنأنباءوردتعیانشھودوبحسب
مكافحة الھجرة غیر الشرعیة المعلومات أو اإلبالغ عنھا علًنا.

و«أبو«المباني»احتجازمركزيفيأنشطتھاتعلیقحدودبالأطباءمنظمةأعلنتیونیو،22وفي
والمھاجرین.بالالجئینالجسیماألذىوإلحاقالعنفحوادثنمط«استمراربسببطرابلس،فيسلیم»

أعیرةإلطالقحدودبالأطباءمنظمةوأشارتموظفیھا».بسالمةتمسالتيالمخاطرعنفضًال 43

أشخاص،6مقتلعنأسفرممایونیو،13فيسلیمأبومركزفيمحتجزینعلىآلیةأسلحةمنناریة
«الزیادةفإنحدود،بالأطباءلمنظمةووفًقاذلك.بعدأسبوعلمدةالمركزبدخولللمنظمةُیسمحلمكما
اللجوء،وطالبيوالمھاجرینالالجئینمنكبیرعددوصولمعتتزامن2021عامبدایةمنذالعنففي

مراكزإلىقسًراوأعادھمالبحر،فياألوروبياالتحادمنالممولاللیبيالسواحلخفراعترضھمالذین
االحتجاز في لیبیا». ولم ترد السلطات اللیبیة على ھذا التصریح.

الحدودي.أمساعدمعبرعبرمصریینأطفاللیبیاشرقفيالمحلیةالسلطاترّحلتیونیو،24وفي
للسودان.مھاجًرا44الكفرةفيوالترحیلاإلیواءمركزرّحلیونیو،25وفي
محنةفيصغیرخشبيقاربعلىمرات،عدةالناراللیبيالسواحلخفرقاربأطلقیونیو،30وفي 44

ظھرعلىالموجودیناألشخاصإجبارأجلمنبھ،یصطدموكادالمالطیةواإلنقاذالبحثمنطقةفي
قدمتھقاربأنھعلىالسواحلخفراأللمانیةووتش»«سيمنظمةوحددتللیبیا.العودةعلىالقارب
إیطالیا.

2021یولیو2الجاردیان،ذلك،وحاولواحكومیةغیرمنظمة-المھاجرینرامقاربعلىالنارأطلقوااللیبیونالسواحلخفرلورنزو.توندو44
www.theguardian.com/global-development/2021/jul/02/libyan-coastguards-fired-on-and-tried-to-ram-m
igrant-boat-ngo.

2021یونیو22تعلیقتھا،علىحدودبالأطباءیجبرطرابلسفيمنطقتنافيوالمغتربینالالجئینمنالمتكررالمتكررحدود.بالاطباء43
https://www.msf.org/ar/لیبیا-العنف-ضد-المھاجرین-یجبرنا-على-تعلیق-أنشطتھا-في-مركزي-احتجاز.

یولیو15للیبیا.العاملألمینالخاصوالمبعوثالبعثةرئیسكوبیش،یانمناألمنلمجلسمالحظاتلیبیا.فيللدعمالمتحدةاألممبعثة42
2021



V-والصحفیینالمدنيالمجتمععلىوالھجماتالعامةالحرّیاتعلىالقیود
المدنيالمجتمعمنظماتعلىالمفروضةالتعّسفیةالقیودبشأنواألخبارالمعلوماتتتواترتزالال

التعسفياالعتقالذلكفيبماواإلعالمیین،الحقوقیینبحقالمرتكبةواالنتھاكاتوالصحفیین،
قسًرا.اإلنسانحقوقعنومدافعیننشطاء3وإخفاءعلیھم،واالعتداء

الھجمات بحق مدافعي حقوق اإلنسان والنشطاء●
جھازمسلحيمنمجموعةبنغازيفيمنزلھاقتحمبعدماالزاويزكریاالناشطاخُتطفمارس،11في

معلومة،غیرألسبابالكویفیةلسجنالزاوياقتیداللیبیة.العربیةالمسلّحةللقواتالتابعالداخلياألمن
وُمنعت أسرتھ من التواصل معھ. ثم أطلق سراحھ بعد یومین.

فيطرابلس،فيالمدنيالمجتمعمفوضیةرئیس،عدسمحمدجمالالحقوقياخُتطفمارس،27وفي
أیام.10بعدسراحھوأطلقبالعاصمة.زناتةمنطقة

فرعرئیس،المغربيعاطيمنصوروالصحفيالحقوقيمجھولون،مسلّحوناختطفیونیو،3وفي
شھودحسباقتیاده،وتمعملھ.مكانمنبالقرببأجدابیا،المدنيالمجتمعھیئةوفرعاألحمرالھالل
علىاللیبیةالعربیةالمسلّحةالقواتسیطرةواستمراراختطافھظروفوتعّززالمدینة.لشرقعیان،
45بنغازي.احتجازه لدى أجھزة األمن الداخلي فياحتمالیةأجدابیا

الحق في المشاركة السیاسیة●
فيالسلميعملھبسببالستھدافھتشیرعاطيمنصوراإلنسانحقوقعنالمدافعإخفاءمالبسات
االنتخاباتفيللمشاركةوحشدھمالمواطنینتوعیةفيعملھوخاصةاإلنسان،وحقوقالمدنيالمجتمع
مایو،26وفياالنتخابات.حولأجدابیافيمایو31فيمؤتمًرامنصورنظماختفائھ،فقبیلالمقبلة.
لتنظیملالنتخابات،العلیاالوطنیةوالمفوضیةالمدنيالمجتمعمفوضیةشكلتھامشتركةلجنةفيشارك

مالحظة االنتخابات من جانب منظمات المجتمع المدني.
االنتخابات،حولتنظیمھعاطيحاولمؤتمًرابأجدابیاالداخلياألمنجھازاقتحمأبریل،7وفي

،2020دیسمبر24و2021فبرایر13وفيالحًقا.سراحھیطلقأنقبللساعاتواستجوبھواعتقلھ
بأنھاتھمحیثالمدني،المجتمعمععملھبسببنفسھا،األجھزةجانبمنلالستجواباستدعاؤهتم

«شخص خطیر» یروج «ألجندات خارجیة».
حریة تكوین الجمعیات●

الصحافة،لحریةاللیبيالمركزتسجیلتجدیدطرابلسفيالمدنيالمجتمعمفوضیةرفضتینایر،في
اعترضتكمافضفاض،بأنھُوصفتھالتيالصحافة»«حریةمصطلحیتضمناسمھأنمتعللة

وأبدتاستخدامھ،الخاصةاإلعالملوسائلیمكنالتعبیركونھبحجة«لیبي»،صفةعلىالمفوضیة
الھیئة اعتراضھا على التجدید حفاًظا على «األمن القومي»!

المجتمعمفوضیةمنتسجیلعلىالحصولمنالصحافةلحریةاللیبيالمركزتمكنفبرایر،وفي
حكومةتشكیلیؤدلمإذالبالد؛فيالعملعلىالمنظماتقدرةاألمرھذایضمنوالببنغازي،المدني
وبنغازي.طرابلسفيالمدنيالمجتمعھیئتيلتوحید2021مارسفيالوطنیةالوحدة
حریة التعبیر وحریة الصحافة●

،2021یونیو21عقدھا،المزمعاالنتخاباتمصداقیةویھددالقلقیثیرحقوقيمدافعاختطافلیبیا:اإلنسان.حقوقلدراساتالقاھرةمركز45
على:

https://bit.ly/3oDef0B

https://bit.ly/3oDef0B


إذاعةفيلھمداخلةبعدللتحقیق،وإحالتھالمرجفينافعبنعقبةمدرسةمدیرإیقافتمینایر،28في
المرج، انتقد خاللھا حالة المدرسة ومرافقھا، مشیًرا ألن الفصول الدراسیة تغمرھا المیاه.

أمنلمدیریةالتابعیناألمنأفرادجانبمنلالعتداءالصحفیینمنمجموعةتعّرضتفبرایر،25وفي
نفسھ،الیوموفيللمدینة.األولىزیارتھمفيالوطنیةالوحدةحكومةرئاسةلمجلسالمرافقینسبھا،
للمؤتمرتغطیةبعد،الورفليزیادالغد،قناةمراسلالدبیبة،الحمیدعبدالوزراءرئیسحرساعتقل

وفيفبرایر.28فيالحًقاعنھأُفرجثمترخیص،دونبالعملاتھامھوتمالحكومة،لرئیسالصحفي
سبھافيالبلديالمجلسمنوالدولیینالمحلیینالمراسلیناألمنرجالطردتمللمؤتمر،السابقالیوم

أثناء تغطیتھم زیارة رئیس الوزراء.
شنینةمحمدالموظفبمنعتعلیماتاللیبي،اإلعالممؤسسةرئیسبعیو،محمدأصدرمارس30وفي
فیسبوكعلىبمنشورأعجبشنینةلكونللدولة؛المملوكةالتلفزیونیةالرسمیةالقناةمبنىدخولمن

ینتقد أداء بایو!
لإلعالماللیبیةالمؤسسةحلالذي،116/2021رقمالقراراللیبیةالحكومةاعتمدتیونیو،15وفي

أساسعلىالعامةاإلعالموسائلفياالنقساممن مزیدل أدىالذياألمرحكومیة،جھات6لـ،وقّسمھا
46االنتماء السیاسي.

عددھاسحبعلىنیوز»«أجدابیاجریدةاللیبیةالعربیةالمسلّحةالقواتأرغمتیونیو،23وفي
تحریرھارئیساختطافعنومقاًالأجدابیافياألمنيللوضعانتقادتضمنألنھالیوم،ذلكفيالمنشور

47منصور عاطي.السابق، الحقوقي

مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان. لیبیا: اختطاف مدافع حقوقي یثیر القلق ویھدد مصداقیة االنتخابات المزمع عقدھا- مرجع سابق47

2021یولیو2لإلعالم،اللیبیةالمؤسسةحلقرارنرفضلیبیا:اإلنسان.حقوقلدراساتالقاھرةمركز46

cihrs.org/libya-foundations-dissolution-detrimental-to-independent-media-required-for-free-and-fair-ele
ctions/.


