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ي ل تانتهاكاتقرير 
 
 2022 خالل شهر أبريليبيا حقوق اإلنسان ف

 

 

 

 مقدمة: ال

ي  انتهاكات حقوق اإلنسانبة ورصد مراقعىل  ريلبأ  خالل شهر  نا عمل
ل انتشاشهد الا د هذهش وقد ليبيا، عموم ف 

ق  شواط  من  عىل األقل هاجرينمجثث ( 7سبعة )  اتةطبر قبالة  ةكب الهجر مرا غرق تزايد  بسبب وصبر

لحة سية ومنشآت مدنية جراء اشتباكات م استهداف تجمعات سكانطفل و  إصابة كما رصدنا ،  حل الليبيةالسوا

ي مدينة الزاوية
ي مدينة رستقم من  ةجث (11)  انتشال سجلنا و  ،ف 

ة جماعة ف  سؤول م ختطافارصدنا كذلك و  ،بر

 يىلي التفاصيل. وفيما ، طرابلسمدينة  من 

 

 التفاصيل: 

 ل أبري  2

" بعد عشر أشهر من اختطافه عإخالء سبيل الناشط "منصور مة سجلت المنظ  302يبة قبل كتمن اطي

، ة عقاالص ي ي سجن   وإخفائه قشًيا التابعة للقيادة العامة للجيش الليبر
ي بنغازي اد طارق بن زيكتيبة ف 

 . ف 

 

 أبريل  6

ي الخارج بوزارة الصحة الدكتور   إدارةاختطاف مدير  لنا سج
من   لس،ة طرابمن مدين "أحمد مليطان "العالج ف 

ي   وأخىلي  اس"بإمرة "أيوب بور  "كتيبة ثوار طرابلس"قبل 
 . أبريل 18سبيله ف 

 

 أبريل  8

ة  11عشر )   أحد أبريل انتشال  8الجمعة  يومسجلنا  ي حي الجب  
ة جماعية ف  ( جثة مجهولة الهوية مدفونة بمقبر

فات بالهيئة العامة للبحث والتعرف عىل  البحرية بمدينة رست، من قبل فريق  من إدارة البحث عىل الرُّ

ة رست بعد أخذ عينات الحمض النووي.  ي مقبر
 المفقودين، وتم دفن الجثث ف 

 

 أبريل  16

اتة شواط  هاجرين مجهولي الهوية عبر عليهم عىل جثث لم( 6سجلنا انتشال ستة )  المنظمة  من قبل، صبر

اتةمستشف    ونقلتهم الللهجرة الدولية  مة ظالمنمهاجر حسب  35ه تن معىل كان كب  غرق مر د ، بعصبر

 ولية للهجرة. الد
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 ل ريأب 18

ة تعرض لها إثر اقتحام  أبريل 18خ ي    بتار  نا وثق  بحروق خطب 
ً
" متأثرا وك اسماعيل الدرسي ي المبر

وفاة "هان 

ي 
ق بنغاري، ف  ي منطقة سيدي خليفة رسر

له ف  طة سيدي خليفة مب   قام ، حيث مارس 23عنارص من مركز رسر

ي حري
ل بينما كان المسلحي   باعتقال الضحية بالقوة مستندين عىل شكوى مقدمة ضده، مما تسبب ف  ق بالمب  

ي سيارة  وامتنعبداخله، 
طة عن نقل الضحية ال المستشف  وظل محتجز ف  طة لمدة  أمامعنارص الشر مركز الشر

ساعات تقريًبا، قبل ان يتم نقله ال مستشف  الجالء ببنغازي، ومن ثم إل مستشف  الحروق بطرابلس، قبل  3

 يتوف  جراء المضاعفات.  أن

 

 أبريل  19

قالعثور عىل لت المنظمة سج وتم انتشال الجثة بواسطة  ،جثة مهاجر مجهول الهوية عىل شواط  مدينة طبر

ي  ق الطبر  طبر
حة مستشف  قلت ال مشر

ُ
ق وحرس السواحل ون ة التاسعة  جثال وهذه ،الهالل األحمر فرع طبر

ي يتم العثور عليها 19عشر ) 
 . 2022مارس  12 بتاري    خ قبالة سواحل المدينة هاجرينم غرق مركبمنذ ( الب 

 

 أبريل  22

ي اندلعت بي   رسية شهداء مواقع وخزانات نفط بمصفاة الزاوية بسبب ا إصابة
الشتباكات باألسلحة الثقيلة الب 

 األولاإلسناد  وقوة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية التابعة لحرس المنشآت النفطية بوزارة الدفاع ص الن

 29بتعرض  اد أفللمؤسسة الوطنية للنفط  أصدرتهوحسب بيان  أبريل، 22التابعة لمديرية أمن الزاوية مساء 

ار موقع ال   بسبب االشتباكات.  أرص 

 

 أبريل  23

ي الكتف  10طفل يبلغ صابة إ سجلنا 
امن مع اشتباكات باألسلحة ،سنوات برصاصة ف  وسط مدينة  مختلفة بالب  

ي دارتالزاوية
 األول اإلسناد  وقوةبي   رسية شهداء النص التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية،  ، والب 

ار  وخلفتلساعات  واستمرت، التابعة لمديرية أمن الزاوية ي   أرص 
 . منازل عىل األقل 3مادية جسيمة ف 

 

 أبريل  24

ة حرب إصابةسجلنا  ي يعود لفب 
ي بجروح متوسطة إثر انفجار لغم أرض   األحياء بمنطقة  2019 سنة عامل أجنبر

ية جنوب طرابلس   . البر

 

 

 

 

http://www.libyancrimeswatch.org/
mailto:Info@LibyanCrimesWatch.org


 
 

     
 

3                           
                                

01/05/2022 

R/06/22 

www.LibyanCrimesWatch.org      Info@LibyanCrimesWatch.org 

 

 

 

 

 

 التوصيات: 

ي لالام عالوالنائب الوطنية نطالب حكومة الوحدة  ي االشتباكاتتحقيح بفتيبر
ي  ق ف 

ي دارت ف 
 يةنالسك األحياء الب 

 . رها تكرالمنع ها ؤولي   عنومحاسبة المس بمدينة الزاوية،

 

ي بنغازي بفتح تحقو 
ي جرائم القتل  عاجل وفعاليق نطالب النيابة العامة ف 

وعغب  اف  تحديد المسؤولي    و  لمشر

 .وتقديمهم إل العدالة

 

ي  هاجرينح المأروا خسائر لوقف  لبحث واإلنقاذ ل ة ات فعالآليبإعداد حكومة الوحدة الوطنية طالب نكما 
ف 

ي مراكز االحتجاز  الطوعي  ضمان اإلجالءعىل  والعمل، البحر 
ي اللجوء المحتجزين ف   وطالبر

للمهاجرين والالجئي  

ي ظروف غب  إنسانية، والمعرضي   ألخطر انتهاكات حقوق اإلنسان
 . ف 
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