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ي ليبي   انتهاكات حقوق اإلنسان   : تقرير 

 
 2022  يوليو خالل شهر    ا ف

 

 المقدمة: 

مراقبة   الشهر عىل  هذا  والتوثيق خالل  الرصد  مكتب  عمل 

ي كافة  
ن فن ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ضد المدنيي 

يوليو وما    أنحاء بداية شهر  تابعنا االحتجاجات  ليبيا، حيث 

ي مقتل متظاهر  
تبعها من انتهاكات ضد المتظاهرين تمثلت فن

ي سبها، و اختطاف )
ق و مرصاتة و   متظاهر   (11فن ي مدن طبر

فن

ي طرابلس وما نتج  
بنغازي، كما تابعنا االشتباكات المسلحة فن

ي األرواح
( 5وقد سجلنا سقوط )  ،عنها من خسائر جسيمة فن

الشهر   هذا   ، كما سجلنا خاللأطفال( بينهم 27تىل و جرح )ق

ن جثالعثور عىل   ي مجهول  ي 
الهوية لمهاجرين عىل شواطئ بن   ت 

 ، ي ب  خطف   ت حالرصدنا   وأيضا جواد والقره بولىلي
  و ،  ينغاز فن

فقط ما تم رصده والتأكد والتثبت   مثلت نؤكد أن هذه األرقام  

الراصدين فريق  بواسطة  األر   من صحته  و  ضعىل  ت ليس ، 

ورة تعكس  ، وفيما يىلي التفاصيل. الكىلي حجم االنتهاكات    بالرصن

 التفاصيل: 

 يوليو  1

ي   تابعت المنظمة
نت قطع االتصاالت    ول من يوليو  األفن   واإلنب 

مع   امن  ن بالب  ساعات،  لعدة  ق  طبر مدينة  كامل  عىل 

الشعبية   المدينةاالحتجاجات  ي 
لوصول  فن ا 

ً
تقييد يعد  ما   ،

 الجمهور للمعلومات. 

 

 وليو ي 3

ال ي 
اختطاف قارص يدىع سند  نا  صدر ث من شهر يوليو  ثالفن

ل  سنة،    17الغ من العمر  بال،  يوسف الزروق ن بعد اقتحام مبن

البحث    أرسته قسم  قبل  من  ق  بمدينة طبر الحدائق  ي حي 
فن

ق.  ي التابع لمديرية أمن طبر
 الجنائئ

ي محاولة منهم  
والده "يوسف الزروق" وهوا أحد    العتقالفن

االحت ي 
فن ن  المشاركي  لم    جاجاتالنشطاء  وبعدما  بالمدينة، 

و  ازه وإجباره عىل تسليم    باختطاف عليه قاموا    ا يعبر ن ابنه البب 

 نفسه. 

ي الزروق قيد االختفاء القرسي لمدة  
يوم دون السماح    16وبق 

بالوصول   مكان  ألرسته  معرفة  أو    أخىل   أناىل    احتجازهإليه 

ي 
 . يوليو   19سبيله فن

 

 

بد الرحمن عىلي فضيل" تعسفًيا رصدنا اعتقال الناشط "عكما  

مساء   مرصاتة  البلدي  المجلس  قرب  االحتجاجات  خالل 

منالاألحد   العمليات    ثالث  "قوة  مسلحي  يد  عىل  يوليو، 

كة" التابعة لرئيس الحكومة   الدبيبة.  د عبد الحمي المشب 

ن من   فضيل للمنظمة قالوا    نعبد الرحموحسب إفادة مقربي 

احتجا مكان  داخل  والتعذيب  ب  للرصن تعرض  قبل  انه    أن زه 

يحال اىل مكتب المحامي العام مرصاته بعد شكوى تقدمت  

بعد    وأخىلي ،  أرستهبها   القرسي   17سبيله  االختفاء  من  يوم 

 يوليو.  20بتاري    خ 

 

ي ذات اليوم سجلت المنظمة 
ي   أربعة  اعتقال  وفن

متظاهرين فن

كة ومديرية امن مرصاتة    مرصاتة  من قبل قوة العمليات المشب 

 سبيلهم بعد ساعات.  وأخىلي 

 

 يوليو  5

ظمة مقتل المتظاهر أبودربالة يحت  حمد، فجر  المن  ورصدت

 بإصابته بعيار ناري بعد    منالخامس  الثالثاء    يوم 
ً
يوليو متأثرا

ن ضد تردي    أطلقأن   ن النار عىل تجمع من المحتجي  مجهولي 

ي الشارع الواسع وسط مدينة سبها. 
 األوضاع المعيشية فن

 

ي 
رجال    4  أربعةاختطاف  نا  رصد  أيضا الخامس من يوليو    وفن

ي االحتجاجات ضد  
ي  الم  األوضاعشاركوا فن

من    األول عيشية فن

التابعة   زياد  بن  قبل كتيبة طارق  من  بنغازي،  بمدينة  يوليو 

مكان   ي 
فن قرسيا  واختفائهم  المسلحة  للقوات  العامة  للقيادة 

ي  وأخىلي ، أيام 5مجهول لمدة 
 يوليو.   10سبيلهم فن

 

 يو ولي 8

يوليو   من  الثامن  ي 
فن المنظمة  الناشط  وثقت  عبد  اختطاف 

ن    54  ،الغراف  عىلي   د المجي تابعي  ن  مسلحي  قبل  من  سنة، 

مسجد   أمام  من  ق  طبر امن  بمديرية  ي 
الجنائئ البحث  لقسم 

ق طبر بمدينة  إدريس  ي الملك 
فن مشاركته  خلفية  عىل   ،

واليزال    األولاحتجاجات   النواب،  مجلس  قرب  يوليو  من 

مناشدات   رغم   
ً
قرسيا ي 

مختقن عن   أرستهالغراف  للكشف 

ه.   مصب 
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 يوليو   10

سجل يوليو  من  العارسر  ي 
المنظموفن جثة  الة  ت  عىل  عثور 

ي لمهاجر    أنها   يعتقد مجهولة الهوية  
ي وليد    فن

جنوب مدينة بتن

بواسطة    إطالق  اثأر وعليها   الجثة  وانتشلت  الرأس،  ي 
فن نار 

ية ونقلت اىل مستشقن   فريق منظمة جمعية دار السالم الخب 

ىعي واتخاذ  
ي وليد العام إلجراء فحص الطب الرسر

  اإلجراءات بتن

 ية. القانون

 

 يوليو   14

يوليو  نا  سجل من  عرسر  الرابع  ي 
يوسف  فن الحميمقتل    د عبد 

ي 
بمدينة    43  ،الخرمائن له  ن مبن عىل  قذيفة  سقوط  إثر  سنة، 

وسط   مسلحة  جماعات  ن  بي  اشتباكات  مع  امن  ن بالب  الزاوية 

 المدينة. 

 

 يوليو   15

انتشال جثة متحللة مجهولة الهوية من عىل  جلت المنظمة  س

ق مدينة رست يشتبه   ي منطقة بن جواد رسر
  أنها شاطئ البحر فن

الس  بواسطة  لمهاجر،  اىل  تعود  ونقلت  المحلية  لطات 

ي رست.  مستشقن ابن سينا 
 فن

 

 يوليو   18

البحر   شاطئ  عىل  من  الهوية  مجهولة  متحللة  جثة  انتشال 

ق طرابلس بواسطة الهالل   فرع    األحمر بمنطقة القره بولىلي رسر

واتخاذ   ىعي 
الرسر الطب  عىل  للعرض  بولىلي    اإلجراءات القره 

 القانونية. 

 

 يوليو   21

( أربعة  مقتل  ثالثة  4رصدنا  وإصابة  طفل،  بينهم  ن  مدنيي   )

ين ) من بينهم مهاجرين ونساء  ( آخرين عىل األقل  23وعرسر

ن المناطق المكتظة    أثر وأطفال، عىل   ي دارت بي 
االشتباكات الت 

ن جهاز الردع    21بالسكان وسط طرابلس مساء يوم   يوليو بي 

والجريمة المنظمة، وجهاز الحرس الرئاسي    اإلرهابلمكافحة  

 . ي ن اىل المجلس الرئاسي الليتر  التابَعي 

 

مادية جسي ار  أرصن االشتباكات  تعليق  وخلفت  عنها  ونتج  مة 

ان بمطار معيتيقة، باإلضافة إىل سقوط عدد غب   حركة الطب 

 . ن ن من الطرفي   معروف من المقاتلي 

 

 

ي كما  
اختطاف "طارق خليفة لديرع" من  يوليو    21  رصدنا فن

بن زياد، يستقلون ثالث   ن لكتيبة طارق  تابعي  ن  قبل مسلحي 

فينيسيا   شارع  قرب  سيارته  اض  اعب  بعد  مدنية،  سيارات 

 . دينة بنغازي واقتياده إىل مكان مجهولبم

 

 يوليو   22

المنظمةو  ذ  رصدت  ي 
عاشور   التاري    خات  فن  برج  مقتل 

،  االق ي
له   إثر   أخرين  4  وإصابةنوئن ن مبن قرب  قذيفة  سقوط 

طرابلسبمنطقة   جنوب  زارة  ن  عي  ي 
فن المشتل  عىل  ،  طريق 

لمكافحة   الردع  جهاز  ن  بي  طرابلس  ي 
فن االشتباكات  خلفية 

ن    اإلرهاب التابعي  والجريمة المنظمة وجهاز الحرس الرئاسي 

ي   . للمجلس الرئاسي الليتر

 

 يوليو   24

المنظمة   صالحسجلت  ي  منحر ن  حسي  يدىع  طفل  ،  مقتل 

العمر  من  بعد    7  البالغ  بإصابته  متأثرا  نار    إطالقسنوات، 

ي عىل سيارة  
من قبل عنارص بوابة الفات  أرستهبشكل عشوائئ

 جنوب ليبيا.  سوكنهاألمنية قرب منطقة 

 

ي  ا  كم
فن عام   12  ا هعمر   طفلة  إصابةالتاري    خ  ات  ذسجلنا 

مدينة   ي جنوب 
ابوعطتن بمنطقة  المصدر  برصاصة مجهولة 

 بنغازي. 

 

 ليو و ي  26

والع السادس  ي 
و وفن يوليو  رسر من    14طفلة    إصابة سجلنا  ن 

الظهر   منطقة  ي 
فن المصدر  مجهولة  برصاصة   أثناءسنة 

مدينة   ي 
فن بالمدرسة  االمتحانات  قاعة  داخل  تواجدها 

 العجيالت. 

 

التاري    خ   ذات  ي 
ي    إصابةة  المنظم  سجلتوفن

فن بجروح  طفل 

ي من مخلفات الحرب قرب    إثر منطقة الرجل  
انفجار لغم ارضن

ل  ن ن زاره جنوب طرابلس أرستهمبن ي منطقة عي 
 . فن
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 التوصيات: 
واالعتقال    ندين القرسي  واإلخفاء  الخطف  حملة  وبشدة 

الليبية   السلطات  ونحمل   ، ي
قضائئ إذن  بدون  ي 

التعسقن

المسؤولية الكاملة عن هذه االنتهاكات، ونطالب النائب العام  

تقديم   عىل  للعمل  االنتهاكات  هذه  ي 
فن للتحقيق  ي  الليتر

ن عنها للعدالة.   المسؤولي 

 

الوطنية الوحدة  حكومة  ي   نطالب  الليتر الرئاسي    والمجلس 

ضد  والس  التضييق  حمالت  بوقف  ليبيا  ق  رسر ي 
فن لطات 

ورة ضمان حرية التعبب  عن الرأي وحق   ي ورصن
المجتمع المدئن

، ونشدد عىل مطالبتنا بضبط النفس   التظاهر التجمع السلمي

وتحّمل   ، ن المحتجي  ضد  المفرطة  القوة  استخدام  وعدم 

 مسؤولية حماية أرواح المتظاهرين. 

 

الم مصب   عن  بالكشف  نطالبهم  ن  كما  والمعتقلي  ن  ختطفي 

ط، ونحملهم مسؤولية   تعسفيا وإخالء سبيلهم دون قيد أو رسر

 سالمتهم وحياتهم. 

 

الكاملة   القانونية  المسؤولية  ي  الليتر الرئاسي  المجلس  نحمل 

عن   نتجت  ي 
الت  المادية  والخسائر  األرواح  ي 

فن الخسائر  عن 

له،   ن  تابعي  ن  المتحاربي  ن  الطرفي  ي طرابلس كون 
فن االشتباكات 

ن  ونطال ي بفتح تحقيق وإحالة المسؤولي  ب النائب العام الليتر

 اىل القضاء. 

 

ي إنقاذ  
ي ليبيا بتحمل المسؤولية فن

ونجدد مطالبتنا للحكومة فن

ي البحر، وإعداد  
أرواح المهاجرين عىل طول طرق الهجرة وفن

آليات فعالة للبحث واإلنقاذ لوقف خسائر أرواح المهاجرين،  

 هوياتهم.  والعثور عىل المفقودين وتحديد 
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