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ي ليبيا   انتهاكات حقوق اإلنسان   : تقرير 

 
 2022  نوفمب  خالل شهر    ف

 

 المقدمة: 

والتوثيق  قسمعمل     مب  نوفشهر    طيلة  بالمنظمة  الرصد 

انتهاكات حقوق اإلنسان ضد  عىل مراقبة ورصد    يوم  وبشكل  

   
ن فن خالل هذا الشهر    رصدنا حيث    ، أنحاء ليبيا   جميع المدنيي 

ن اثف  طاختا ن رجلي  وكذلك    ، د بن جوا قة  طمنمن بنغازي و   ني 

عىل  ال  سجلنا  عىل    قا غر   ا قضو   ينمهاجر لجثث  (  3)عثور 

والزاوية،  دينممن    بالقرب   الشاط   بنغازي    
تابعنا    ا كمت 

انتشال    المقابر  المن  جديدة    ث جث  ( 6)  عمليات 
جماعية فن

ن وإصابة    فلطمقتل  سجلنا    ذلكك  ،ةترهون آخرين    طفلي 

واأللغام   الحرب  مخلفات  ق جراء  شر تاجوراء    بمنطقة 

  والتثبت ما تم رصده    تمثلأن هذه األرقام    ونشب    طرابلس،

ورة، و  عىل األرضنا  من صحته بواسطة فريق   أن  ليست بالضن

 ، وفيما يىل  التفاصيل. الحقيقيةاالنتهاكات  كم   تعكس

 التفاصيل: 

 نوفمب   1

وسط   المسلحة  االشتباكات  عن كثب  رصد  منظمة  راقبت 

ن   بي  دارت    
الت  بنغازي،  بمدينة  بالسكان  المكتظة  األحياء 

الليبية،  المسلحة  للقوات  العامة  للقيادة  تابعة  مجموعات 

.  2و  1، واألربعاء ثالثاء خالل يوم  ال  نوفمب 

 

بالرصاص   األقل  عىل  واحد    
مدنن إصابة  إثرها  عىل  وسجلنا 

إىل   باإلضافة  الممتلكات،    
فن مادية  وخسائر   ،  

العشوان 

 . وفينيسيا االعتداء عىل مستشفن الجالء 

 

 مب  فنو  2

انتشلت الهيئة العامة للبحث والتعرف عىل المفقودين اليوم  

عدد    2األربعاء   بأحد  ج  (6)نوفمب   الهوية  مجهولة  ثث 

 المواقع بالمكب العام للقمامة بمدينة ترهونة. 

 

 نوفمب   4

الهوية متحللة عىل شاط    العثور عىل جثة مجهولة  رصدنا 

الرقطة انه    100  ، منطقة  يعتقد  بنغازي  غرب    أنها كيلومب  

 تعود لمهاجر وانتشلت بواسطة الجهات األمنية. 

 نوفمب   8

بلعيد    نوفمب  مقتل مهند محمد   8رصدت المنظمة الثالثاء  

وسط    إصابتهإثر   ن  النوفليي  ح     
فن له  ن مبن قرب  برصاصة 

جّراء   متوسطة  بجروح  ن  طفلي  إصابة  رصدنا  طرابلس، كما 

  ذات المنطقة. 
لهم فن ن  شظايا رصاصة سقطت عىل فناء مبن

 

أنهم سمعوا أصوات   للمنظمة  نار    إطالقوقال شهود عيان 

  77متكرر باألسلحة الثقيلة ناتج عن تدريبات داخل معسكر 

، والذي يبعد    االستقرار التابع لجهاز دعم   بالمجلس الرئاس 

من   توقيت   2أقل  مع  امن  ن بالب   ، ن النوفليي  ح   عن  كيلومب  

 . ن ن المدنيي   اإلصابات بي 

 

 نوفمب    14

العثور عىل جثة مجهولة الهوية متحللة عىل  مة  لت المنظ سج

تعود   أنها  يعتقد  الزاوية  الحرشة غرب مدينة  شاط  منطقة 

الجثة   بانتشالع الزاوية فر  األحمر لمهاجر، وقام فريق الهالل 

 وتسليمها اىل السلطات المحلية. 

 

 نوفمب    19

طفل   مقتل  المنظمة  وإصابة    6رصدت  من  سنوات  ن  اثني 

نتج عنه بب  اليد اليمتن  بجروح بالغة  ،  سنة  12و  9،  أشقائه

منطقة ،  همألحد   
فن الحرب  من مخلفات  لغم  انفجار  جراء 

ق طرابلس  . تاجوراء شر

 

  منظمة دولية من مطار  كما  
رصدنا اختطاف ناشط يعمل فن

منبنينا   بقسم    الدوىل   واحتجازه  الداخىل   األمن  جهاز  قبل 

  سجن الكويفية
   األمن الداخىل  فن

 . بنغازي فن

 

 نوفمب    26

يعتقد   الهوية  مجهولة  متحللة  جثة  عىل  تعود    أنها العثور 

ق  ،لمهاجر عىل شاط  مدينة توكرة  ،    50بنغازي    شر كيلومب 

توكرة وتم تسليمها    األحمر بواسطة فريق الهالل    تم انتشالها 

 اىل السلطات المحلية. 
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 نوفمب    27

خليج   ببلدية  اإلدارية  الرقابة  فرع  مدير  اختطاف  رصدنا 

  من وسط  
ن الحسونن   بن جّواد   منطقةالسدرة حسام الصالحي 

ن يستقلون سيارات   ابيا غرب اجد ن مجهولي  من قبل مسلحي 

الليبية،   المسلحة  للقوات  العامة  للقيادة  تابعة  عسكرية 

ن ب  وأخىل  سبيله     عد يومي 
.   29فن  نوفمب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات: 
    اء تفواالخالخطف    استمرار   ندين

 القرسي واالعتقال التعسفن

  
 الليبية  السلطات حكومة الوحدة الوطنية و   ، ونحمل ليبيا   فن

ق  الرسر   
النائب  المسؤولية    فن ونطالب  االنتهاكات،  هذه  عن 

ن للعدالة. وا   حقيقبالتالعام الليت      لعمل عىل تقديم المسؤولي 

 

بالعمل بشكل فّعال   نجدد مطالبتنا لحكومة الوحدة الوطنية

الحرب   ومخلفات  األلغام  نزع  ن  أرواح لحمايةعىل    المدنيي 

  
 . جنوب طرابلسخصوصا فن

 

   كما  
فن المسؤولية  بتحمل  ليبيا    

فن للحكومة  مطالبتنا  نجدد 

، وإعداد آليات فعالة للبحث واإلنقاذ  إنقاذ أرواح المهاجرين

خسائر   وتحديد  واحاألر لوقف  المفقودين  عىل  والعثور   ،

 هوياتهم. 

 
وبعثة  نو  الحقائق  لتقص   المستقلة  البعثة    األمم ناشد 

ليبيا     
فن للدعم  التحقيق  المتحدة  اتجاه  تحمل مسؤولياتهم 

     ألطرافلوالقانونية    وتحديد المسؤولية الجنائية
المتورطة فن

ا المقااالنتهاكات  جرائم  فيها  بما  المروعة     بر 
فن لجماعية 

 ة. ترهون
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