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ي ليبيا   انتهاكات حقوق اإلنسان   : تقرير 

 
 2022  ديسمب  خالل شهر    ف

 

 المقدمة: 

الشهر األخير من    طوال  بالمنظمة  الرصد والتوثيق  فريقعمل  

حقوق   2022سنة   انتهاكات  وتوثيق  ورصد  مراقبة  عىل 

ليبيا،   ي 
فن ن  المدنيير تابعنا  اإلنسان ضد  ديسمير  شهر  وخالل 

ي  
ي شنها جهاز األمن الداخىلي ضد المجتمع المدنن

الحملة الت 

ي نتج عنها اعتقال 
ي بنغازي والت 

 من مسؤولي فن
ن مفوضية   اثنير

قارصين اختطاف  سجلنا  كما   ، ي
المدنن ن   المجتمع  ي    اثنير

فن

مدينة رست،  بنغازي من  وثقنا    وشاعر  خارج    حالة كما  قتل 

البيضاء،   قرب  القانون  المقابر نطاق  لمأساة  استمرار  ي 
وفن

ترهونة ي 
فن انتشال    الجماعية  األقل 4)سجلنا  عىل  جثث   )

نراقب ، كما  ي
الماضن الشهر  ي    خالل 

األمتن االنفالت  استمرار 

ي مدينة الزاوية
أن هذه    مجددا   نؤكد   و ،  والجريمة المنظمة فن

فقط ما تم رصده والتأكد والتثبت من صحته    تمثلاألرقام  

و   الراصدين،  فريق  تعكسبواسطة  ورة  بالضن حجم    ليست 

 لتفاصيل. موجز ل، وفيما يىلي الكىلي االنتهاكات 

 التفاصيل: 

 ديسمير   7

ي  
فن المنظمة  مهاجرين    7رصدت  أربعة  تعّرض  ديسمير 

ي   ي  إلصابات إثر إطالق النار عليهم من قبل "مهرنر
الهجرة" فن

ي   الطتر ق  مركز طير ال  إثرها  نقلهم عىل  وتم  امساعد  مدينة 

ي العالج. 
 لتلق 

الهجرة    أفاد و  ي  مهرنر من  أن مجموعة  للمنظمة  عيان  شهود 

ضوا حافالت جهاز الهجرة   يستلقون أرب  ع سيارات مدنية اعي 

( يرّحل  الذي كان  ق،  طير الجنسية 140فرع  من  مهاجر   )

عد الحدودية، وأطلقوا النار المضية عىل طريق مدينة امسا

عدد   بتهريب  وقاموا  بالقوة،  الوقوف  عىل  إلجبارها  عليها 

 منهم. 

 

 ديسمير  12

ن    يوم سجلت المنظمة   ( جثث  2ديسمير انتشال )  12االثنير

ة جماعية بضواحي ترهونة   متحللة ومجهولة الهوية من مقير

 من قبل فريق الهيئة العامة للبحث والتعّرف عىل المفقودين. 

 

 ديسمير   13

ن   13رصدت المنظمة الثالثاء   ديسمير اختطاف قارصين إثنير

،  15أبوبكر أبوزيد نجم،    وهم   16  سنة، ومحمد بالل الهاشمي

ن   تابعير ن  مسلحير قبل  من  بنغازي،  ي 
فن كة  الير بمنطقة  سنة، 

معتمة   بيضاء  تويوتا  سيارة  يستقلون  زياد  بن  طارق  لكتيبة 

 واقتيادهم ال مكان مجهول. 

بتمزيق   يتعلق  االختطاف  أن سبب  للمنظمة  حسب شهود 

ي أحد الشوارع، وذلك بعد التعرف عليهم  
صور خليفة حفي  فن

ات   المراقبة من قبل كتيبة طارق بن من خالل مراجعة كامير

ي  أيام 6سبيلهم بعد   الء إخ، وتم زياد 
 . ديسمير  19فن

 

 ديسمير   18

ي   المقصتر الحميد  عبد  إبراهيم  اعتقال  المنظمة  رصدت 

بعد   بنغازي،  ي 
المدنن المجتمع  لمفوضية  التنفيذي  المدير 

مساء   بنغازي  الداخىلي  األمن  جهاز  قبل  من    18استدعائه 

ينق أن  قبل   ، بعائلته وال معلومات عن ديسمير االتصال  طع 

ه.   مصير

اإلدارة   مكاتب  باقتحام  قبلها  الداخىلي  األمن  عنارص  قام  كما 

 التنفيذية للمفوضية وصادروا أجهزة كمبيوتر. 

قبل   من  معه  والتحقيق  استدعائه  تم  أن  ي  للمقصتر وسبق 

ي 
ن
ي ف

ديسمير بعد شكوى من    10اإلدارة العامة للبحث الجنان 

 مجلس اإلدارة بالمفوضية. الرئيس السابق ل

 

ي  و 
فن ،    18رصدنا  ي

القذافن ذياب  طارق  اختطاف    36ديسمير 

ي ويستقلون  
ن يرتدون زي مدنن ن ملثمير سنة، من قبل مسلحير

مكان  ال  واقتادوه  رست  مدينة  وسط  من  تويوتا،  سيارة 

 مجهول. 

آخر   بوهادي غرب رست،  بلدة  من  ي  شاعر شعتر هو  ذياب 

ال الحصار وحظر  عن  تحدثت  فرضته  قصائده  الذي  تجول 

 . ي
 كتيبة طارق بن زياد عىل المنطقة شهر سبتمير الماضن

 

 ديسمير   19

ن   اإلثنير )  19سجلنا  انتشال عدد  ( جثث مجهولة  2ديسمير 

ة جماعية بسوق الخميس امسيحل من قبل   الهوية من مقير

 . الهيئة العامة للبحث والتعرف عىل المفقودين
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 ديسمير  22

مدير   اعتقال  بمفوضية  رصدنا  الدولية  المنظمات  إدارة 

بعد    ، ي
المعدانن جمعة  سالم  بنغازي  ي 

فن ي 
المدنن المجتمع 

استدعائه للتحقيق من قبل جهاز األمن الداخىلي فرع بنغازي 

ي 
، وانقطع االتصال به منذ ذلك الوقت.  22فن  ديسمير

مفوضية   صفحة  بإغالق  الداخىلي  األمن  جهاز  قام  كما 

ي بنغازي عىل فيس 
بوك بعد نشر بيان يستنكر المجتمع المدنن

ي 
ي فن .   18اعتقال إبراهيم المقصتر  ديسمير

 

 ديسمير   23

ي  
ديسمير مقتل محمد رجب بوهنية،    23رصدت المنظمة فن

حمد    21 وإصابة  العزيسنة،  ،    ز عبد  سنة،    22الدرسي

ي الرئة، إثر تعرضهما إلطالق نار من قبل أفراد أمن  
برصاصة فن

 بمنطقة الحنية شمال مدينة البيضاء. 

يستقلون   ن  مسلحير عنارص  أن  للمنظمة  عيان  شهود  وقال 

ي فرع قرنادة  
سيارات تحمل شعار اإلدارة العامة للبحث الجنان 

خاص من بلدة  بلعز، حاولوا اعتقال أش قعبد الراز بإمرة منير  

الليل،   متأخرة من  ي ساعات 
فن قانونية  إجراءات  الحنيه دون 

الرصاص  إطالق  فتم  األهالي  بعض  احتجاج  إل  أدى  مما 

 عليهم عشوائيا. 

 

 ديسمير   24

السبت   مساء  صالح    24رصدنا  سالم  مقتل  ديسمير 

عبدالمول، وزوجته سارة خليفة قريميدة، وإصابة طفليهما،  

ي منطقة إثر إطالق نار  
ن فن استهدف سيارتهم من قبل مجهولير

 الزاوية.  مدينة  بضواحي  الحرشة

 التوصيات: 
ي ونستنكر   وبشدة  ندين

 استمرار التضييق عىل المجتمع المدنن

ونحمل    ، ي
التعسقن واالعتقال  القشي  واإلخفاء  الخطف 

االنتهاكات،   هذه  عن  الكاملة  المسؤولية  الليبية  السلطات 

اللي العام  النائب  االنتهاكات ونطالب  هذه  ي 
فن للتحقيق  ي  تر

ن عنها للعدالة.   للعمل عىل تقديم المسؤولير

 

الوطنية الوحدة  حكومة  ي   نطالب  الليتر الرئاسي    والمجلس 

ليبيا  ق  رسر ي 
فن للقوات    والسلطات  العامة  القيادة  فيها  بما 

ي    المسلحة،
المدنن المجتمع  ضد  التضييق  حمالت  بوقف 

الرأي عن  التعبير  حرية  ضمان  ورة  تكوين  وحر   ورصن ية 

 الجمعيات. 

 

ن   والمعتقلير ن  المختطفير مصير  عن  بالكشف  نطالبهم  كما 

ط، ونحملهم مسؤولية   تعسفيا وإخالء سبيلهم دون قيد أو رسر

 سالمتهم وحياتهم. 

 

مطالباتنا  ليبيا   لسلطاتل  ونجدد  ي 
الالزمة  ال   فن التدابير  تخاذ 

ي   وطالتر المهاجرين  وخاصة  المستضعفة  الفئات  لحماية 

من   الرعاية  اللجوء  توفير  ذلك  ي 
فن بما  العنف،  أشكال  كافة 

حيل القشيو   الطبية وإعداد آليات فعالة   إيقاف عمليات الي 

هوياتهم المفقودين وتحديد  والعثور عىل  واإلنقاذ    ، للبحث 

ي كافة االنتهاكات الجسيمة المرتكبة  
وفتح تحقيقات فّعالة فن

ن  محاسبةمسائلة و  ضدهم وضمان  عنها.  المسؤولير
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