
غياب املساءلة وسيادة القانون:  
مهددات عملية السالم وشرعية االنتخابات في ليبيا 

تحديث نصف سنوي (يناير- يونيو 2021) 
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بالتعاون مع منظمات ائتالف املنصة الليبية   

هذا التحديث:  

فـي هـذا التحـديـث الـنصف سـنوي، يسـتعرض مـركـز الـقاهـرة لـدراسـات حـقوق اإلنـسان بـالـتعاون مـع 
مـنظمات ائـتالف املـنصة الـليبية، مجـموعـة مـن الـوقـائـع بـني يـنايـر ويـونـيو 2021، والـتي تـعكس أنـماط 
مــختلفة لــالنــتهاكــات املــرتــكبة فــي لــيبيا، لــتقديــم تــصور عــام عــن حــالــة حــقوق اإلنــسان فــي الــبالد قــبيل 


االنتخابات املرتقبة في ديسمبر القادم. 

يــركــز التحــديــث عــلى قــائــمة غــير حــصريــة لــحاالت انــتهاكــات؛ الــقتل خــارج نــطاق الــقانــون، الــتعذيــب 
واملـــعامـــلة الـــال إنـــسانـــية، الهجـــمات بـــحق املـــدنـــيني والـــخسائـــر املـــدنـــية الـــعشوائـــية، اإلخـــفاء القســـري، 
االحــتجاز الــتعّسفي، االنــتهاكــات بــحق املــهاجــريــن والــالجــئني وطــالــبي الــلجوء والــقيود عــلى الحــريــات 


العامة، والهجمات على املجتمع املدني والصحفيني.

أســـتند التحـــديـــث بـــشكل أســـاســـي، عـــلى املـــعلومـــات املـــوثـــقة مـــن جـــانـــب أعـــضاء ائـــتالف املـــنصة (16 
1مـنظمة) فـضالً عـن مـعلومـات ووقـائـع وثـقتها 3 مـنظمات لـيبية أخـرى مـن خـارج االئـتالف. وقـد اعـتمد 

الــباحــثون فــي مــركــز الــقاهــرة ومــنظمات املــنصة عــلى املــقابــالت املــباشــرة مــع املــصادر األولــية املحــلية 
كـــمصدر أســـاســـي لـــلمعلومـــات، بـــما فـــي ذلـــك مـــقابـــالت مـــباشـــرة وإلـــكترونـــية مـــع الـــضحايـــا أو أفـــراد 
عـائـالتـهم، وشـهود الـعيان، واألطـباء وطـواقـم املسـتشفيات، واملـحامـني، والنشـطاء الـحقوقـيني املحـليني، 
إذ تــم اجــراء 523 مــقابــلة عــلى األقــل، عــبر وســائــط آمــنة. كــما حــرص الــباحــثون عــلى الــحصول عــلى 
مـــوافـــقة الـــضحايـــا لـــتضمني أســـمائـــهم فـــي هـــذا التحـــديـــث، واحـــترام رغـــبة بـــعضهم فـــي أن يـــبقى غـــير 
مـــــعلوم. هـــــذا بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى مـــــا يـــــتطرق لـــــه التحـــــديـــــث مـــــن وقـــــائـــــع وردت اإلشـــــارة لـــــها فـــــي تـــــقاريـــــر 
 (MSF) ومــنشورات األمــم املتحــدة وتــقاريــر بــعض املــنظمات الــدولــية، بــما فــي ذلــك؛ أطــباء بــال حــدود


ومنظمة «هاتف اإلنذار». 

1 ائــتالف املــنصة، هــو تــحالــف حــقوقــي لــيبي، تــأســس فــي 2016 بــمبادرة مــن مــركــز الــقاهــرة لــدراســات حــقوق اإلنــسان، ويــضم حــالــيًا 16 
منظمة حقوقية.



جــديــر بــالــذكــر أن املــركــز بــالــتعاون مــع ائــتالف املــنصة الــليبية، ســبق وأصــدر تحــديــث بــأهــم الــوقــائــع 
  ونوفمبر 2020 ومارس2021. 4والتطورات الخاصة بالوضع الحقوقي في ليبيا في يونيو2020 3 2

2 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ليبيا: تقرير موجز عن أوضاع حقوق اإلنسان (يناير - مايو 2020). 10 يونيو 2020:
 cihrs.org/libya-human-rights-briefing-january-may-2020  

3 مــركــز الــقاهــرة لــدراســات حــقوق اإلنــسان، لــيبيا: الــتقريــر الــدوري املــوجــز حــول حــالــة حــقوق اإلنــسان (يــونــيو - أكــتوبــر 2020)، 24 نــوفــمبر 
:2020

 cihrs.org/libya-human-rights-briefing/

4 مـركـز الـقاهـرة لـدراسـات حـقوق اإلنـسان. لـيبيا: الـتقريـر الـدوري املـوجـز حـول حـالـة حـقوق اإلنـسان (نـوفـمبر - ديـسمبر 2020)، 8 مـارس 
:2021

cihrs.org/libya-human-rights-briefing-november-december-2020/؟lang=ar 



فهرس املحتويات 
ملخص تنفيذي 

قـبل أقـل مـن 4 أشهـر مـن االنـتخابـات املـقررة فـي ديـسمبر 2021، ال يـزال وضـع حـقوق اإلنـسان فـي 
لـيبيا يُـمِثل إشـكالـية عـميقة، خـاصـًة بـالنسـبة لـلمهاجـريـن، الـذيـن يـعيشون وضـًعا أمـنيًا هـًشا لـلغايـة. إذ 
رصـد ائـتالف املـنصة عـلى مـدار الـفترة بـني يـنايـر ويـونـيو 2021، مـا ال يـقل عـن 25 حـالـة قـتل خـارج 
نــطاق الــقانــون، و33 حــالــة إخــفاء قســري، و42 هــجومًــا وإصــابــة عــشوائــية بــحق املــدنــيني، بــينهم 16 
طـفاًل. هـذا بـاإلضـافـة إلـى وضـعية 571.000 مـهاجـر والجئ وطـالـب لـجوء الـقلق مـثيرة لـلقلق، خـاصـةً 
مــع تــواتــر الــبالغــات عــن الهجــمات الــعنيفة وســوء املــعامــلة واالســتغالل. كــما شهــد الــنصف األول مــن 
عــام 2021 زيــادة كــبيرة فــي عــمليات عــبور البحــر األبــيض املــتوســط، وأدى الــتأخــير والفشــل فــي بــدء 
عــمليات الــبحث واإلنــقاذ إلــى زيــادة عــدد الــوفــيات فــي البحــر بنســبة 249٪، األمــر الــذي يــعد نــتيجة 
مــباشــرة لفشــل الســلطات الــليبية واألوروبــية فــي الــوفــاء بــالــتزامــاتــها، كــما أوضــحت املــفوضــة الــسامــية 


 5لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة.

هــذا إلــى جــانــب عــدد قــياســي مــن عــمليات االعــتراض غــير الــقانــونــية؛ قــاربــت ثــالثــة أضــعاف إجــمالــي 
لة فـــي 2020، بـــاإلضـــافـــة إلـــى عـــمليات الـــصد واالنـــسحاب غـــير الـــقانـــونـــية  عـــمليات االعـــتراض املسجّـــ
املــــنّسقة مــــن جــــانــــب خــــفر الــــسواحــــل الــــليبي والــــدول واملــــؤســــسات األوروبــــية. ورغــــم اإلدانــــة املــــتكّررة 
6لــلسياســات األوروبــية لــالســتعانــة بــآلــيات خــارجــية، أفــادت عــدة مــصادر أن الــدول األوروبــية تــناقــش 

7اســتخدام صــندوق الســالم األوروبــي، وهــو أداة عــسكريــة ودفــاعــية انــتُقدت ســابــًقا لــتأجــيج الــصراع 

8وانــتهاكــات حــقوق اإلنــسان، بهــدف زيــادة دعــم خــفر الــسواحــل الــليبي. كــما أّدت وفــاة الــصومــالــي 

ل لــــدى  شــــعيب إبــــراهــــيم 19 عــــامًــــا، واخــــتطاف الــــيمنية ســــامــــية عــــبد اهلل 14 عــــامًــــا، وكــــالهــــما مسجّــــ

5مـــكتب املـــفوض الـــسامـــي لـــحقوق اإلنـــسان، بـــاشـــيليت تـــحّث لـــيبيا واالتّـــحاد األوروبـــي عـــلى حـــمايـــة املـــهاجـــريـــن الـــذي يـــعبرون وســـط البحـــر 

األبيض املتوّسط. 26 مايو 2021 
www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27113&LangID=a.  

6 منظمة العفو الدولية، ليبيا: االنتهاكات املروعة في الحجز تُبرز الدور املشني ألوروبا في عمليات اإلعادة القسرية. 15 يوليو 2021
 www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2021/07/libya-horrific-violations-in-detention-highlight-
europes-shameful-role-in-forced-returns  

7  االتحاد األوروبي يفكر في استخدام صندوق السالم الجديد ملساعدة خفر السواحل الليبي، مايو 2021، نيلسن، نيكوالي.
 euobserver.com/migration/151727 

8 االتــحاد الــدولــي لــحقوق اإلنــسان، مــخاطــر مــرفــق الســالم األوروبــي بــقيمة 5 مــليارات يــورو تــؤجــج الــصراع وانــتهاكــات حــقوق اإلنــسان فــي 
جميع أنحاء العالم، 18 نوفمبر 2020.

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

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


املــفوضــية الــسامــية لــشئون الــالجــئني –مــن بــني حــوادث أخــرى– إلــى انــتقادات شــديــدة بــشأن إهــمال 

 10الوكالة، وعدم كفاية دعمها لالجئني وطالبي اللجوء في البالد. 9

وفـي الـسياق نـفسه، تـتواصـل الـقيود الـتعّسفية الـتي تـفرضـها مـفوضـية املـجتمع املـدنـي فـي طـرابـلس 
عــلى عــمل املــنظمات والــصحفيني، واالنــتهاكــات املــمنهجة بــحقهم. ولــعل اخــتفاء الــحقوقــي والــصحفي 
11مــنصور محــمد عــاطــي فــي 3 يــونــيو فــي أجــدابــيا، مــن أحــدث األمــثلة عــلى هــذه االنــتهاكــات املــثيرة 


للقلق. 

سـوى  الـصادر فـي 15 يـونـيو بـتعزيـز حـريـة الـصحافـة، لـم يـؤد الـقرار رقـم 116  14ورغـم التعهـدات 13 12

لـــزيـــادة تـــشويـــه وســـائـــل اإلعـــالم الـــعامـــة، وتـــحويـــلها ألداة لـــتقاســـم الســـلطة بـــني الـــفصائـــل الـــسياســـية 

واملسّلحة.

أيــًضا، تــواصــل الجــماعــات املســّلحة الــتابــعة لــلدولــة نــشاطــها دون عــوائــق، مــما يــحول دون أي تــغيير 
يـمثل تـطورًا  15هـيكلي فـي قـطاع األمـن، فـرّغـم أّن إعـادة فـتح الـطريـق الـساحـلي بـني سـرت ومـصراتـة

إيــــجابــــيًا لــــلجنة الــــعسكريــــة املشــــتركــــة، إاّل أّن االفــــتقار إلــــى تــــنسيق واضــــح لــــرحــــيل الــــقوات األجــــنبية 

وإصالح قطاع األمن يثير العديد من املخاوف بشأن استمرار األزمة.

9 بـــن ابـــراهـــيم وعـــبد اهلل، 32 مـــنظمة غـــير حـــكومـــية لـــيبية تـــلقي بـــالـــلوم عـــلى املـــفوضـــية فـــي وفـــاة الجئ صـــومـــالـــي، لـــيبيا أوبـــزرفـــر، 14 يـــنايـــر 
 .2021

www.libyaobserver.ly/news/32-libyan-ngos-blame-unhcr-death-somali-refugee.  

10 مـــركـــز الـــقاهـــرة لـــدراســـات حـــقوق اإلنـــسان، لـــيبيا: مـــنظمات حـــقوقـــية إقـــليمية ودولـــية تـــطالـــب بـــتحقيقات عـــاجـــلة بـــشأن حـــرمـــان املـــهاجـــريـــن 

وطالبي اللجوء املحاصرين من الرعاية الصحية. 2 فبراير 2021.
cihrs.org/libya-the-denial-of-non-libyan-citizens-right-to-health-must-be-investigated-and-remedied 

11 مـركـز الـقاهـرة لـدراسـات حـقوق اإلنـسان، لـيبيا: اخـتطاف مـدافـع حـقوقـي يـثير الـقلق ويهـدد مـصداقـية االنـتخابـات املـزمـع عـقدهـا،21 يـونـيو 

.2021
cihrs.org/libya-the-kidnapping-of-a-human-rights-defender-raises-concerns-and-threatens-the-
credibility-of-scheduled-elections 

12 أسعد عبد القادر. دبيبة: لكل الليبيني الحق في انتقاد األداء الحكومي. ليبيا أوبزرفر، 4 مايو 2021.

 www.libyaobserver.ly/news/dbeibah-all-libyans-have-right-criticize-government-performance.

13 مركز القاهرة، ليبيا: نرفض قرار حل املؤسسة الليبية لإلعالم. 2 يوليو 2021.

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

 https://bit.ly/3FhtaDL :14 حكومة االتحاد الوطني. القرار 116/2021، يونيو 2021، تجدونه على

15 بــعثة األمــم املتحــدة لــلدعــم فــي لــيبيا، نــرحــب بــافــتتاح الــطريــق الــساحــلي وتــشيد بــجهود الــلجنة الــعسكريــة املشــتركــة 5 + 5 - لــيبيا. 30 

 https://bit.ly/3oDXNxi :يوليو .2021 تجدونه على

https://bit.ly/3oDXNxi
http://www.libyaobserver.ly/news/32-libyan-ngos-blame-unhcr-death-somali-refugee
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كــل هــذه االنــتهاكــات تــبقى بــمعزل تــام عــن الــعقاب، لــذا أوضــحت 28 مــنظمة حــقوقــية لــيبية وإقــليمية 
أن تجــديــد بــعثة األمــم املتحــدة لــتقصي  16ودولــية، فــي رســالــة مــفتوحــة لــلدول األعــضاء بــاألمــم املتحــدة،

الـحقائـق فـي لـيبيا يـمثل أهـمية حـيويـة؛ نـظرًا لـعدم قـدرة نـظام الـعدالـة الـوطـني عـلى الـتحقيق بـفعالـية 
فـي االنـتهاكـات الـجسيمة. ومـن ثـم يـعّد ضـمان االلـتزام بـمسارات املـساءلـة الـدولـية الـفعالـة أمـرًا بـالـغ 

األهمية في هذه الفترة الحّساسة؛ في سبيل ردع املزيد من العنف وتمكني تنظيم انتخابات حرّة.

فــفي هــذا الــسياق أصــبح تــنظيم انــتخابــات شــرعــية فــي 24 ديــسمبر مــوضــع شــك أكــثر مــن أي وقــت 
مــضى؛ وخــاصــة فــي ظــل عــدم اعــتماد األســاس الــقانــونــي والــدســتوري لــالنــتخابــات، ومــشاركــة أفــراد 
يـــفرضـــون مـــقترحـــات تخـــرج عـــن خـــارطـــة طـــريـــق مـــلتقى الـــحوار الـــسياســـي الـــليبي. هـــذه الـــتأخـــيرات 


17تضاعف من احتمالية العودة إلى النزاع املسّلح واملزيد من التشرذم السياسي. 

16 مـركـز الـقاهـرة لـدراسـات حـقوق اإلنـسان، نـحث الـدول عـلى ضـمان تجـديـد بـعثة األمـم املتحـدة لـتقصي الـحقائـق بـشأن لـيبيا فـي الجـلسة 

الـ 48 ملجلس حقوق اإلنسان. 15 يوليو 2021.
cihrs.org/states-urged-to-ensure-renewal-of-un-fact-finding-mission-on-libya-at-48th-human-rights-
council/

17 العمامي أحمد، أسوأ اقتتال في طرابلس منذ عام يكشف محدودية مسعى السالم في ليبيا، رويترز، 3 سبتمبر 2021.

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



التوصيات: 

عــــلى الــــدول األعــــضاء فــــي األمــــم املتحــــدة ضــــمان تجــــديــــد واليــــة بــــعثة األمــــم املتحــــدة •
املسـتقّلة لـتقصي الـحقائـق فـي لـيبيا، وضـمان حـصولـها عـلى املـوارد الـكافـية والـالزمـة 
لــتنفيذ واليــتها، بــاعــتبارهــا اآللــية الــوحــيدة الــقادرة حــالــيًا عــلى الــتحقيق فــي انــتهاكــات 
حــــقوق اإلنــــسان ودعــــم جــــهود املــــساءلــــة، وذلــــك خــــالل الجــــلسة الـ 48 ملجــــلس حــــقوق 


اإلنسان. 

وقـــــــــرار مجـــــــــلس األمـــــــــن رقـــــــــم • 18بـــــــــناًء عـــــــــلى املـــــــــبادئ األســـــــــاســـــــــية لـــــــــحقوق اإلنـــــــــسان،

يــتعني عــلى الــدول الــتي تــنّسق بــشكٍل وثــيق مــع بــعثة األمــم املتحــدة لــلدعــم  ،257019

فــي لــيبيا الــضغط عــلى الســلطات الــليبية لــوضــع اســتراتــيجية شــامــلة إلصــالح قــطاع 
األمـن عـلى وجـه السـرعـة، وتـشكيل لـجنة فـنية مـتخّصصة لـفحص أعـضاء الجـماعـات 


املسّلحة وتنظيم حلها ونزع سالح أعضائها وإعادة إدماجهم وتأهيلهم.

عــلى الــدول اســتخدام كــل الــنفوذ الــدبــلومــاســي واملــالــي واالقــتصادي لــردع مفســدي •

السالم والضغط على األطراف األجنبية والليبية لقبول انسحاب القوات األجنبية.

عـلى الـدول األعـضاء فـي االتـحاد األوروبـي واملـؤسـسات األوروبـية مـراجـعة سـياسـات •
إدارة الهجـــــرة والحـــــدود، واالنـــــتهاكـــــات الـــــجسيمة بـــــحق عشـــــرات اآلالف مـــــن الـــــنساء 
والــــــرجــــــال واألطــــــفال، ويــــــتضمن ذلــــــك؛ وقــــــف أي اتــــــفاق يسهــــــل عــــــمليات الــــــصد غــــــير 
الــقانــونــية واالنــسحاب، ووقــف أي دعــم لــألطــراف الــليبية املــزعــوم ارتــكابــها النــتهاكــات 
جـــــسيمة أو الـــــتورط فـــــي االتـــــجار بـــــالبشـــــر، وجـــــعل أي تـــــعاون مـــــع الســـــلطات الـــــليبية 
مشــروطًــا بــتنفيذ تــدابــير مــلموســة لحــمايــة حــقوق الــالجــئني واملــهاجــريــن، مــثل اعــتماد 


تشريعات اللجوء وإنهاء االحتجاز غير القانوني للمواطنني األجانب.

عـلى الـدول مـراجـعة عـمليات نـقل األسـلحة والـتعاون األمـني مـع كـافـة األطـراف الـتي •
لــــها وجــــود عــــسكري فــــي لــــيبيا، لــــضمان انــــتفاء خــــطر املــــساهــــمة فــــي انــــتهاك حــــظر 
األســـــلحة الـــــذي تـــــفرضـــــه األمـــــم املتحـــــدة، ورهـــــن هـــــذا الـــــتعاون بـــــوقـــــف أي مـــــشاركـــــة 

عسكرية مباشرة أو غير مباشرة في ليبيا، بما في ذلك تمويل الجهات األجنبية.

18 بـعثة األمـم املتحـدة لـلدعـم فـي لـيبيا. مـبادئ أسـاسـية لـخارطـة طـريـق قـائـمة عـلى احـترام حـقوق اإلنـسان نـحو سـالم مسـتدام فـي لـيبيا. 6 

نوفمبر 2020.
 unsmil.unmissions.org/sites/default/files/civi l_society_principles_doc_for_lpdf_eng_-
_7_nov_2020.pdf. 

19 مجلس األمن التابع لألمم املتحدة. القرار 2570 (2021). 16 أبريل 2021. 

unsmil.unmissions.org/sites/default/files/n2109656.pdf. 



عـــلى الـــدول الـــضغط عـــلى األطـــراف الـــليبية لـــاللـــتزام بـــخارطـــة طـــريـــق مـــلتقى الـــحوار •
واحــــترام املــــبادئ األســــاســــية لــــحقوق اإلنــــسان املــــتضمنة فــــي  20الــــسياســــي الــــليبي،


21الخارطة؛ لضمان تهيئة الظروف إلجراء انتخابات حرة ونزيهة.

يـتعني عـلى الـدول اإلدانـة الشـديـدة ملـرتـكبي انـتهاكـات حـقوق اإلنـسان، وأي مـحاوالت •
مـن جـانـب الـجهات الـليبية والـقوات األجـنبية لـتعطيل الـعملية الـسياسـية، بـما فـي ذلـك 
االعــــتداء عــــلى الــــصحفيني ومــــمثلي املــــجتمع املــــدنــــي، ومــــعاقــــبة األفــــراد والجــــماعــــات 


املسئولة عن ذلك.

20 بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا. خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية لحل شامل. 16 نوفمبر 2020،

 unsmil.unmissions.org/sites/default/files/lpdf_-_roadmap_final_arabic.pdf. 

21 بــعثة األمــم املتحــدة لــلدعــم فــي لــيبيا. مــبادئ أســاســية لــخارطــة طــريــق قــائــمة عــلى احــترام حــقوق اإلنــسان نــحو ســالم مســتدام فــي لــيبيا، 

مرجع سابق.




ومن أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يتعني على السلطات الليبية على وجه التحديد:

مـــثل - 22إلـــغاء الـــقرارات الـــتنفيذيـــة الـــتعّسفية والـــقوانـــني الـــتي تـــنتهك الحـــريـــات الـــعامـــة،

الـــــقرار 116/2021 واملـــــرســـــوم 286/2019، ووقـــــف الـــــقيود واالعـــــتداءات الـــــتعّسفية 

بحق املؤسسات الصحفية ومنظمات املجتمع املدني.

ضــــمان قــــدرة كــــافــــة املــــواطــــنني الــــليبيني عــــلى املــــشاركــــة فــــي االنــــتخابــــات والــــتسجيل -

للتصويت، وتمكينهم من الوصول بأمان ملراكز االقتراع، خاصة النازحني داخليًا.

دعـــوة بـــعثة االتـــحاد األوروبـــي ملـــراقـــبة االنـــتخابـــات، وضـــمان حـــمايـــة الـــجهات املحـــلية -

الفاعلة من املجتمع املدني، التي تتبنى مبادرات مستقّلة ملراقبة االنتخابات.

يـــتعني عـــلى مجـــلس الـــرئـــاســـة ومجـــلس الـــنواب ضـــمان قـــدرة مجـــلس الـــقضاء األعـــلى -
عـلى الـبّت فـي طـلبات الـطعن بـأمـان واسـتقاللـية، ملـراجـعة أي نـتائـج انـتخابـية مـتنازع 


عليها، وضمان نزاهة العملية االنتخابية.

الــعمل مــع بــعثة األمــم املتحــدة لــلدعــم فــي لــيبيا مــن أجــل تــأســيس نــظام فــحص، فــي -
إطــار قــانــون االنــتخابــات، الســتبعاد مــرتــكبي االنــتهاكــات الــجسيمة لــحقوق اإلنــسان 
والجـرائـم املـالـية وأعـضاء الجـماعـات شـبه الـعسكريـة مـن املـناصـب الـعامـة. ويـنبغي أن 
يــأخــذ هــذا الــنظام فــي االعــتبار االدعــاءات الــقويــة ذات املــصداقــية، ولــيس اإلدانــات 


الرسمية فقط، نظرًا لالفتقار لوجود سلطة قضائية وطنية فّعالة.

عـلى مجـلس الـقضاء األعـلى الـليبي إلـغاء تجـميد الـدائـرة الـدسـتوريـة لـلمحكمة الـعليا، -
املســـــتمر مـــــنذ عـــــام 2016؛ مـــــن أجـــــل الـــــسماح لـــــلدائـــــرة بـــــدعـــــم الـــــعملية االنـــــتخابـــــية 


واالنتقال السياسي.

22 هيومن رايتس ووتش. "ليبيا: مرسوم تعسفي من شأنه تقييد املنظمات املدنية". 4 يونيو 2021، 

www.hrw.org/news/2021/06/04/libya-draconian-decree-would-restrict-civic-groups.



اسـتمرار االنـتهاكـات لـحقوق اإلنـسان عـلى أيـدي الجـماعـات 
التابعة للدولة 

I- القتل خارج نطاق القضاء واملعاملة الالإنسانية 

عــلى مــدى الــفترة بــني يــنايــر ويــونــيو 2021، وثّــق ائــتالف املــنصة الــليبية مــا ال يــقل عــن 25 حــالــة قــتل 
خـارج نـطاق الـقانـون. وفـي سـياق عـمليات الـبحث عـن جـثث الـقتلى مـن املـدنـيني واملـقاتـلني فـي مـحيط 
طــرابــلس وتــرهــونــة وانــتشالــها، تــم اســتخراج 22 جــثة عــلى األقــل فــي تــلك الــفترة، فــضاًل عــن الــعثور 
عـــلى 12 جـــثة فـــي طـــرابـــلس وبـــنغازي ودرنـــة، عـــلى صـــلة بـــحاالت اخـــتفاء قســـري وقـــتل خـــارج نـــطاق 


القانون.

فـــي 12 يـــنايـــر2021، تـــّم تحـــديـــد هـــويـــة مـــرتـــكبي جـــريـــمة قـــتل مـــصعب جـــمعة ضـــوء بـــن مـــسعود (16 
عــامًــا)، والــذيــن صــدرت بــحقهم مــذكــرة تــوقــيف بــتوجــيه مــن قــسم املــباحــث الــجنائــية. ولــكن حــتى كــتابــة 
هـذا الـتقريـر، لـم تُـنفذ مـذكـرة الـتوقـيف، ومـعروفًـا عـنهم تـجولـهم بحـريـة داخـل طـرابـلس. وكـان مـصعب 


جمعة ضوء بن مسعود قد ُقتل في 2 ديسمبر وأصيب اثنان آخران أثناء خروجهم من املدرسة.

فـي 25 يـنايـر، قٌـتل محـمود سـاسـي شـيوة (47 عـامًـا) رئـيس شـئون األوقـاف فـي الـبلديـة، أمـام مـنزلـه 
فــي الــزاويــة غــرب طــرابــلس. والحــًقا تــّم تــوجــيه تــهمة الــقتل لــشخص غــير مــرتــبط بــأي جــماعــة مســّلحة 


معروفة، والقبض عليه.

فـــي 28 يـــنايـــر، قُـــتل زيـــدان مـــصطفى االوجـــلي(37 عـــامًـــا)، بـــرصـــاص مســـّلحني فـــي ســـيارة بـــيضاء 
بـحي الـجامـعة فـي بـنغازي. ولـم يـتم تحـديـد سـبب الـقتل وال الـجناة، بـينما ذكـر شـهود عـيان أن الـحي 


الجامعي، يضّم عدة معسكرات تابعة للقيادة العامة للقوات املسّلحة العربية الليبية.

وفـي 8 فـبرايـر، قُـتل يـوسـف عـبد الـباسـط الجـطالوي (26 عـامًـا)، بـعدمـا أطـلق عـليه أحـد عـناصـر لـواء 
املــــشاة 189 (لــــواء شهــــداء الــــزاويــــة) الــــنار. ولــــواء املــــشاة 189 هــــو جــــماعــــة مســــّلحة تــــابــــعة إلحــــدى 


الكتائب العسكرية املتواجدة في بنغازي.

فـــي 19 فـــبرايـــر، قُـــتل ســـفيان محـــمد مـــختار الـــسنوســـي(24 عـــامًـــا)، بـــرصـــاصـــة فـــي الـــصدر أطـــلقها 
ســــراج ســــعيد، املــــعروف بــــاســــم «املــــصفح» وهــــو زعــــيم مــــيليشيا تــــابــــعة لــــجهاز دعــــم االســــتقرار، فــــي 
مـنطقة مشـروع الـهضبة بـطرابـلس. وال يـزال سـبب الـقتل غـير مـعروف. وكـان الـسنوسـي قـد تـم إيـقافـه 


أثناء مروره بحاجز أمنى يديره «املصفح»، وجرى نقله الحًقا ملقر امليليشيا حيث ُقتل. 

فـــي 27 فـــبرايـــر، قُـــتل عـــبد الـــقادر الـــكيالنـــي الحـــطمانـــي(70 عـــامًـــا)، بـــرصـــاصـــة فـــي الـــرأس أطـــلقها 
مسـّلحني مـن الـكتيبة 116 بـقيادة مـسعود جـدي مـن الـقيادة الـعامـة لـلقوات املسـّلحة الـعربـية الـليبية، 


أثناء مداهمة منزله.



وفـــي 18 مـــارس، قُـــتل الـــنقيب البحـــري محـــمد عـــبد الـــحكيم بـــيالـــة، عـــلى يـــد عـــناصـــر مـــيليشيا «جـــهاز 
دعــــم االســــتقرار» بــــقيادة عــــبد الــــغني، املــــعروف بــــاســــم «غــــنيوة الــــككلي»، إثــــر خــــالف بــــني الــــككلي 


وشقيق النقيب.

وفــي 25 مــارس، اغٌــتيل محــمود الــورفــلي، الــقائــد فــي الــقوات املســّلحة الــعربــية الــليبية، واملــطلوب مــن 
املـــحكمة الـــجنائـــية الـــدولـــية لـــضلوعـــه فـــي ارتـــكاب جـــرائـــم الحـــرب، بـــعدمـــا تـــعرّضـــت ســـيارتـــه لـــوابـــل مـــن 
الـرصـاص قـرب جـامـعة الـعرب الـطبية فـي بـنغازي، وهـي مـنطقة تـسيطر عـليها مـديـريـة األمـن املحـلية 


التابعة للقوات املسّلحة العربية الليبية.

وفـــي 28 مـــارس، قُـــتل أســـامـــة كـــوكـــو، عـــضو مـــيليشيا محـــلية فـــي الـــزاويـــة، بـــعدمـــا أطـــلقت مجـــموعـــة 

مسّلحة النار عليه أمام منزله.

وفـي 1 أبـريـل، قُـتل أمجـد مـيلود املـعاتـي (37 عـامًـا)، بـعد إطـالق الـنار عـليه عـند حـاجـز أمـني لـلكتيبة 
444 –وهــي مجــموعــة مســّلحة تــابــعة لــقوات الــردع الــخاصــة وحــكومــة الــوحــدة الــوطــنية– بــالــقرب مــن 


منزله في منطقة السواني جنوب طرابلس.

وفـي 21 مـايـو، قُـتل زيـاد الـصادق بـحيح بـرصـاصـة فـي الـصدر، وأصـيب والـده الـصادق بـحيح، إثـر 
هـــجوم عـــلى مـــنزلـــهما فـــي جـــنزور غـــربـــي طـــرابـــلس، عـــلى يـــد أيـــوب ســـحاب الـــتابـــع ملـــيليشيا فـــرســـان 


جنزور.

وفـي 21 مـايـو، قُـتل عـلي محـمد جـمعة الجـماعـي (22 عـامًـا)، بـعدمـا أطـلق عـليه الـنيران أحـد عـناصـر 
السـريـة 77 بـالـكتيبة 128 مـن الـقوات املسـّلحة الـعربـية الـليبية، أمـام مـقهى فـي مـديـنة سـوكـنه جـنوب 


ليبيا، وقد فّر الجاني بعد ذلك ملقر الكتيبة.

وفــي 30 يــونــيو، تــوفــي اشــتيوي شــهاء قــيا (27 عــامًــا)، مــتأثــرًا بجــراحــه فــي مــركــز ســبها الــطبي بــعد 
إصـــابـــته بـــرصـــاصـــة أثـــناء مـــروره عـــبر حـــاجـــز أمـــني لـــفرع ســـبها، مـــن كـــتيبة طـــارق بـــن زيـــاد، وهـــي 
مـــيليشيا تـــابـــعة لـــلقوات املســـّلحة الـــعربـــية الـــليبية فـــي وســـط ســـبها. ويـــقود فـــرع ســـبها عـــمر أمـــراجـــع 
املــــقرحــــي. هــــذا الــــحاجــــز قــــد أنــــشأ مــــؤخــــرًا بــــناًء عــــلى طــــلب مــــن لــــواء ســــحبان الــــتابــــع لــــقوة الــــعمليات 


الجنوبية التابعة للقيادة العامة للقوات املسّلحة العربية الليبية.


التنقيب عن املقابر الجماعية والبحث عن الجثث واستخراجها
في طرابلس وترهونة •

فــي 9 يــنايــر، عــثرت فــرق الــبحث فــي مــديــنة تــرهــونــة عــلى 4 جــثث مــجهولــة الــهويــة فــي مــقبرة جــماعــية 

بحي مشروع الرباط. وتعود الوفيات إلى الحرب األهلية 2020-2019.

وفـي 20 يـنايـر، كـشف فـريـق الـبحث عـن مـقابـر جـماعـية فـي مـديـنة تـرهـونـة، تـضم 10 جـثث مـجهولـة 
الـهويـة بـحي مشـروع الـربـاط، تـبني انـهم لـقتلى خـالل الحـرب األهـلية 2019-2020، عـلى يـد مـليشيا 


الكانيات.



وفـي 3 فـبرايـر، عـثر عـلى جـثة حـمزة أحـمد الـردانـي الـزيـانـي(33 عـامًـا)، مـصابًـا بـطلقات نـاريـة، وآثـار 
حــرق عــلى ســيارتــه، بــغابــة الــزيــابــنة بــمنطقة الــقربــولــلي شــرقــي طــرابــلس، بــعدمــا اخــتطف فــي 31 مــن 


يناير من منطقة الزياينة.

وفـي 7 مـارس، عـثرت فـرق الـبحث عـلى جـثة مـجهولـة الـهويـة فـي مـقبرة فـرديـة بـمنطقة قـصر بـن غـشير 

في طرابلس. ويعود تاريخ الوفاة إلى الحرب األهلية 2020-2019.

وفــي 10 مــارس، وجــدت فــرق الــبحث جــثة مــجهولــة الــهويــة بــقبر فــردي فــي حــي مشــروع الــربــاط فــي 

مدينة ترهونة، وأخرى في مدينة طرابلس، بمنطقة خلة الفرجان في 1 أبريل.

وفـي مـطلع يـونـيو، تـم الـعثور عـلى جـثة وسـام الـنوري بـن يـحيى(26 عـامًـا)، بـعد سـاعـات مـن اخـتطافـه 
عـلى يـد مسـّلحون مـجهولـون بـمنطقة الـبيفي وسـط طـرابـلس، الـخاضـعة لـسيطرة عـناصـر مـن مـيليشيا 


البقرة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية.

وفـــي 2 يـــونـــيو، عـــثرت فـــرق الـــبحث عـــلى أربـــع جـــثث مـــجهولـــة الـــهويـــة فـــي قـــبر فـــردي بــ «مشـــروع 5 
كــــــيلو». وفــــــي 16 يــــــونــــــيو، انتشــــــلت فــــــرق الــــــبحث جــــــثة مــــــجهولــــــة الــــــهويــــــة تــــــعود إلــــــى الحــــــرب األهــــــلية 


2019-2020 من مقبرة فردية باملشروع نفسه. 

وفـــي 27 يـــونـــيو، فـــي مســـتشفى قـــصر األخـــيار شـــرق طـــرابـــلس، عُـــثر عـــلى جـــثة املـــواطـــن عـــلي ســـالـــم 
الـرحـومـي(24 عـامًـا)، وعـليها آثـار تـعذيـب، وذلـك بـعد يـوم مـن اخـتطافـه مـن مـنطقة الـقربـولـلي عـلى يـد 
مســّلحني مــن مــيليشيات الــضمان، الــتابــعة لــرئــيس األركــان الــعامــة لــلقوات املســّلحة لــحكومــة الــوحــدة 


الوطنية.
في بنغازي •

فـي 2 يـنايـر، عُـثر عـلى جـثة عـبد الـحكيم مـسعود محـمد املـجبري (50 عـامًـا)، فـي مسـتشفى الـجالء 

ببنغازي، بعد أسبوع من اختطافه من جانب مسّلحني مجهولني.

وفــي 13 يــنايــر، انتشــل الهــالل األحــمر جــثة مــجهولــة الــهويــة فــي «املــبانــي الــصينية» بــمنطقة قــنفودة 

غربي بنغازي، وُسلمت الحًقا ملستشفى الجالء في بنغازي.

وفـــي 15 يـــنايـــر، تـــم الـــعثور عـــلى جـــثة مـــجهولـــة الـــهويـــة مـــكبّلة الـــيديـــن، تحـــمل آثـــار طـــلقات نـــاريـــة فـــي 
الـــرأس، عـــلى شـــاطئ البحـــر فـــي مـــنطقة قـــار يـــونـــس غـــرب بـــنغازي، حـــيث تـــتواجـــد الـــكتيبة 106. وتـــمّ 
إلـقاء الـجثة فـي البحـر وأخـذتـها األمـواج. الحـًقا نُـقلت الـجثة ملـركـز بـنغازي الـطبي. وُقدِّر تـوقـيت الـوفـاة 


بني 10-12 يناير. وعلى مدار األيام التالية، عثر على عّدة جثث حول بنغازي بالطريقة نفسها.

فــي 20 يــنايــر، عُــثر عــلى جــثتني، مــكبّلتي الــيديــن وتحــمل آثــار طــلقات نــاريــة فــي الــرأس، فــي شــارع 
الــزيــت وســط بــنغازي. تــّم الــتعرف عــلى أحــدهــم؛ الشــريــف أمــجالــي عــبد اهلل بــلرويــن (21 عــامًــا) الــذي 


كان قد اختفى قبل 40 يوًما.

فــي 21 يــنايــر، تــم الــعثور عــلى جــثتني فــي شــارع الــزيــت وســط بــنغازي. أحــدهــما لــخالــد مــختار بــن 

عمران (45 عاًما) مصابًا بطلقات نارية، والذي اختطفه مسّلحون بالقرب من منزله في 18 يناير.



ثر عـلى جـثة مـيالد محـمد الحـداد الـورفـلي (25 عـامًـا)، مـصاب بـرصـاص فـي الـرأس  فـي 23 يـنايـر، عُـ
وعــليه آثــار تــعذيــب، فــي مشــرحــة مســتشفى الــجالء بــبنغازي، بــعدمــا فــقدت عــائــلته االتــصال بــه فــي 


منتصف شهر ديسمبر 2020.

فـي 30 يـنايـر، عـثر عـلى جـثة الـحسن عـبد الـسيد عـلي رمـضان (23 عـامًـا)، فـي مشـرحـة مسـتشفى 

الجالء ببنغازي بعد اختفائه منتصف ديسمبر 2020 مع صديقه ميالد محمد الحداد.

وفــــي 13 فــــبرايــــر، عُــــثر عــــلى جــــثة عــــبد الــــرحــــيم عــــوض بــــاالعــــمى (28 عــــامًــــا)، فــــي مــــنطقة الــــهواري 
بـبنغازي، مـصابًـا بـطلقات نـاريـة. وهـو مـقاتـل مـن الـكتيبة 106 (أولـياء الـدم) الـتابـعة لـلقوات املسـّلحة 


العربية الليبية.
في درنة •

فـي 17 مـارس، عـثر الهـالل األحـمر املحـلي عـلى جـثة متحـّللة مـجهولـة الـهويـة فـي مـديـنة درنـة بـمنطقة 

وادي الناقة. ويعود توقيت الوفاة وقتما كانت املدينة تحت سيطرة داعش وجماعات إرهابية أخرى.

وفــي 18 أبــريــل، عُــثر عــلى جــثة إســماعــيل الــشيخ مــلقاة فــي وادي الشــالل فــي مــديــنة درنــة، بــعدمــا 

اعتقلته الكتيبة 166 التابعة للقوات املسّلحة العربية الليبية.


وفي 22 أبريل، انتشل الهالل األحمر جثتني مجهولتي الهوية في مدينة درنة.



II- الهجمات ضد املدنيني والخسائر املدنية العشوائية 

عــلى مــدار األشهــر الســتة األولــى مــن 2021، وثــق ائــتالف املــنصة الــليبية مــا ال يــقل عــن 22 هــجومًــا 
بـــحق املـــدنـــيني أو خـــسائـــر مـــدنـــية عـــشوائـــية، أودت بـــحياة 4 أطـــفال عـــلى األقـــل. إذ نـــفذت الجـــماعـــات 
املسـّلحة الـتابـعة لـحكومـة الـوحـدة الـوطـنية (3) هجـمات، ونـفذت الـقوات املسـّلحة الـعربـية الـليبية (10) 
هجـــــمات، فـــــضالً عـــــن هـــــجوم نـــــفذتـــــه حـــــكومـــــة الـــــوفـــــاق الـــــوطـــــني الـــــسابـــــقة. وفـــــي 6 حـــــاالت، تســـــببت 
االشــتباكــات بــني الجــماعــات املســلحة فــي إصــابــة مــدنــيني بــرصــاص عــشوائــي. بــاإلضــافــة إلــى مــقتل 


وإصابة ما ال يقل عن 20 شخًصا، بينهم 12 طفاًل، بسبب انفجار ألغام أرضية.

فــي 23 يــنايــر، تــعرّض مــصعب الــشيبانــي الــقذافــي لــلضرب وإطــالق الــنار مــن جــانــب مســّلحني مــن 
الــــقيادة الــــعامــــة لــــلقوات املســــّلحة الــــعربــــية الــــليبية، اقتحــــموا مــــزرعــــته فــــي وادي جــــرف جــــنوب ســــرت. 
ويـعتقد الـشيبانـي أنـهما كـانـا بـرفـقة أفـراد مـن شـركـة فـاغـنر شـبه الـعسكريـة. تـسيطر كـتيبة طـارق بـن 
زيــــاد والــــكتيبة 106 عــــلى هــــذه املــــنطقة، كــــما شهــــد جــــنوب ســــرت عــــدة حــــوادث مــــماثــــلة، إذ اقتحــــمت 


املجموعات املسلحة املنازل واألراضي واملكاتب الحكومية؛ إلثبات الوجود العسكري.

وفــي 25 يــنايــر، ســقطت قــذيــفة عــلى شــّقة فــي مــبانــي الحــدائــق فــي بــنغازي، األمــر الــذي تســبب فــي 
أضـرار مـاديـة. وفـي الـيوم الـتالـي، 26 يـنايـر، اقتحـمت عـناصـر تـابـعة لـرئـيس قـسم اإلنـقاذ فـي مـديـريـة 
أمــن بــنغازي املــقدم جــمال الــعمامــي، مــنزل عــائــلة قــائــد الــورفــلي فــي مــنطقة ســرتــية، مــتعمدة تخــريــب 
وسـرقـة املـنزل. كـما اقتحـم فـي الـيوم نـفسه مسـّلحون مـن فـرقـة املـشاة الـثالـثة الـتابـعة لـحكومـة الـوفـاق 


الوطني السابقة، شركة التحدي للمطاحن واألعالف في ورشفانة جنوب طرابلس، وسرقوها.

فــي 13 فــبرايــر، هــاجــم عــناصــر مــيليشيا أولــياء الــدم أبــريــك مــيخائــيل الــفايــدي ونجــله أمــام مــنزلــه فــي 
حـي الـبخاريـة بـمديـنة درنـة، إثـر نـزاع بـني مخـموريـن. وأصـيب الـفايـدي بجـروح خـطيرة فـي رأسـه نُـقل 
عـل إثـرهـا لـلعنايـة املـركـزة. وفـي الـيوم نـفسه، أصـيب فـرج جـمعة الـبدري بـرصـاص عـناصـر دوريـة مـن 


املباحث الجنائية شعبة املرج، أثناء مطاردتهم سيارة مشتبه بها.

وفـي 17 فـبرايـر، ألـقى مـجهول عـبوة نـاسـفة وسـط تجـمع لـالحـتفال بـذكـرى ثـورة فـبرايـر 2011، فـي 
حــي املــنشية وســط ســبها، األمــر الــذي أدى ملــقتل الــطفل عــبد الــرحــمن عــابــد الــتمامــي (10 ســنوات)، 
وإصــابــة ثــالثــة آخــريــن بــينهم طــفالن. وفــي الــيوم الــتالــي، تــوفّــى الــطفل عــبد الــباســط فــوزي شــلبي (6 


سنوات)، وسط مدينة غريان إثر رصاصة عشوائية.

وفــي 3 مــارس، دمــرت مجــموعــة مســّلحة تــابــعة لــلقوات املســّلحة الــعربــية الــليبية بــقيادة الــقائــد محــمود 
الـورفـلي، مـحتويـات إحـدى وكـاالت تـويـوتـا فـي بـنغازي، إثـر ارتـفاع أسـعار بـعض مـعّدات الـسيارات، 


واعتدوا على املوظفني.

وفـي 7 مـارس، أطـلقت عـناصـر مـن مـيليشيا الـبقرة الـتابـعة لـوزارة دفـاع حـكومـة الـوحـدة الـوطـنية الـنار 
عـلى املـحامـي حـسن عـمارة فـي مـنطقة تـاجـوراء، فـأصـابـته بـرصـاصـة فـي الـكتف وأخـرى فـي الـساق. 
وكـان عـمارة قـد عـاد مـن تـونـس بـعد حـصولـه عـلى ضـمانـات بـعدم تـعرضـه لـلهجوم بسـبب دعـمه الـسابـق 


للقوات املسّلحة العربية الليبية.



وفــي 9 مــارس، اقتحــم مســّلحون مــلثمون مــنزل عــائــلة الــشافــعي فــي بــنغازي وأطــلقوا الــنار وجــرحــوا 
ثــــالث ســــيدات تــــم نــــقلهن للمســــتشفى، وتــــرويــــع األطــــفال. وحــــّملت األســــرة املــــسئولــــية لــــلقيادة الــــعامــــة 
لــلقوات املســّلحة الــعربــية الــليبية ومــديــريــة أمــن بــنغازي، إذ تــعتقد أنــهم اســتهدفــوا اعــتقال أحــد أفــراد 


األسرة، الذي لم يكن في املنزل.

وفـــي 11 مـــارس، أطـــلق مســـّلحون فـــي ســـيارات عـــسكريـــة تحـــمل شـــعار الـــلواء 106 لـــلقيادة الـــعامـــة 
لــلقوات املســّلحة الــليبية الــنيران عــلى تجــمع لــلمواطــنني فــي محــطة بــنزيــن بــوهــادي فــي ســرت. األمــر 
الـذي نـتج عـنه إصـابـة مـديـنان (عـمر عـبد الـوهـاب كـنيش الـقذافـي ومحـمد عـلى أشـكال الـقذافـي). كـما 


خطف املسّلحون رمضان سالم عبد الرحيم القذافي ومازال مصيره مجهواًل.

وفـي 26 مـارس، قُـتل محـمد أحـمد بـكير ( 34 عـامًـا)، بـرصـاصـة عـشوائـية إثـر تـبادل إطـالق الـنار فـي 

وسط الزاوية.

وفــــي 14 أبــــريــــل، قــــتل شــــخص وأصــــيب أربــــعة آخــــرون فــــي اشــــتباكــــات بــــني عــــناصــــر تــــابــــعة لــــلقوات 

املسّلحة العربية الليبية في سرت.

وفـــي 17 أبـــريـــل، قُـــتل محـــمد فـــتحي إثـــر اشـــتباكـــات بـــني جـــماعـــات مســـّلحة تـــابـــعة لـــحكومـــة الـــوحـــدة 
الــوطــنية فــي شــارع املــدار بــطرابــلس. انــدلــعت االشــتباكــات بــعدمــا هــاجــم جــهاز دعــم االســتقرار مــقر 


جهاز األمن القضائي، واعتقل األخير أحد عناصره.

وفــي 27 أبــريــل، قــال ســكان دار رعــايــة الــفتيات فــي بــنغازي أن جــهازًا أمــنيًا أبــلغهم بــضرورة إخــالء 

املبنى في غضون 72 ساعة.

وفـــي 6 مـــايـــو، تـــوفـــي حـــامـــد صـــالـــح أمـــراجـــع الـــشيخي(24 عـــامًـــا)، مـــتأثـــرًا بجـــراحـــه بـــعدمـــا أصـــابـــته 

رصاصة أثناء مروره عبر صدام بني الجماعات املسّلحة في حي شبنة ببنغازي في 3 مايو.

وفــي 9 مــايــو، هــاجــمت كــتيبة طــارق بــن زيــاد الــتابــعة لــلقوات املســّلحة الــعربــية الــليبية مــحال تــجاريــة 

خاصة في شارع فينيسيا في بنغازي وأضرمت فيها النيران.

وفــي 11 يــونــيو، تــّم قــتل شــفا املــختار قــروز وفــاطــمة فــرج الــسويــعي ومــنصور محــمد الــباب وأصــيب 
ثـالثـة آخـرون، إثـر اشـتباكـات انـدلـعت فـي مـديـنة الـعجيالت بـني مجـموعـة مـوالـية ملحـمد سـالـم بحـرون، 
رئــيس املــباحــث الــجنائــية بــمديــريــة أمــن الــزاويــة بــوزارة الــداخــلية فــي حــكومــة الــوحــدة الــوطــنية، وبــني 
مجـموعـة تـابـعة ملحـمد بـركـة مـن مـيليشيا جـهاز دعـم االسـتقرار بـقيادة عـبد الـغني الـكيكلي املـحسوب 
عــلى حــكومــة الــوحــدة الــوطــنية. ونــتج عــن االشــتباكــات مــقتل عــدد مــن املســّلحني وأضــرار مــاديــة. وفــي 
الـيوم نـفسه، أصـيب حـمد مـصباح الخـطاري بجـراح نـتيجة عـيار نـاري مـجهول املـصدر، ونُـقل الحـًقا 


ملركز سبها الطبي.

فـــي 12 يـــونـــيو، فـــي وســـط بـــنغازي، قُـــتل عـــبد املـــنعم عـــمر أبـــو أوزان (48 عـــامًـــا)، بـــرصـــاص مـــجهول 
املـصدر. وبحسـب مـا ورد، رصـاص عـشوائـي تـم إطـالقـه فـي الـهواء بـمناسـبة حـفل الـزفـاف، قـد يـكون 


سبب الوفاة.



وفـي 26 يـونـيو، أصـيبت طـالـبة بجـروح خـطيرة جـراء إطـالق نـار بـني عـائـلتني داخـل «مـدرسـة الشهـداء 

الثانوية الجديدة» في مدينة العجيالت.

وفـي 29 يـونـيو، قُـتل ثـالثـة مـدنـيني بـالـرصـاص داخـل مـنزلـهم، نـتيجة إطـالق نـار عـشوائـي مـن جـانـب 
لــواء املــشاة 166 الــتابــع لــلقوات املســّلحة الــعربــية الــليبية، أثــناء مــطاردتــهم لــشخص آخــر فــي الــحي 


رقم 3 في سرت.
الوفيات واإلصابات بسبب انفجار األلغام •

فــــي 20 يــــنايــــر، لــــقي الــــصديــــق ســــالــــم الــــجعفري مــــصرعــــه نــــتيجة انــــفجار لــــغم أرضــــي، أثــــناء مــــروره 
بـــسيارة فـــي مـــنطقة الـــسايـــح جـــنوب طـــرابـــلس. وفـــي 31 يـــنايـــر تـــوفـــي صـــالـــح حســـني الـــفارســـي (46 


عاما) نتيجة انفجار لغم من مخّلفات الحرب في منطقة بنينا جنوب بنغازي.

فـــي 18 مـــارس، لـــقي طـــفالن مـــصرعـــهما وأصـــيب اثـــنان آخـــران نـــتيجة انـــفجار لـــغم فـــي مـــنطقة عـــني 
زارة جـنوب طـرابـلس. وفـي 20 مـارس، أُصـيب ثـمانـية أطـفال نـتيجة انـفجار لـغم مـن مخـلفات الحـرب 
فــي حــي زمــزم وســط مــديــنة بــنغازي. وفــي 25 مــارس، تــوفــي املــهاجــر الــتشادي يــوســف الــنور الــزم، 


بينما كان يرعى قطيًعا من األغنام، إثر انفجار لغم أرضي في ضواحي سرت.

فــي 26 مــارس، لــقي يــوســف عــمارة مــرعــي الــصوي مــصرعــه نــتيجة انــفجار لــغم أرضــي فــي مــنطقة 
األحـــياء الـــباريـــة جـــنوب طـــرابـــلس. وفـــي الـــيوم نـــفسه، أصـــيب ثـــالثـــة مـــدنـــيني، أعـــمارهـــم بـــني 50 و70 


سنة، بجراح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي في ضواحي سرت.

وفـي 29 مـارس، أصـيب مـهاجـر أفـريـقي –لـم يـتم الـتعرف عـلى مـوطـنه األصـلي– بجـروح خـطيرة فـي 
ســــاقــــيه جــــراء انــــفجار لــــغم أرضــــي، بــــينما كــــان يــــعمل فــــي مــــنطقة عــــني زارة، جــــنوب طــــرابــــلس، وفــــًقا 


لخدمات الطوارئ املحلية.

III- اإلخفاء القسري واالحتجاز التعّسفي 

عـــلى مـــدار الـــنصف األول مـــن 2021، وثّـــق ائـــتالف املـــنصة الـــليبية مـــا ال يـــقل عـــن 33 حـــالـــة إخـــفاء 
قسـري واحـتجاز تـعّسفي. نُسـبت 13 مـنها إلـى الـقوات املسـّلحة الـعربـية الـليبية والجـماعـات املسـّلحة 
الـــتابـــعة لـــها، فـــي مـــقابـــل 4 مـــنسوبـــة لـــحكومـــة الـــوحـــدة الـــوطـــنية أو الجـــماعـــات املســـّلحة الـــتابـــعة لـــها، 
وتســبب تــنظيم داعــش فــي اثــنتني مــنها. فــي حــني ال يــمكن أن يُــعزى 14 مــنها بــوضــوح إلــى جــماعــة 
مـعينة. كـما تـم اعـتقال مـدنـيان تـعّسفيًا وحـكمت عـليهما مـحكمة عـسكريـة بشـرق لـيبيا بـتهم ال أسـاس 


لها تتعلق باإلرهاب.

فــي 18 يــنايــر، اخــتطف مســّلحون مــجهولــون خــالــد مــختار بــن عــمران (45 ســنة)، بــالــقرب مــن مــنزلــه 
فــــي حــــي الــــدوالر فــــي بــــنغازي. وفــــي 21 يــــنايــــر تــــم اســــتخراج جــــثته. وكــــان الــــضحية قــــد نــــزح إلــــى 


مصراتة وعاد إلى بنغازي قبل أقل من عام على اختفائه ومقتله.



وفـي 21 يـنايـر، اخـتطف طـالـب مـوسـى جـمعة الـوادي (18 عـامًـا)، بـعدمـا اعـترض مسـّلحون مـلثمون 
ســــيارتــــه فــــي مــــديــــنة املــــرج. وبــــعد أربــــعة أيــــام أفــــرج عــــنه مــــن ســــجن األمــــن الــــداخــــلي الــــتابــــع لــــلقوات 


املسّلحة العربية الليبية دون الكشف عن سبب اختطافه.

وفـي 25 يـنايـر، اخـتُطف عـبد الـرحـيم محـمد خـميس الـقذافـي وفـرج حـامـد محـمد الـقذافـي مـن مـزرعـة 

في منطقة الغدوة، جنوب سبها، على أيدي مسّلحني مجهولني يزعم انتمائهم لتنظيم داعش.

وفـي 4 فـبرايـر، اخـتُطف عـبد اهلل يـوسـف الـبيجو وشـقيقه محـمد يـوسـف الـبيجو، وتـم اقـتيادهـم ملـكان 
مـجهول بـعدمـا اقتحـم مسـّلحون مـلثمون مـنزلـهما فـي مـنطقة قـنفودة غـرب بـنغازي. وتـكرر األمـر نـفسه 
مــــع عــــبد املــــولــــى ســــعد الــــطيرة ونجــــله، والــــلذان اخــــتطفا بــــعدمــــا داهــــمت املجــــموعــــة املســــّلحة نــــفسها 


منزلهما.

وفـــي 7 فـــبرايـــر، اخـــتطف مســـّلحون مـــجهولـــون فـــي ســـيارتـــني، محـــمد فـــرج ســـعد اهلل الـــسعيطي (34 

عاًما)، من مكان عمله في حي الليثي في بنغازي، وتم اقتياده ملكان مجهول.

وفــــي 9 فــــبرايــــر، اخــــتُطف عــــبد الــــخالــــق مــــصباح، املــــوظــــف فــــي املــــصرف الــــليبي الــــخارجــــي بــــمديــــنة 

طرابلس لدى خروجه من عمله، أمام موقف سيارات فندق باب البحر وسط طرابلس.

وفـي 17 فـبرايـر، اخـتطف املـغنّي رمـضان سـالـم بـالـرحـيم عـلى يـد عـناصـر مـليشيا الـنواصـي الـتابـعة 
لـحكومـة الـوحـدة الـوطـنية وسـط طـرابـلس، بـعد وصـولـه مـن بـنغازي لـلمشاركـة فـي االحـتفال بـذكـرى ثـورة 
فـــبرايـــر 2011. وفـــي الـــيوم الـــتالـــي أفـــرج عـــنه. وأشـــار املـــغني فـــي مـــقطع فـــيديـــو نشـــره بـــعد أيـــام مـــن 


إطالق سراحه، لتعرّضه للضرب وسرقة ممتلكاته الشخصية.

وفــــي 28 فــــبرايــــر، اخــــتطف مســــّلحون مــــن كــــتيبة طــــارق بــــن زيــــاد، املــــوالــــية لــــلقوات املســــّلحة الــــعربــــية 

الليبية، ربيع عاشور العقيلي (31 عاًما)، وسط بنغازي، واقتيد ملكان مجهول.

وفــــي 7 مــــارس، اعــــتقلت وحــــدة مــــكافــــحة الــــشعوذة بــــوزارة الــــداخــــلية فــــي طــــرابــــلس الــــصحفي محــــمد 

الراجحي ملمارسته الطب البديل. وأُطلق سراحه في اليوم التالي.

وفــي 11 مــارس، أطــلق مســّلحون فــي ســيارات عــسكريــة تحــمل شــعار الــكتيبة 106 لــلقيادة الــعامــة 
لــلقوات املســّلحة الــعربــية الــليبية الــنار عــلى تجــمع لــلمواطــنني فــي محــطة بــنزيــن بــوهــادي فــي ســرت. 
األمـر الـذي أدى إلصـابـة مـدنـيني، بـاإلضـافـة الخـتطاف رمـضان سـالـم عـبد الـرحـيم الـقذافـي، وال يـزال 
مـــصيره مـــجهواًل. وفـــي الـــيوم نـــفسه، 11 مـــارس، اخـــتُطف الـــناشـــط زكـــريـــا الـــزاوي مـــن مـــنزلـــه، بـــعدمـــا 
اقتحـــمه مســـّلحون مـــن جـــهاز األمـــن الـــداخـــلي الـــتابـــع لـــلقوات املســـّلحة الـــعربـــية الـــليبية فـــي بـــنغازي، 
واقــــتيد الــــزاوي لــــسجن الــــكويــــفية ألســــباب غــــير واضــــحة ومُــــنعت أســــرتــــه مــــن الــــتواصــــل مــــعه. وأطــــلق 


سراحه بعد يومني.

فــي 20 مــارس اخــتطف مســّلحون مــجهولــون عــالء عــبد اهلل الــشيبانــي (35 عــامًــا)، بــالــقرب مــن مــنزلــه 

في بنغازي، وال يزال مصيره مجهواًل حتى اليوم.



وفـي 25 مـارس، اخـتُطفت حـنني الـعبدلـي، ابـنة املـحامـية الـتي تـم اغـتيالـها سـابـًقا حـنان الـبرعـصي، 
فـي شـارع الـبيبسي بـبنغازي. وبـعد يـومـني أعـلنت الـغرفـة األمـنية املشـتركـة فـي بـنغازي الـتابـعة لـلقوات 
املسـّلحة الـعربـية الـليبية اعـتقال الـعبدلـي بـتهمة اغـتيال محـمود الـورفـلي، الـقائـد فـي الـقوات املسـّلحة 
الـــليبية الـــعربـــية، واملـــطلوب لـــدى املـــحكمة الـــجنائـــية الـــدولـــية ملـــسئولـــيته عـــن ارتـــكاب جـــرائـــم حـــرب. وتـــم 


إطالق سراحها الحًقا في 28 يونيو.

وفــي 25 مــارس أيــًضا، تــّم اخــتطاف ســالــم صــالــح الــشاعــر زوجــته وأوالده بــعدمــا هــاجــم مــنزلــه فــي 
حــي الــجاردنــز بــبنغازي مســّلحون تــابــعون لــلقيادة الــعامــة لــلقوات املســّلحة الــعربــية الــليبية، وخــّربــوه 


وسرقوه.

وفـي 27 مـارس، اخـتُطف جـمال محـمد عـدس، املـدافـع عـن حـقوق اإلنـسان ورئـيس مـفوضـية املـجتمع 

املدني في طرابلس، في منطقة زناتة بالعاصمة. ثّم أطلق سراحه بعد 10 أيام.

وفـي 29 مـارس، قُـبض عـلى أيـمن الـعبدلـي، ابـن املـحامـية الـتي تـم اغـتيالـها سـابـًقا حـنان الـبرعـصي، 

من مطار بنينا في بنغازي، بعد 4 أيام من اعتقال شقيقته حنني، وال يزال رهن االعتقال.

وفــي 12 أبــريــل، اخــتُطف عــبد الــرازق حــمد الــفاخــري(22 عــامًــا)، مــن شــوارع أجــدابــيا بشــرق لــيبيا، 

على أيدي مسّلحني في سيارتني، ونُقل ملكان مجهول.

وفـي 3 يـونـيو، اخـتطف مسـّلحون مـجهولـون فـي سـيارتـني فـي أجـدابـيا، الـحقوقـي والـصحفي مـنصور 
محــمد عــاطــي، ورئــيس فــرع الهــالل األحــمر وفــرع هــيئة املــجتمع املــدنــي بــأجــدابــيا، بــالــقرب مــن مــكان 
. وبحسـب شـهود الـعيان، اقـتيد الـضحية إلـى شـرقـي املـديـنة. ورغـم عـدم وجـود أي خـبر مـؤكـد  23عـمله

حــتى اآلن، إاّل أن ظــروف اخــتطاف مــنصور واســتمرار ســيطرة الــقوات املســّلحة الــعربــية الــليبية عــلى 
أجـدابـيا تـشير إلـى االحـتمال الـقوي بـاحـتجازه لـدى أجهـزة األمـن الـداخـلي فـي بـنغازي. وكـان اخـتفائـه 


. 24موضوع بالغ من اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة

وفـي 5 يـونـيو، حـكمت املـحكمة الـعسكريـة فـي قـرنـادة (شـرق لـيبيا) بـشكل تـعّسفي عـلى املـدنـي طـالل 

الهنشير، مدير شركة املرافق العامة، بالسجن 16 عاًما بتهم تتعلق باإلرهاب.

23 مـركـز الـقاهـرة لـدراسـات حـقوق اإلنـسان. لـيبيا: اخـتطاف مـدافـع حـقوقـي يـثير الـقلق ويهـدد مـصداقـية االنـتخابـات املـزمـع عـقدهـا. 21 يـونـيو 

.2021
cihrs.org/libya-the-kidnapping-of-a-human-rights-defender-raises-concerns-and-threatens-the-
credibility-of-scheduled-elections/.

24 إجــــراءات األمــــم املتحــــدة الــــخاصــــة، لــــيبيا: اخــــتطاف مــــدافــــع عــــن حــــقوق اإلنــــسان، وربــــما إخــــفاءه مــــن قــــبل قــــوات أمــــن الــــدولــــة (اتــــصال 

مشترك)". 6 سبتمبر 2021. 
srdefenders.org/libya-human-rights-defender-abducted-possably-disappeared-by-state-security-
forces-joint-communication/



IV- االنتهاكات بحق املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء 

25فـــــي 21 يـــــونـــــيو، أفـــــاد مـــــكتب األمـــــم املتحـــــدة لـــــتنسيق الـــــشئون اإلنـــــسانـــــية بـــــوجـــــود مـــــا يـــــقرب مـــــن 

571.000 مــهاجــر والجئ فــي لــيبيا، بــاإلضــافــة إلــى 278.000 نــازح. ومــنذ 21 يــونــيو، تــم احــتجاز 
مــا يــقدر بــنحو 6377 مــهاجــرًا والجــئًا وطــالــب لــجوء تــعّسفيًا فــي مــراكــز احــتجاز رســمية فــي جــميع 
بـــزيـــادة قـــدرهـــا 550 % مـــنذ يـــنايـــر 2021. ومـــازال املـــهاجـــرون والـــالجـــئون وطـــالـــبو  26أنـــحاء الـــبالد،

الــلجوء يــتعرّضــون النــتهاكــات جــماعــية لــحقوق اإلنــسان والــقانــون اإلنــسانــي؛ نــتيجة مــحاصــرتــهم فــي 
نــظام احــتجاز غــير إنــسانــي وغــير قــانــونــي، واالســتغالل وســوء املــعامــلة بــدعــم مــن الســلطات الــليبية، 
وسـياسـات أوروبـية تـسمح بـاالسـتعانـة بـأطـراف خـارجـية مـهمتها مـنع البشـر مـن الـوصـول لـلشواطئ 


األوروبية بأي ثمن.

27ووفـًقا ملشـروع املـهاجـريـن املـفقوديـن الـتابـع لـلمنظمة الـدولـية للهجـرة، ارتـفعت وفـيات املـهاجـريـن عـلى 

الـــطرق البحـــريـــة ألوروبـــا أكـــثر مـــن الـــضعف عـــلى مـــدى األشهـــر الســـتة األولـــى مـــن 2021، مـــقارنـــةً 
بــالــفترة نــفسها مــن 2020. كــما تــصاعــد اعــتراض الســلطات بــشكل حــاد لــلمهاجــريــن فــي البحــر فــي 
شـمال إفـريـقيا. وتـضاعـفت عـمليات االعـتراض غـير الـقانـونـية مـن جـانـب خـفر الـسواحـل الـليبي ثـالث 
ا مـقارنـة  مـرات خـالل الـفترة بـني يـنايـر ويـونـيو 2021، لـتصل إلـى رقـم قـياسـي بـلغ 15.330 اعـتراضًـ


بـ 5.476 اعتراًضا في الفترة نفسها من 2020، و11891 إجمااًل على مدار عام 2020. 

وأثــناء الــفترة بــني يــنايــر ويــونــيو 2021، لــقي مــا ال يــقل عــن 454 شــخًصا مــصرعــهم قــبالــة ســواحــل 
لـــيبيا، بـــزيـــادة 130 حـــالـــة وفـــاة مـــقارنـــة بـــالـــفترة املـــماثـــلة مـــن عـــام 2020. كـــما تـــعد حـــاالت الـــتأخـــير 
واإلخـــــفاق فـــــي بـــــدء عـــــمليات الـــــبحث واإلنـــــقاذ، بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى عـــــمليات اإلعـــــادة واالنـــــسحاب غـــــير 
ل مـركـز اإليـواء والـترحـيل  الـقانـونـية، مـمارسـات شـائـعة. وفـي الـفترة قـيد الـرصـد فـي هـذا التحـديـث، رحّـ


في الكفرة ما ال يقل عن 532 مهاجرًا من طالبي اللجوء املحتملني، إلى السودان والتشاد.

25 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية، نشرة ليبيا اإلنسانية (مايو 2021) - ليبيا." 22 يونيو 2021،  
Reliweb.int/report/libya/ocha-libya-l-humanitarian-bulletin-may-2021-enar. 

26 بــعثة األمــم املتحــدة لــلدعــم فــي لــيبيا. مــالحــظات ملجــلس األمــن مــن يــان كــوبــيش، رئــيس الــبعثة واملــبعوث الــخاص لــألمــني الــعام لــليبيا. 15 
يوليو 2021،  

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

27 املنظمة الدولية للهجرة. وفيات املهاجرين على الطرق البحرية إلى أوروبا في عام 2021. 14 يوليو 2021.

 Reliweb.int/report/world/migrant-deaths-maritime-routes-europe-2021.



نـّددت 32 مـنظمة لـيبية بـإهـمال مـفوضـية األمـم املتحـدة لـشئون الـالجـئني وعـدم كـفايـة الـدعـم، فـي بـيان 
ل لـدى  واملسجّـ 29لـها فـي 14 يـنايـر، بـعد وفـاة طـالـب الـلجوء الـصومـالـي شـعيب إبـراهـيم (19 عـامًـا)، 28

املــفوضــية الــسامــية لــألمــم املتحــدة لــشئون الــالجــئني، فــي 6 يــنايــر فــي طــرابــلس، نــتيجة لــعدم كــفايــة 
الــرعــايــة الــصحية. وكــذا نــّدد مــركــز الــقاهــرة وائــتالف املــنصة الــليبية فــي فــبرايــر، بحــرمــان املــهاجــريــن 


الليبيني من الحق في الصحة، ودعوا إلجراء تحقيق عاجل عقب وفاة شعيب إبراهيم. 

كــما تــعرّضــت الــوكــالــة لــلهجوم مــن جــانــب املــنظمات نــتيجة افــتقارهــا لــلتفاعــل والــقدرة عــلى مــساعــدة 
ضــحايــا انــتهاكــات حــقوق اإلنــسان والــفئات الــضعيفة، ونــقص الــدعــم املــقدم لــالجــئني املــحتاجــني، ال 


سيما خدمة الخط الساخن غير املستجيبة والرعاية الطبية املحدودة املقدمة.

فـي 14 يـنايـر، عُـثر عـلى جـثتني مـجهولـتي الـهويـة ومتحـللتني ملـواطـنني أجـانـب مـدفـونـة جـنوب أجـدابـيا، 
وهـــي مـــديـــنة خـــاضـــعة لـــسيطرة الـــقوات املســـّلحة الـــعربـــية الـــليبية. والحـــًقا نـــقلهم الهـــالل األحـــمر إلـــى 


مستشفى محمد املقريف بأجدابيا.

ثر عـلى جـثة املـهاجـر املـصري عـادل سـامـي أحـمد عـبد املـحسن (21 عـامًـا) عـلى جـانـب  وفـيه أيـًضا، عُـ
الـطريـق فـي مـنطقة الـقره عـلى بـعد 30 كـيلومـترا شـرقـي طـبرق، وعـليها آثـار تـعذيـب وحـرق فـي األيـدي 
واألقـــدام. وبحســـب شـــهود عـــيان محـــليني، تـــم اعـــتقال الـــضحية فـــي أحـــد ســـجون املهـــربـــني بـــاملـــنطقة، 


وُقتل في 11 يناير.

وأفــرجــت إدارة املــباحــث الــجنائــية فــي الــباردي شــمال طــبرق فــي الــيوم نــفسه، عــن 14 مــهاجــرًا غــير 
نـظامـي كـانـوا محتجـزيـن فـي سـجن يـسيطر عـليه تـجار البشـر. بـينما عـثر أيـضا فـي 14 يـنايـر عـلى 
جـثة مـهاجـر مـصري مـجهول الـهويـة مـقيّدة الـيديـن ومـعّلقة عـلى شجـرة فـي الـطرشـة جـنوب طـبرق، وتـم 


نقلها ملركز طبرق الطبي.

وفـي 15 يـنايـر، عُـثر عـلى جـثة املـواطـن الـسودانـي أحـمد الـعوض (37 عـامًـا)، فـي املـنطقة الـصناعـية 

ببني وليد، ونُقلت الحًقا ملستشفى بني وليد العام.

وفـــي 16 يـــنايـــر، تـــم الـــعثور عـــلى جـــثة مـــهاجـــر، شـــرق مـــديـــنة بـــني ولـــيد، ونـــقلها ملـــكتب إخـــراج الـــجثث 
ل مــــركــــز اإليــــواء والــــترحــــيل فــــي الــــكفرة 120  بجــــمعية الســــالم ثــــم ملســــتشفى بــــني ولــــيد الــــعام. ورحّــــ


مهاجرًا، للسودان بينهم طالبي لجوء محتملني، في اليوم نفسه.

28 بن عبد اهلل ابراهيم. 32 منظمة غير حكومية تلقي باللوم على املفوضية في وفاة الجئ صومالي. ليبيا أوبزرفر، 14 يناير 2021،

www.libyaobserver.ly/news/32-libyan-ngos-blame-unhcr-death-somali-refugee.

29 مــركــز الــقاهــرة لــدراســات حــقوق اإلنــسان. مــنظمات حــقوقــية إقــليمية ودولــية تــطالــب بــتحقيقات عــاجــلة بــشأن حــرمــان املــهاجــريــن وطــالــبي 

اللجوء املحاصرين من الرعاية الصحية. 2 فبراير 2021 
cihrs.org/libya-the-denial-of-non-libyan-citizens-right-to-health-must-be-investigated-and-remedied/ 



إحــدى قــوارب اإلنــقاذ املــتبقية الــتابــعة لــلمنظمات غــير  30وفــي 21 يــنايــر، أنــقذت شــركــة أوشــن فــايــكينج،

الــحكومــية الــعامــلة فــي البحــر األبــيض املــتوســط، مــا يــقارب 120 مــهاجــرًا، مــن بــينهم 4 أطــفال، قــبالــة 

الساحل الليبي.

وفـي 1 فـبرايـر، عـثُر عـلى جـثث أربـعة مـهاجـريـن، رجـلني وامـرأة وطـفل، عـلى شـواطئ الـقربـولـي غـربـي 

طرابلس.

وفـي 2 فـبرايـر، عُـثر عـلى جـثة املـهاجـر الـبنغالـي عـبد اهلل قـدوس (24 عـامًـا)، عـلى شـاطئ البحـر فـي 

منطقة رأس املنقر، شرق بنغازي، وهي منطقة تسيطر عليها القوات املسّلحة العربية الليبية.

وفـي 4 فـبرايـر، أنـقذ طـاقـم أوشـن فـايـكينج حـوالـي 121 مـهاجـرًا، بـينهم 19 امـرأة وطـفلني، مـن قـارب 

 31مطاطي مكتظ وسط البحر على بُعد 30 مياًل من مدينة الخمس.

وفـــي 6 فـــبرايـــر، أعـــاد خـــفر الـــسواحـــل الـــليبي 49 مـــهاجـــرًا مـــن جـــنسيات مـــختلفة، بـــينهم 13 ســـيدة 
وطــــفلني، بــــاإلضــــافــــة إلــــى جــــثتني، بــــعد الــــعثور عــــليهما فــــي البحــــر عــــلى بُــــعد 30 مــــياًل شــــمال مــــديــــنة 


الزاوية.

وفـي 7 فـبرايـر، وصـل 14 مـهاجـرًا مـصريًـا، لـقي ثـالثـة مـنهم حـتفهم، ملسـتشفى املـرج الـتعليمي شـرق 

بنغازي، إثر تعرّضهم لحادث.

ل  ل مـركـز اإليـواء والـترحـيل بـالـكفرة 121 مـهاجـرًا لـلسودان. وفـي 14 فـبرايـر، رحّـ وفـي 10 فـبرايـر، رحّـ

130 مهاجرًا آخرين.

فـــي 21 فـــبرايـــر، داهـــمت مـــديـــريـــة أمـــن الـــكفرة مـــنزاًل فـــي أطـــراف مـــديـــنة الـــكفرة، وأفـــرجـــت عـــن 156 
شــخًصا محتجــزًا مــن جــنسيات صــومــالــية وإريــتريــة وســودانــية، بــينهم 15 امــرأة و5 أطــفال. وألــقت 


القبض على 6 من املتاجرين بالبشر وأحالتهم لنيابة الكفرة.

وفـي 1 مـارس، فـي غـريـان، أعـلنت وزارة الـداخـلية فـي حـكومـة الـوحـدة الـوطـنية عـن اعـتقال أحـد الـقتلة 

املزعومني لحوالي 30 مهاجرًا بنغاليًا وأفريقيًا في مزدة في مايو 2020.


وفي 6 مارس، ُعثر على جثة مهاجر مصري بالقرب من بوابة 200 بمدينة أجدابيا شرق ليبيا.

وفـي 10 مـارس، تـمّكنت الـقوات الـعسكريـة الـتابـعة لـحكومـة الـوحـدة الـوطـنية فـي بـني ولـيد مـن إطـالق 
ســـراح 120 مـــهاجـــرًا مـــصريًـــا كـــانـــوا محتجـــزيـــن كـــرهـــائـــن، وتـــم ابـــتزازهـــم وتـــعذيـــبهم فـــي مســـتودعـــات 


مملوكة لتجار البشر في املدينة.


وفي 11 مارس، اختُطف مواطن وطفل سوري، بالقرب من بلدية الشويرف، جنوب غرب ليبيا.
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وفــــي 13 مــــارس، داهــــمت مــــديــــريــــة أمــــن الــــكفرة مــــزرعــــة للمهــــربــــني، وكــــان محتجــــزًا بــــها 47 مــــهاجــــرًا 
سـودانـيًا، تـم ابـتزازهـم وتـعذيـبهم. وفـي الـيوم نـفسه، تـّم الـعثور عـلى جـثث اثـنني مـن املـهاجـريـن بـالـقرب 
مـــن مـــنطقة الـــشويـــرف، جـــنوب غـــرب لـــيبيا، وهـــي مـــنطقة خـــاضـــعة لـــسيطرة الـــقوات املســـّلحة الـــعربـــية 
الـــليبية. وفـــي 13 مـــارس أيـــًضا، اقتحـــم الـــلواء 444 الـــتابـــع لـــلقسم الـــعسكري بـــطرابـــلس عـــدة مـــواقـــع 
لـــإلتـــجار بـــالبشـــر واملهـــربـــني فـــي مـــديـــنة بـــني ولـــيد وضـــواحـــيها، ضـــمن مخـــطط لـــفرض األمـــن داخـــل 


املدينة. وتم على إثره تحرير عدد من املهاجرين املحتجزين.

فــي 19 مــارس، تــوفــي طــفل ســودانــي مسجــل لــدى املــفوضــية الــسامــية لــشئون الــالجــئني نــظرًا لــعدم 

تلقيه رعاية طبية كافية.

وفــــي 24 مــــارس، اقتحــــمت مجــــموعــــة مســــّلحة مــــسكن الــــالجــــئني املسجــــلني لــــدى املــــفوضــــية الــــسامــــية 
لـشئون الـالجـئني بـاألمـم املتحـدة، وكـان بـعضهم مـن بـني الـناجـني مـن قـصف مـركـز احـتجاز تـاجـوراء، 


وصادر املسّلحون ممتلكات وأموال املهاجرين.


وفي 29 مارس، رّحل مركز اإليواء والترحيل في الكفرة 24 مهاجرًا للسودان.

وفـــي 31 مـــارس، أرســـلت 30 عـــائـــلة مـــن طـــالـــبي الـــلجوء أو الـــالجـــئني الـــسودانـــيني شـــكوى لـــلسفارات 
وبــــعثة األمــــم املتحــــدة لــــلدعــــم فــــي لــــيبيا، تــــديــــن فــــيها إخــــفاق املــــفوضــــية الــــسامــــية لــــشئون الــــالجــــئني 
وإهـــمالـــها املســـتمر فـــي الـــوفـــاء بـــواليـــتها، مـــع صـــعوبـــة الـــوصـــول إلـــى تـــسجيل الـــلجوء، ونـــقص الـــدعـــم 
الـطبي واإلنـسانـي األسـاسـي. وأكـدت الـعائـالت تـعرضـها للتهـديـد بـالـطرد رغـم تـسجيلها لـدى مـفوضـية 
شـئون الـالجـئني لـعدة سـنوات. كـما نـظم العشـرات مـن الـالجـئني وطـالـبي الـلجوء، خـالل شهـري مـارس 
وأبــريــل، احــتجاجــات أمــام مــقر املــفوضــية الــسامــية لــشئون الــالجــئني فــي طــرابــلس لــلتنديــد بــالــتمييز 
الـعنصري، واملـطالـبة بـوقـف كـافـة أشـكال الـعنف بـحقهم. واسـتنكر املـحتجون إهـمال املـفوضـية املـتكرر 


وفشلها في دعم طالبي اللجوء والالجئني، رغم تسجيل بعضهم لدى املفوضية منذ عام 2017.

وفــي 31 مــارس أيــًضا، داهــمت كــتيبة خــالــد بــن الــولــيد (الــلواء 73) الــتابــعة لــلقوات املســّلحة الــعربــية 
الــليبية، مــبنى يســتخدمــه تــجار البشــر فــي مــديــنة أم األرانــب، وأطــلقت ســراح 56 مــهاجــرًا تــشاديًــا، 
تـتراوح أعـمار مـعظمهم بـني 14 و17 عـامًـا. وبحسـب أقـوال األطـفال، تـم إطـالق سـراحـهم مـقابـل فـديـة 
قـــــدرهـــــا 2600 ديـــــنار لـــــيبي لـــــكل طـــــفل، دفـــــعتها عـــــائـــــالتـــــهم. وتـــــم خـــــالل الـــــعملية اعـــــتقال أحـــــد أفـــــراد 


العصابة الذي كان يحرس الرهائن.

ل مـــركـــز اإليـــواء والـــترحـــيل فـــي الـــكفرة 23 مـــهاجـــرًا لـــلسودان. وفـــي 8 إبـــريـــل، قُـــتل  فـــي 6 أبـــريـــل، رحّـــ
شــخص وأصــيب شــخصان (17 و18 عــامًــا)، جــراء إطــالق نــار فــي مــركــز املــبانــي للتجــميع واإلعــادة 
، تـصاعـدت حـدة الـتوتـرات داخـل املـركـز شـديـد الـتكدس فـي لـيلة  32بـطرابـلس. ووفـًقا ملـنظمة أطـباء بـال حـدود

الــواقــعة وشهــدت فــي ذروتــها إطــالق عــشوائــي لــلنار. وبحســب املــنظمة، زاد تــكدس مــراكــز االحــتجاز 
مـــنذ أوائـــل فـــبرايـــر، بســـبب كـــثافـــة عـــمليات االعـــتراض فـــي البحـــر مـــن جـــانـــب خـــفر الـــسواحـــل الـــليبي 

32 أطباء بال حدود. مقتل شخص وإصابة اثنني خالل إطالق نار في مركز احتجاز في طرابلس. 9 أبريل 2021، 

https://www.msf.org/ar/ 2021 .ليبيا-مقتل-شخص-وإصابة اثنني خالل إطالق-نار-في-مركز-احتجاز-في-طرابلس 



املــمول مــن االتــحاد األوروبــي، األمــر الــذي ســاهــم فــي طــفرة تــصعب إدارتــها فــي أعــداد املحتجــزيــن 
بـمراكـز االحـتجاز فـي طـرابـلس، ُمخـلفًا تـدهـور سـريـع فـي الـظروف املـعيشية. وبحسـب إفـادات، فـإن 
جــماعــة مســّلحة محــلية مــجهولــة الــهويــة، وأفــراًدا مــن الشــرطــة، وأفــراد مــن وحــدة الــتحقيقات الــجنائــية 


املحلية مسئولون عن إطالق النار.

فــي 11 أبــريــل، أفــرجــت الســلطات الــليبية دون مــحاكــمة عــن عــبد الــرحــمن مــيالد «الــبيدجــا»، رئــيس 
وحـــدة خـــفر الـــسواحـــل الـــليبي فـــي الـــزاويـــة، واملشـــتبه بـــكونـــه مـــتاجـــرًا بـــالبشـــر بـــموجـــب عـــقوبـــات األمـــم 
املتحـــدة، وكـــان «الـــبيدجـــا» قـــد تـــم اعـــتقالـــه فـــي 14 أكـــتوبـــر 2020 بـــتهمة االتـــجار بـــالبشـــر وتهـــريـــب 


33الوقود. وبحسب ما ورد قررت حكومة الوفاق الوطني السابقة ترقيته في مارس 2021.


وفي 16 أبريل، رّحل مركز اإليواء والترحيل في الكفرة 23 مهاجرًا للتشاد.

فـــــي 21 أبـــــريـــــل، غـــــرق قـــــارب عـــــلى مـــــتنه 130 مـــــهاجـــــرًا مـــــعظمهم ســـــودانـــــيني. ووفـــــًقا لـــــطاقـــــم أوشـــــن 
، لــم تــوافــق الســلطات الــليبية وال اإليــطالــية وال فــرونــتكس عــلى مــساعــدة الــقارب، الــذي كــان  34فــايــكنغ


آخر موقع محدد له منطقة البحث واإلنقاذ الليبية.

35وفــي 2 مــايــو، وثــقت مــنظمة «هــاتــف اإلنــذار» عــملية إرجــاع 95 شــخًصا كــانــوا يــحاولــون مــغادرة 

لـيبيا، وتـم أسـرهـم وإعـادتـهم مـن املـياه الـدولـية مـن جـانـب خـفر الـسواحـل الـليبي، بـدعـم مـن سـفينتني 
تـجاريـتني اسـتدعـتهما السـلطات اإليـطالـية، بـرغـم طـلبهم املسـتمر املـساعـدة مـن السـلطات األوروبـية. 
ووفـًقا لــمنظمة هـاتـف اإلنـذار، يـعد هـذا اإلرجـاع «مـثال واضـح عـلى الـنظام املـعقد النـتهاكـات حـقوق 
اإلنـسان لـلدول األعـضاء فـي االتـحاد األوروبـي (إيـطالـيا ومـالـطا) ووكـالـة الحـدود األوروبـية فـرونـتكس 
(...) الــتي تــتعاون، وتــنسق فــعليًا أنشــطة الســلطات الــليبية، الــذيــن يــنفذون عــمليات غــير مــعلن عــنها 


وغير قانونية لشرطة الحدود بداًل من عمليات البحث واإلنقاذ في البحر».

36وفــي 5 مــايــو، كــشف تــحقيق فــي صــحيفة الــجارديــان، أن الــدول األعــضاء فــي االتــحاد األوروبــي، 

بــــدعــــم مــــن وكــــالــــة الحــــدود األوروبــــية فــــرونــــتكس، لــــجأت لــــعمليات غــــير قــــانــــونــــية لــــصد مــــا ال يــــقل عــــن 
40.000 طـــالـــب لـــجوء مـــن حـــدود أوروبـــا خـــالل جـــائـــحة كـــوفـــيد-19، مـــما أســـفر عـــن وفـــاة أكـــثر مـــن 

33 بيبي شريف. إطالق سراح البيدجا.. ردود أفعال املهاجرين ومواقف دولية مستنكرة، مهاجر نيوز. 14 أبريل 2021؟

https://www.infomigrants.net/ar/post/31517/اطالق-سراح-البيدجا-ردود-افعال-املهاجرين-ومواقف-دولية-مستنكرة

34 تشيز ايمانويل. نداء استغاثة: اندفاعة عبر البحر األبيض املتوسط... و130 روًحا مفقودة في البحر. الجارديان، 25 أبريل 2021

www.theguardian.com/global-development/2021/apr/25/a-mayday-call-a-dash-across-the-ocean-
and-130-souls-lost-at-sea.

35 هاتف اإلنذار. 95 عادوا للتعذيب واالنتهاكات. 8 مايو 2021،

a l a r m p h o n e . o r g / e n / 2 0 2 1 / 0 5 / 0 8 / 9 5 - p e o p l e - r e t u r n e d - t o - t o r t u r e - a n d - a b u s e ؟/
post_type_release_type=post. 

36 تـــونـــدو، لـــورنـــزو. تـــم الـــكشف: 2000 حـــالـــة وفـــاة لـــالجـــئني مـــرتـــبطة بـــعمليات صـــد االتـــحاد األوروبـــي غـــير الـــقانـــونـــية. الـــجارديـــان، 5 مـــايـــو 

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



2000 شــخًصا. وتســتشهد الــجارديــان بــتصريــح فــولــفيو فــاســالــو بــالــيولــوجــو، أســتاذ قــانــون الــلجوء 
بـجامـعة بـالـيرمـو: «تـشير الـتقاريـر األخـيرة لـزيـادة وفـيات املـهاجـريـن الـذيـن يـحاولـون الـوصـول ألوروبـا، 
وفـي الـوقـت نـفسه، زيـادة الـتعاون بـني دول االتـحاد األوروبـي مـع دول مـن خـارج االتـحاد مـثل لـيبيا، 


األمر الذي أدى لفشل العديد من عمليات اإلنقاذ».

وفـي 9 مـايـو، عُـثر عـلى أربـع جـثث ملـواطـنني أجـانـب عـلى شـواطئ الـقره بـولـي شـرق طـرابـلس، بـينهم 
امــرأة وطــفل. تــم انــتشالــهم مــن جــانــب فــرع الهــالل األحــمر املحــلي، كــما تــم إنــقاذ 40 شــخًصا كــانــوا 


على منت قارب يحاولون مغادرة البالد في املنطقة نفسها.

وفــي 13 مــايــو، اعــترض خــفر الــسواحــل الــليبي 99 مــهاجــرًا كــانــوا فــي طــريــقهم لــلشواطئ األوروبــية 

على منت قارب مطاطي، وتم نقلهم إلى مركز احتجاز املباني )طرابلس(.

وفـي 22 مـايـو، أطـلقت السـلطات املحـلية سـراح مـهاجـريـن مـصريـني، بـعدمـا اخـتطفتهم الـكتيبة 444 

التابعة لقوات الردع الخاصة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في 20 مايو في بني وليد.

الـحكومـة الـليبية واالتـحاد األوروبـي والـدول  37وفـي 26 مـايـو، دعـت املـفوضـة الـسامـية لـحقوق اإلنـسان

األعـــضاء إلصـــالح ســـياســـات ومـــمارســـات الـــبحث واإلنـــقاذ بـــشكل عـــاجـــل فـــي وســـط البحـــر األبـــيض 
38املــتوســط، بهــدف وقــف مــا وصــفته بــمأســاة يــمكن مــنعها. ووفــًقا لــتقريــر جــديــد نشــره مــكتبها، فــإن 

االفـــتقار لحـــمايـــة حـــقوق املـــهاجـــريـــن فـــي البحـــر «لـــيس حـــالـــة شـــاذة مـــأســـاويـــة، بـــل هـــو نـــتيجة قـــرارات 
ومــــمارســــات ســــياســــية عــــملية اعــــتمدتــــها الســــلطات الــــليبية والــــدول األعــــضاء فــــي االتــــحاد األوروبــــي 
ومـؤسـساتـه، وغـيرهـا مـن الـجهات الـفاعـلة األخـرى الـتي تـضافـرت لـتهيئة بـيئة تُـعرّض كـرامـة املـهاجـريـن 


وحقوق اإلنسان للخطر».

وفــي 11 يــونــيو، اخــتُطفت الــطفلة الــيمنية ســامــية عــبد اهلل (14 عــامًــا) املسجــلة لــدى مــفوضــية شــئون 
الــالجــئني، عــلى أيــدي مســّلحني يــرتــدون زيًــا عــسكريًــا، مــن عــملها بــمنطقة الــكريــمية جــنوب طــرابــلس، 
والـواقـعة تـحت سـيطرة وحـدة الـدعـم املـركـزي بـقيادة عـماد الـطرابـلسي، رئـيس املـخابـرات الـسابـق فـي 
حــــكومــــة الــــوفــــاق الــــوطــــني. وتــــتواجــــد فــــيها جــــماعــــات مســــّلحة أخــــرى، مــــثل الــــكتيبة 301 مــــن مــــنطقة 
طـــرابـــلس الـــعسكريـــة، والـــكتيبة 177 الـــزنـــتان بـــاملـــنطقة الـــعسكريـــة الـــغربـــية والـــكتيبة 166 بـــاملـــنطقة 
الـعسكريـة املـركـزيـة. ورغـم تـقديـم والـدة املـختطفة عـدة شـكاوى، إال أنـها لـم تـتلق أي رد مـن السـلطات 


املحلية. 

37 مــكتب املــفوض الــسامــي لــحقوق اإلنــسان، بــاشــيليت تــحّث لــيبيا واالتّــحاد األوروبــي عــلى حــمايــة املــهاجــريــن الــذي يــعبرون وســط البحــر 

األبيض املتوّسط. 26 مايو 2021.
www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27113&LangID=a. 

38 مــكتب املــفوض الــسامــي لــحقوق اإلنــسان. تــجاهــل مــميت، والــبحث واإلنــقاذ وحــمايــة املــهاجــريــن فــي وســط البحــر األبــيض املــتوســط. 25 

مايو 2021،
www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR-thematic-report-SAR-protection-at-sea.pdf. 



39كـــانـــت 43 مـــنظمة حـــقوقـــية لـــيبية قـــد نـــددت، فـــي بـــيان مشـــترك فـــي 15 يـــونـــيو، بـــقلة تـــفاعـــل ودعـــم 

مـفوضـية األمـم املتحـدة لـشئون الـالجـئني والـيونـيسيف، والـتي زعـموا أنـهما عـلى درايـة بـاملـخاطـر الـتي 

تواجهها سامية والالجئون وطالبو اللجوء الُقصر.

وفـي 14 يـونـيو، تـم تسـليم حـوالـي 170 شـخًصا إلـى خـفر الـسواحـل الـليبي، ووضـعهم رهـن االعـتقال 
لــدى وصــولــهم، بــعدمــا أنــقذتــهم ســفينة تــجاريــة هــولــنديــة فــي املــياه الــدولــية، وأعــادتــهم إلــى لــيبيا فــي 
عــملية أطــلقت عــليها مــنظمات «مــيديــتريــان ســايــفينج اليــف» و«ســي ووتــش» و«ووتــش ذي مــيد» فــي 


 40تقريرها «االعتراض بالوكالة».

وفـي 20 يـونـيو، أفـادت وكـالـة أسـوشـيتدبـرس عـن شـبهات تـعرض قُـصر لـالعـتداء الـجنسي مـن حـراس 
41مـــركـــز احـــتجاز شـــارع الـــزاويـــة فـــي طـــرابـــلس، والـــذي تـــديـــره إدارة مـــكافـــحة الهجـــرة غـــير الشـــرعـــية 

الـــليبية املـــدعـــومـــة مـــن االتـــحاد األوروبـــي. وقـــال طـــارق ملـــلوم، رئـــيس مـــنظمة بـــالدي لـــحقوق اإلنـــسان: 
«الــــعنف واالســــتغالل الــــجنسيان منتشــــران فــــي مــــراكــــز االحــــتجاز فــــي جــــميع أنــــحاء الــــبالد». وفــــي 
42مـــالحـــظاتـــه أمـــام مجـــلس األمـــن الـــتابـــع لـــألمـــم املتحـــدة فـــي 15 يـــولـــيو، أشـــار يـــان كـــوبـــيش، املـــبعوث 

الـــخاص لـــألمـــني الـــعام إلـــى لـــيبيا، أنـــه تـــلقى فـــي يـــونـــيو «تـــقاريـــر مـــروعـــة عـــن الـــعنف الـــجنسي بـــحق 

الفتيات والفتيان في مراكز االحتجاز الرسمية».

وفــيه أيــًضا، تــم اإلبــالغ عــن وفــاة مــهاجــر مــجهول الــهويــة، قُــتل بــرصــاص قــوات األمــن عــند بــوابــة بــاب 
الـزيـتون فـي طـبرق بشـرق لـيبيا، بـعدمـا عـبرت الـسيارة الـتي كـان يسـتقلها الـبوابـة بسـرعـة دون تـوقـف. 
كـــما وقـــع فـــي الـــيوم نـــفسه، 20 يـــونـــيو، انـــفجار بـــمركـــز االحـــتجاز فـــي مـــنطقة أبـــو رشـــادة بـــالـــقرب مـــن 
مــــديــــنة غــــريــــان. وبحســــب شــــهود عــــيان وردت أنــــباء عــــن وقــــوع إصــــابــــات وجــــرحــــى. ولــــم تــــشارك وزارة 


الداخلية وال إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية املعلومات أو اإلبالغ عنها علنًا.

وفـــي 22 يـــونـــيو، أعـــلنت مـــنظمة أطـــباء بـــال حـــدود تـــعليق أنشـــطتها فـــي مـــركـــزي احـــتجاز «املـــبانـــي» 
و«أبـو سـليم» فـي طـرابـلس، بسـبب «اسـتمرار نـمط حـوادث الـعنف وإلـحاق األذى الـجسيم بـالـالجـئني 

39رصــد الجــرائــم الــليبية. مــنظمة رصــد الجــرائــم الــليبية و42 مــنظمة لــيبية أخــرى تــصدر بــيان بــشأن اخــتطاف فــتاة قــاصــر مــن طــرابــلس، 5 

يونيو 2021
 libyancrimeswatch.org/ رصد-الجرائم-الليبية-و42-منظمة-ليبية-اخرى /.

40 هــاتــف اإلنــذار، شــركــة الــشحن فــروون مــتواطــئة فــي اإلعــادة القســريــة: أعــادت فــوس تــريــنت 170 شــخًصا إلــى لــيبيا فــي رد غــير قــانــونــي 

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

https://e-sa.co/archives/96496. :2021 41 حراس ليبيون متهمون باالعتداء الجنسي على القصر، 20 يونيو

42 بــعثة األمــم املتحــدة لــلدعــم فــي لــيبيا. مــالحــظات ملجــلس األمــن مــن يــان كــوبــيش، رئــيس الــبعثة واملــبعوث الــخاص لــألمــني الــعام لــليبيا. 15 

يوليو 2021



43واملـهاجـريـن. فـضاًل عـن املـخاطـر الـتي تـمس بسـالمـة مـوظـفيها». وأشـارت مـنظمة أطـباء بـال حـدود 

إلطــالق أعــيرة نــاريــة مــن أســلحة آلــية عــلى محتجــزيــن فــي مــركــز أبــو ســليم فــي 13 يــونــيو، مــما أســفر 
عــن مــقتل 6 أشــخاص، كــما لــم يُــسمح لــلمنظمة بــدخــول املــركــز ملــدة أســبوع بــعد ذلــك. ووفــًقا ملــنظمة 
أطــباء بــال حــدود، فــإن «الــزيــادة فــي الــعنف مــنذ بــدايــة عــام 2021 تــتزامــن مــع وصــول عــدد كــبير مــن 
الــالجــئني واملــهاجــريــن وطــالــبي الــلجوء، الــذيــن اعــترضــهم خــفر الــسواحــل الــليبي املــمول مــن االتــحاد 
األوروبـي فـي البحـر، وأعـادهـم قسـرًا إلـى مـراكـز االحـتجاز فـي لـيبيا». ولـم تـرد السـلطات الـليبية عـلى 


هذا التصريح.

لت الســــلطات املحــــلية فــــي شــــرق لــــيبيا أطــــفال مــــصريــــني عــــبر مــــعبر أمــــساعــــد  وفــــي 24 يــــونــــيو، رحّــــ

الحدودي. وفي 25 يونيو، رّحل مركز اإليواء والترحيل في الكفرة 44 مهاجرًا للسودان.

عـلى قـارب خشـبي صـغير فـي  44وفـي 30 يـونـيو، أطـلق قـارب خـفر الـسواحـل الـليبي الـنار عـدة مـرات،

مــحنة فــي مــنطقة الــبحث واإلنــقاذ املــالــطية وكــاد يــصطدم بــه، مــن أجــل إجــبار األشــخاص املــوجــوديــن 
عـلى ظهـر الـقارب عـلى الـعودة لـليبيا. وحـددت مـنظمة «سـي ووتـش» األملـانـية خـفر الـسواحـل عـلى أنـه 

 قارب قدمته إيطاليا.

اطـــباء بـــال حـــدود. املـــتكرر املـــتكرر مـــن الـــالجـــئني واملـــغتربـــني فـــي مـــنطقتنا فـــي طـــرابـــلس يـــجبر أطـــباء بـــال حـــدود عـــلى تـــعليقتها، 22 يـــونـــيو   43

2021
https://www.msf.org/ar/ليبيا-العنف-ضد-املهاجرين-يجبرنا-على-تعليق-أنشطتها-في-مركزي-احتجاز.

44 تـونـدو لـورنـزو. خـفر الـسواحـل الـليبيون أطـلقوا الـنار عـلى قـارب رام املـهاجـريـن - مـنظمة غـير حـكومـية وحـاولـوا ذلـك، الـجارديـان، 2 يـولـيو 

2021
www.theguardian.com/global-development/2021/jul/02/libyan-coastguards-fired-on-and-tried-to-ram-
migrant-boat-ngo. 



V- القيود على الحريّات العامة والهجمات على املجتمع املدني والصحفيني 

ال تــزال تــتواتــر املــعلومــات واألخــبار بــشأن الــقيود الــتعّسفية املــفروضــة عــلى مــنظمات املــجتمع املــدنــي 
والـــصحفيني، واالنـــتهاكـــات املـــرتـــكبة بـــحق الـــحقوقـــيني واإلعـــالمـــيني، بـــما فـــي ذلـــك االعـــتقال الـــتعسفي 


واالعتداء عليهم، وإخفاء 3 نشطاء ومدافعني عن حقوق اإلنسان قسرًا.
الهجمات بحق مدافعي حقوق اإلنسان والنشطاء •

فــــي 11 مــــارس، اخــــتُطف الــــناشــــط زكــــريــــا الــــزاوي بــــعدمــــا اقتحــــم مــــنزلــــه فــــي بــــنغازي مجــــموعــــة مــــن 
مسـلحي جـهاز األمـن الـداخـلي الـتابـع لـلقوات املسـّلحة الـعربـية الـليبية. اقـتيد الـزاوي لـسجن الـكويـفية 


ألسباب غير معلومة، وُمنعت أسرته من التواصل معه. ثم أطلق سراحه بعد يومني.

وفـــــي 27 مـــــارس، اخـــــتُطف الـــــحقوقـــــي جـــــمال محـــــمد عـــــدس، رئـــــيس مـــــفوضـــــية املـــــجتمع املـــــدنـــــي فـــــي 

طرابلس، في منطقة زناتة بالعاصمة. وأطلق سراحه بعد 10 أيام.

وفــي 3 يــونــيو، اخــتطف مســّلحون مــجهولــون، الــحقوقــي والــصحفي مــنصور عــاطــي املــغربــي، رئــيس 
فـــرع الهـــالل األحـــمر وفـــرع هـــيئة املـــجتمع املـــدنـــي بـــأجـــدابـــيا، بـــالـــقرب مـــن مـــكان عـــمله. وتـــم اقـــتياده، 
حســــب شــــهود عــــيان، لشــــرق املــــديــــنة. وتــــعزّز ظــــروف اخــــتطافــــه واســــتمرار ســــيطرة الــــقوات املســــّلحة 


 45العربية الليبية على أجدابيا احتمالية احتجازه لدى أجهزة األمن الداخلي في بنغازي.

الحق في املشاركة السياسية  •

مـالبـسات إخـفاء املـدافـع عـن حـقوق اإلنـسان مـنصور عـاطـي تـشير السـتهدافـه بسـبب عـمله السـلمي 
فــي املــجتمع املــدنــي وحــقوق اإلنــسان، وخــاصــة عــمله فــي تــوعــية املــواطــنني وحشــدهــم لــلمشاركــة فــي 
االنـتخابـات املـقبلة. فـقبيل اخـتفائـه، نـظم مـنصور مـؤتـمرًا فـي 31 مـايـو فـي أجـدابـيا حـول االنـتخابـات. 
وفـي 26 مـايـو، شـارك فـي لـجنة مشـتركـة شـكلتها مـفوضـية املـجتمع املـدنـي واملـفوضـية الـوطـنية الـعليا 


لالنتخابات، لتنظيم مالحظة االنتخابات من جانب منظمات املجتمع املدني. 

وفـي 7 أبـريـل، اقتحـم جـهاز األمـن الـداخـلي بـأجـدابـيا مـؤتـمرًا حـاول عـاطـي تـنظيمه حـول االنـتخابـات، 
واعـــتقله واســـتجوبـــه لـــساعـــات قـــبل أن يـــطلق ســـراحـــه الحـــًقا. وفـــي 13 فـــبرايـــر 2021 و24 ديـــسمبر 
2020، تـــم اســـتدعـــاؤه لـــالســـتجواب مـــن جـــانـــب األجهـــزة نـــفسها، بســـبب عـــمله مـــع املـــجتمع املـــدنـــي، 


حيث اتهم بأنه «شخص خطير» يروج «ألجندات خارجية».
حرية تكوين الجمعيات •

فـــي يـــنايـــر، رفـــضت مـــفوضـــية املـــجتمع املـــدنـــي فـــي طـــرابـــلس تجـــديـــد تـــسجيل املـــركـــز الـــليبي لحـــريـــة 
الـصحافـة، مـتعللة أن اسـمه يـتضمن مـصطلح «حـريـة الـصحافـة» الـتي ُوصـفته بـأنـه فـضفاض، كـما 

45 مـركـز الـقاهـرة لـدراسـات حـقوق اإلنـسان. لـيبيا: اخـتطاف مـدافـع حـقوقـي يـثير الـقلق ويهـدد مـصداقـية االنـتخابـات املـزمـع عـقدهـا، 21 يـونـيو 

2021، على:
 https://bit.ly/3oDef0B 

https://bit.ly/3oDef0B


اعــــترضــــت املــــفوضــــية عــــلى صــــفة «لــــيبي»، بــــحجة كــــونــــه تــــعبير ال يــــمكن لــــوســــائــــل اإلعــــالم الــــخاصــــة 

استخدامه، وأبدت الهيئة اعتراضها على التجديد حفاظًا على «األمن القومي»!

وفـي فـبرايـر، تـمكن املـركـز الـليبي لحـريـة الـصحافـة مـن الـحصول عـلى تـسجيل مـن مـفوضـية املـجتمع 
املـــدنـــي بـــبنغازي، وال يـــضمن هـــذا األمـــر قـــدرة املـــنظمات عـــلى الـــعمل فـــي الـــبالد؛ إذ لـــم يـــؤد تـــشكيل 


حكومة الوحدة الوطنية في مارس 2021 لتوحيد هيئتي املجتمع املدني في طرابلس وبنغازي.
حرية التعبير وحرية الصحافة  •

فـي 28 يـنايـر، تـم إيـقاف مـديـر مـدرسـة عـقبة بـن نـافـع فـي املـرج وإحـالـته لـلتحقيق، بـعد مـداخـلة لـه فـي 

إذاعة املرج، انتقد خاللها حالة املدرسة ومرافقها، مشيرًا ألن الفصول الدراسية تغمرها املياه.

وفـي 25 فـبرايـر، تـعرّضـت مجـموعـة مـن الـصحفيني لـالعـتداء مـن جـانـب أفـراد األمـن الـتابـعني ملـديـريـة 
أمـن سـبها، املـرافـقني ملجـلس رئـاسـة حـكومـة الـوحـدة الـوطـنية فـي زيـارتـهم األولـى لـلمديـنة. وفـي الـيوم 
نـفسه، اعـتقل حـرس رئـيس الـوزراء عـبد الحـميد الـدبـيبة، مـراسـل قـناة الـغد، زيـاد الـورفـلي، بـعد تـغطية 
لــلمؤتــمر الــصحفي لــرئــيس الــحكومــة، وتــم اتــهامــه بــالــعمل دون تــرخــيص، ثــم أُفــرج عــنه الحــًقا فــي 28 
فــبرايــر. وفــي الــيوم الــسابــق لــلمؤتــمر، تــم طــرد رجــال األمــن املــراســلني املحــليني والــدولــيني مــن املجــلس 


البلدي في سبها أثناء تغطيتهم زيارة رئيس الوزراء.

وفــي 30 مــارس أصــدر محــمد بــعيو، رئــيس مــؤســسة اإلعــالم الــليبي، تــعليمات بــمنع املــوظــف محــمد 
شـنينة مـن دخـول مـبنى الـقناة الـرسـمية الـتلفزيـونـية املـملوكـة لـلدولـة؛ لـكون شـنينة أعـجب بـمنشور عـلى 


فيسبوك ينتقد أداء بايو!

وفــــي 15 يــــونــــيو، اعــــتمدت الــــحكومــــة الــــليبية الــــقرار رقــــم 116/2021، الــــذي حــــل املــــؤســــسة الــــليبية 
لـإلعـالم وقـّسمها لـ، 6 جـهات حـكومـية، األمـر الـذي أدى لمـزيـد مـن االنـقسام فـي وسـائـل اإلعـالم الـعامـة 


 46على أساس االنتماء السياسي.

وفـي 23 يـونـيو، أرغـمت الـقوات املسـّلحة الـعربـية الـليبية جـريـدة «أجـدابـيا نـيوز» عـلى سـحب عـددهـا 
املـــنشور فـــي ذلـــك الـــيوم، ألنـــه تـــضمن انـــتقاد لـــلوضـــع األمـــني فـــي أجـــدابـــيا ومـــقااًل عـــن اخـــتطاف رئـــيس 

47تحريرها السابق، الحقوقي منصور عاطي.

46 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. ليبيا: نرفض قرار حل املؤسسة الليبية لإلعالم، 2 يوليو 2021 

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

47 مـركـز الـقاهـرة لـدراسـات حـقوق اإلنـسان. لـيبيا: اخـتطاف مـدافـع حـقوقـي يـثير الـقلق ويهـدد مـصداقـية االنـتخابـات املـزمـع عـقدهـا- مـرجـع 
سابق


