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 قدمةم .1

،ردنينعردنق فلر2019إبعيل/ن ستتتف رر4يستتت تعرض علردنتين  ألرن وارخدن نعرن  للرناع ديرليرن . ففرل ير
مألرجيييرليردن فصتتتتلربعدبامرخمه نبفرب ألردنق دارخدنت ا تتتت فاردنت دن لرةنهل ملردن لفنردن بعيةر

ألممردنت هيةرليربعدبام،ربق فدةررئ مردن زردءرلفي ردنسعدج،رخهيرحل ملرضاقىردع عدلفًردخن فًرخضسفنيهفرد
ةدنل شردن بعيردنا .يةر)أخرةدنق داردنتستتتتاهلردن عب لرردستتتتمرخب ألردنق داردن يرضناقرعاىرن ستتتتبف

ملردنتؤق لرليرشتتتتعنرر،خا  لرح  عردنا دءدنا . لة(ربق فدةر خدنت دن لرنتلامردنع دبردنتعفلمرخدنهل 

ردن.الدف

مفر بلر ي،رمألرب عبمرعتتتتتعداردنتبفجعيألرخدنالج  ألرمينر100عاىرري ييخأداردنق فلرإنىرمق لرخإصتتتتتف

دنته ل يألردنذيألرأخق  بمرظعخفردح لفزهمرخستتضربتتعبفارج يل،رخقدتتيرميل ي،رخعتا فارقدتتيرنا.ع لر
مينيرأنيرر100مفري ييرعاىرركتفرأداردنق فلرإنىرضتعييردألسفس لردنتين ل،ربتفرليرونكرمنفررم    قلف

انعل ألرليردن فب لرندنتعق لرناتييعلفرخضس تعردنت ا ت فارمألرمعفزنبمردن دق لرليردنض دحيردنلع ب لرخ

خهيرض عفرأنبفرر،شألرهلتفارعت دئ ل،رمس  يمًلرليرأغابردنهفالارأساهلرض  قعربن.   بفرإنىردنيقل
بفنت.فد ررُيعجَّح ضفملر بياردننعلف رالرم.فالةر بفنتت الفاردنتين لفرخأ بفنتين  ألرخدنضتتتتعرر أ رضاهقردألوار

ردنيخنيردإلنسفنير)ق دن ألردنهعب(ردن يرضهظعرمثلرهذهردنبلتفافردألسفس لرناقفن  

مألررضُناقخضعجعرأغابردألساهلردن يريس  يمبفردننعلف ردنت هفربف رإنىرعتعداردنسع أل،رخهيروخفئعر

خمعرفر2011دن.عرأخردنل رحدتتتتالرعا بف،رعاىردألرجح،رمألردنت  خنفاردن يركفنئرقفئتلرليردن.الدرق.لرعف ر
ُمستتت َّعةرمألرُب ير)بفئعدارربيخ رب فررإنىردستتت  يد ربفئعدارجيييةرننعلف ربتتتتللرم  دييونك،رلقيرنلأرد

ة(،رم خدةربدتت دريمرم جبلرضُناقرمألردنل ،رليربتتعبرأهيدفرعستتلعيلرخمين لرعاىردنستت دءفرخقيرُمستت َّع

كرةردن يرضستت  يمبفرمألرضعك فردن يرض  نىركذنعاىردننفئعداردنُتستت َّعحدتتائرةحل ملردن لفنردن بعيةر
ضق  رب تتتل ابفردخنلرردندتتععرصتت ع لرُمستت َّعةضتتتل ابف،رب عتفريستت  ي رةدنل شردن بعيردنا .يةربفئعدار

ردإلمفرداردن عب لردنت هيةف

،ر2011نتعرهذهردننفئعدارخدس  يدمبفردن بفكفًرنهظعردنسالحردنذيرض عبهردألممردنت هيةرمعذرعف ررخيتثل

ذرهذدردنهظعفرأمفربفنعس.لرإنىرأبعدفردنع ديردنا . ل،رل ا بفرأ رخيع.ليرنلت عردنيخلردن ق يربفن  دمفضبفرخضع  

ضليرعاىردن  ررعألرشتتألردنبلتفاردن تتت دئ لرخغ عردنت عفستت.لردن يرضاهقردألواربفنتين  ألربفستت تعدرفر
خيلبرعا بف،رعاىرخجهردن د ص،رأ رضضعرحيدًرالس  يد ردألساهلردنت  لعةردن يريتتلرضأث عهفرننفقفًر

ربقردنهضعيلردنتأه نلفخدس فًرليردنتعف

 



 

  حرب امليليشيات املستمرة بال هوادة يف ليبيا:
  2019أغسطس/آب -ترضر املدنيني يف معركة طرابلس، إبريل/نيسان

 5 الدولية العفو منظمة

 خلفية .2

،رخاللردالن  فبلردنتساهلردن يردس تعارثتفن لرأشبعر2011نتأارم فاردنت ا ت فاردنتساهلرليرعف ر
،رمألرخبعرنبفيلرنهلمردن ق ير1خضتلعئ،ربتسفعيةردن تا لردن سلعيلردن يرن َّذهفرةحايرشتفلردألباسية

رثمردس تعاردر42م تعردنقذدليرب يرأ ردس تعر نت ات فاردنتساهلرعاىرمياردنسع داردنثتفنيرعفمفًف
دن يرمعارمعذرونكردنه ألرليردالن تفررخض س عرننفنرسن ضبفرعاىرح فةردنسلف ردنتين  ألرخأرزدقبمفر

خهيرض تلربفن  فخ رمعردنهل ملردنتعك يلرخق دضبفردألمع ل،رخبتللرمس قلرععبف،رخضتفرسرس نعةرل فنلر

رنىرمعفبقرري  لرخدس لرليردن.الدفعاىرأردلٍرضت يرمألرأح فءرليردنتي رإ
ر

خكفنئردنت ات فارض أنيرليردن.يديلرمألرمين  ألرحييثيرعبٍيربهتلردنسالح،رخن مرنبمرخ.عةرعسلعيلر
ضُذكعرأخربالرخ.عةرعاىردإلبالن،رخقيرضساه دربأساهلرنب. هفرمألرضعسفنلردنعظف ردنض تلفرأمفردآل ،رل ضمر

رمألردنتقفضا  ركث عدً ألردنذيألرأكس. بمردنت فركرعاىرميارسع داردنق فلرحعلًلردنت ا ت فارليرص  لبف

خصالبًل،ركتفرحدائرعاىربفئ لرمألردألساهلرمألربايد رم  يدة،رليردن بفكرنهظعردنسالح،رخه رحظعرقفئمر
ر2،رنلعهرض علرنالن بفكربتللرم لعررليردنسع داردنثتفنيردنتفب لف2011معذرعف ر

 
خض ق يدًرشفمالًرناع دي،رح ثرر، ريض يرس  نًلرإنىرخن بردنق فلخكف رمألرشأ رض.يُّلرضهفن فاردنت ا ت فارأ

ضقفضلردنت ا ت فارجع.فًرإنىرجعب،رخض قفضلرل تفرب عبفرليردألخقفاردنت  ا لفرخكفنئردالش .فكفاردنتساهلر
دنت  فخضلردنتيةرب ألردنت ا ت فاردنت عفلسلرمألردألحيدثردنت  دضعةرليردن فصتلرخمه نبف،رخليرأنهفءر

ردن.الد،رعاىرمياردنسع داردنثتفن لردنتفب ل،رخقيرعفداربفن بفلرعاىردنسلف ردنتين  ألفأخعارمألر

ر
خدنهيراردن.الدرإنىرهفخيلرحعبرأها لفرخرلضرةدنتؤضتعردن بعيرر20143خزدداردالش .فكفاربهيةرليرعف ر

 داردنتعتقلردن ف ة،رخه رأخلربعنتف رمع  ب،رحلَّرن سهرب يرأ ردن بئرميضهفرخليردن قئرن سه،ربيأاردنق
دن يرضناقرعاىرن سبفرةدنل شردن بعيردنا .يةربق فدةردنا دءرخا  لرح  عرعتا لرةدنلعدملةردن سلعيلر

رملامرناع دبرمهلرةدنتؤضتعر بيردنلتفعفاردإلسالم لردنت تيدةرليرمييعلربعلفزيربتعنردن.الدفرخحلَّ

 الفرمل  رليرم ظتهرمألرم ا ت فاردن بعيردن ف ةرعقبردن  فبفارم  ايرعا بففرخرددًرعاىرونك،ربيأردئ
ردنتعفلسلر ردنت ا ت فا ربي رن . فة رةللع ردن سلعيل ردن تا ل رخبعدبام، رخدن دخيل، رمدعدضل، رمأل إسالم ل

دنتعض.نلربفألبعدفردنتب تعلرليرملامردنع دبردن يردضبتبفردالئ الفربيعمرةعتا لردنلعدملةردن يريق  رببفر
رم ا ت ف رخس نعا ردنا .يةف ردن بعي ردنلتفعلرةدنل ش ررسَّ ئ رب عتف ردن فصتل، رعاى رن . فة رةللع ا

دنتساهلردن يرضناقرعاىرن سبفردسمرةدنيخنلردإلسالم لةرخج دهفرليرن . فرخس نعارعاىرأنهفءرأخعار
رمألردن.الدف

ر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
رفر]بفإلنلا  يل[ف2012مفرس/آودررر27معظتلرحايرشتفلردألباسية،رةعتا لردنهتفيلردنت حيةةفرجعارآخعرضهييثرناد هلرليرةر1

nt/cps/en/natolive/71679.htmhttps://www.nato.i 
،رخمفرن.ثرأ ردنُ بكرعاىر2011ل.عديع/ش.فبرر26ليرر1970ُلعلرحظعردنسالحربت جبرقعدررملامردألمألردن فبعرن ممردنت هيةررقمرر2

تلَّالرإعتفالًرأيييرعيةربايد ،رمألرب عبفرقنعرخكعيدفردنظع:رملامردألمألردن فبعرن ممردنت هية،رةدن قعيعردنعبفئيرنالعلردن .عدءردنتُر
رفرُم فحرعاىردنعدبض:2013مفرس/آودررر9(ردنت  اقربا . فة،ر2011)دندفدررسعلرر1973ناقعدرر

CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_99.pdf-8CD3-4E9C-6D27-cf/%7B65BFCF9B/https://www.securitycouncilreport.org/atfرر
بإرسفلرأساهلرإنىرجتفعفارن . لرمساهلفررخي عز،رةلعنسفرضيدلعرعألرر2011خبفإلبفللرإنىرونك،ردع علئرلعنسفرليري ن  /ح يعد ر

رنلا  يل[،ر]بفإل2011ي ن  /ح يعد رر29إرسفلرشهعفارأساهلرعألربعيقردنل رإنىرم تعديألرن .  ألة،ر
idUSTRE7270JP20110629-rebels-libyan-to-airlift-arms-defends-libya/france-https://www.reuters.com/article/usر 

ر:رحفنلرحق نردإلنسف رليردن فنمةفرُم فحرعاىردنعدبض:2014/2015دنيخن ل،رةدن قعيعردنسع يرنتعظتلردن   ردنيخن لرمعظتلردن   رر3
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1000012015ENGLISH.PDF 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/71679.htm
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_99.pdf
https://www.reuters.com/article/us-libya/france-defends-arms-airlift-to-libyan-rebels-idUSTRE7270JP20110629
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1000012015ENGLISH.PDF
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رخُشل ِّائرةحل ملردن لفنرر20154خُخق ِّعردض فنرناسال رب ألردألبعدفردنت هفربلرليرعف ر نلعهرنمرُيع َّذرقضف
عتالًربفالض فن،رخهيردنهل ملردن ح يةردنت  عفرببفردخن فً،رنلعبفرنمرر2016ليربعدبامرليرعف ردن بعيةر

رض تلألرح ىردآل رمألربسضرس نعضبفرأخرسان بفرعاىرأيرج ءرك. عرمألردن.الدف
ر

خأخعجئرةحل ملردن لفنردن بعيةرضعظ مرةدنيخنلردإلسالم لةرخحا فءهرمألرم فقابمرليرسعارليرعف ر

عرةدنل شردن بعيردنا .يةرليرحتا هرعاىردنلتفعفاردن فب لرن عظ مرةدنيخنلردإلسالم لةرفركتفردن د2016
،ربتسفعيةربعبفارج يلرأمعيل لفرب يرإ رملت عفارمألرضعظ مر2018،رخليردرنلرلير2017ليربعلفزيرلير

بيلئر،رخدس ُر5ةدنيخنلردإلسالم لةرمفرزدنئربفق لرليرأقدىرجع بردن.الدفرخدس تعارليرشألرهلتفارم  عقل
ر6هيردألخعاربضعبفارج يلرن ذضبفردن اليفاردنت هيةردألمعيل لربفن عس قرمعرحل ملرن . فف

ر

ردنا .يةر ردن بعي رخةدنل ش ردن بعية ردن لفن رةحل مل رب أل ربعدبام رح ل ردنيدئع ردنق فل رإنى خبفإلبفلل
رليرشعن رعاىردألردبيرخدنت درد رناس نعة ردش .فكفا رضس تع رم بتف، ردنت هفن ل دن.الدررخدنت ا ت فا

ر7خجع ببفرب ألردنلتفعفاردنتساهلرمألردن . رخدنن درنرخدن عبف

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
رفرُم فحرعاىردنعدبض:2015ديست.ع/كفن  ردنثفنيرر17ةب ثلردألممردنت هيةرنايعمرليرن . فة،رةدالض فنردنس فسيردنا .ية،رر4

%20ENG%20.pdf-sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20https://unsmil.unmissions.org/ 
ةمعظتلردنتعبلردألخرخب لةر)ي رخب ل(،رةضق  مردنيخنلردإلسالم لرليرن . ف:ردن بعردنعدهألرليرن . فرخع دق.هرعاىردإلرهفبرليرر5

ر،2019أغسنم/آبرر13أخرخبفة،ر
libya-in-state-islamic-documents/assessing-https://www.europol.europa.eu/publications 

إلسالم لرليردنظعرمثالً:رق فدةردنق داردنتساهلردألمعيل لرليرإلعيق ف،رةق فدةرإلعيق فردألمعيل لرضضعبرمألردنل رأهيدلفًرنايخنلردر6
رفر]بفإلنلا  يل[فرُم فحرعاىردنعدبض:2019س. ت.ع/أيا لرر27ن . فة،ر

libya-isis-targets-airstrike-command-africa-s-room/pressrelease/32237/u-https://www.africom.mil/mediaرر
س. ت.ع/أيا لرر20خق فدةردنق داردنتساهلردألمعيل لرليرإلعيق ف،رةق فدةرإلعيق فردألمعيل لرضس بيفرمقفضا ألرإرهفب  ألربضعبفارج يلة،ر

رفر]بفإلنلا  يل[فرُم فحرعاىردنعدبض:2019
-with-fighters-terrorist-targets-command-africa-s-room/pressrelease/32226/u-https://www.africom.mil/media

airstrikeرر
فر]بفإلنلا  يل[فر2019س. ت.ع/أيا لرر27سالم لردإلرهفب لة،رخص ارأمعيلف،رةثفنثربعبلرأمعيل لرليرن . فرضس بيفرجتفعلردنيخنلردإل

رُم فحرعاىردنعدبض:
group-rorter-state-islamic-targets-libya-strike-us-https://www.voanews.com/africa/third 

رفرُم فحرعاىردنعدبض:2019ي ن  /ضت زرر16دن عبي،رةصعديرهفد ريس  عرليرجع برن . فردندهعدخية،رر7
south-desertic-libyas-in-raging-is-conflict-quiet-depth/2019/7/16/ahttps://www.alaraby.co.uk/english/in 

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/assessing-islamic-state-in-libya
https://www.africom.mil/media-room/pressrelease/32237/u-s-africa-command-airstrike-targets-isis-libya
https://www.africom.mil/media-room/pressrelease/32226/u-s-africa-command-targets-terrorist-fighters-with-airstrike
https://www.africom.mil/media-room/pressrelease/32226/u-s-africa-command-targets-terrorist-fighters-with-airstrike
https://www.voanews.com/africa/third-us-strike-libya-targets-islamic-state-terror-group
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/7/16/a-quiet-conflict-is-raging-in-libyas-desertic-south
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 املنهجية .3

يس عيرهذدردن قعيع،رليردنتقف ردألخل،رإنىردن.ه ثردن يرقف رببفردثعف رمألرمهققيرمعظتلردن   ردنيخن لر
ليربعدبامرخمه نبف،رخليرمعفبقرضفج ردء،رخع ألرزدرة،رر2019أغسنم/آبرر14خر1ليردن  عةرمفرب ألر

م ق فًرشبياربعبفارج يلرخبعيلرقف رببفردنلفن.ف رخسقضرر33قدعربألرغت ع،رخضعه نلفرخزدراردنتعظتلرخ
رف2019أغسنم/آبرر14إبعيل/ن سف رخر4ل بفرق اىرخجعحىرمين   رليردن  عةرمفرب ألر

ر

ف،رش دفًرمألردنسلف ،رمألرب عبمرنفج  رمألردنضعبفارخشب درع ف ،رخأقفربرناضهفير156خقفبلربفحث ردنتعظتلر
جعيئرأغابردنتقفبالار

ُ
لضالًرعألرمسؤخن ألرمها  أل،رخعفما ألرب.  أل،رخب ضرأعضفءردنلتفعفاردنتساهلفرخأ

جعيرب ضبفرعألرب يرمألرخاللردن عجتلفرخأجعارجت عردنتقفبالارألعددٌرمألردن فما ألر
ُ
ليرن . فربفناللردن عب ل،رخأ

جعيئررليرمعظتلردن   ردنيخن ل،ربسعيل،رخدخ رحض ررأيلرسانفارأخرأبعدف
ُ
أخعافرخنمري دلقرأغابرمألرأ

م بمردنتقفبالارعاىرضد يعهمربفن  يي رخ لفًرمألرض عببمرن  دقبرنذنكرليردنتس ق.لفرخُحل.ئرأستفءر

رب ضرشب دردن  ف ردنذيألرنُقائرأق دنبمرليرهذدردن قعيعرأخرُغ  ِّعارحعصفًرعاىرسالم بمف
ر

عا بفرمألرمدفدررم  ا ل،رمألرب عبفرم ددرركتفردرسئردنتعظتلرم ددرمل  بلرخم ددرست  لرخبدعيلرحدائ
ردنُ قنئر رعاىرص ر رخحدائردنتعظتلرأيضفً ردنت ددف رخقفمئربفن هققرمألرهذه ردألبعدفردنت هفربل، قيم بف

بفألقتفرردالصنعفع لرنا يييرمألردنت دقعردنت ع لرليرض دريمرم  ا لرمعذربيديلردنع ديرخقفمئرب ها لرضاكر
دنت فحلرنالباليردن ف رخ.عدٌءرمألرمعظتلردن   ردنيخن لرم  دد  رليردند رفرخض نىرعتا لرلهصردنت ددر

ربفإلبفللر ردن  ض غعدل لرخضسل الاردن  يي ، رخدن هققرمألردند ر دالس ت فررعألرب ي،رخدألساهلرخدنذخفئع،

ر8إنىرألعددرةلعيقردن هققردنعقتيةرليردنتعظتلف
ر

ردن قعيع،رخم دقعرأخعارنيردسلرنتضرخزدررمهقق ردنتعظتلرم قعركلربعبلرمألردنضعبفا،ردن يرضعفخن بفرهذد
دألبعدر،رخمقفبالرشب دردن  ف ،رخجتعردألدنلردنتفديل،ربتفرليرونكربقفيفردنذخفئعردنتس  يملرليردنبلتفافر

خقيرملعئرهذهردألدنلرليرملت عبفردنتعظتل،رليرأغابردنهفالا،رمألرضهيييردنلفنبردنذيرن َّذركلربعبلر

ردةردن يردسُ  يمئفج يلرأخربعيلرخدنذخفئعردنتهي
ر

ردن بعيةر ردن لفن رإنىرمسؤخنيرةحل مل ردالس  سفردا رمأل رسائرملت عل
ُ
رأ ردن قعيع، رهذد رنتع خق.ل

خةدنل شردن بعيردنا .يةرضس  امرعألرض فص لربعبفارمهيدةرن ذضبفرق دضبمفرخنمرض اقردنتعظتلرح ىر

رم عيردنعتعرأيرردرج هعيرعاىردس  سفردضبفف

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
لعيقردن هققردنعقتيةره رش.للرمألردنت ن ع ألردنتيرب ألرعاىردك تففردنته  اردنست يردن.دعيرمألرمدفدرردن سفئضرةر8

 دالج تفع لرخدن هققرمعهف
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الرضبة الجوية التي  .4
"الجيش الوطني  اشنَّه

 مركز احتجاز عىلالليبي" 

أصفبئرأك.عربعبلرح ىردآل رليردنق فلردنهفنيرليربعدبام،رمألرح ثرعيدردنق اىرخدنلعحى،رمعك ردح لفزر
ص برعتعداردنته ل يألرلير

ُ
قعدبلردنسفعلردنهفديلرر2019ي ن  /ضت زرر2يؤخيرمبفجعيألرخالج  أل،رلُق لرخأ

عرمعك ردالح لفزرةجبفزرملفلهلردنبلعةرغ عردنتعع لةرخيقعرليرضفج ردء،رخي .ر9عتعةرخأرب  ألردق قلرن الًف
رأمع لر رخق دا رم ا ت فا ركذنك رضضم رك. عة رعسلعيل رقفعية رددخل رننعدبام، ردنتعق ل ردنتتفرف عاى

م  ا لفرخكف ربفنتعك رخقئردنضعبلرم فاردنتبفجعيألرخدنالج  أل،رأغا.بمرمألربايد رألعيق فردن دق لرجع بير

 ل يألرليرم فز رغ عرمس  تالفرخق.لردنضعبلردن يرأصفبئرمعك ردح لفزردنتبفجعيألربقا ل،ردندهعدء،رمه
م عرر100ُقد ئرخرشلرإلصالحردنتعك.فارضفب لرإلحياردنت ا ت فارض دلرب عبفرخب ألردنتعك رأرلرلضفءرضت ير

رضقعي.فً،رخنمريسقضرق اىرأخرمدفب أل،رل تفري.يخ،رن  للرنذنكف
ر

ص .ئ،رليرخكفنئرهذهردن رشلرن سبفر
ُ
،ربضعبلرج يلرأبفحئربقن لرك. عةرمألردألنقفلر2019مفي /أيفررر7قيرأ

دنت ين لرلسقنئرل نرسقيرمعك ردالح لفزرخدخ عق هفرخدعئرمعظتلردن   ردنيخن لرآنذدكرجت عردألبعدفر
 نع،رإنىرخبعرحيرن ل فلردن يرقيرضُ ع ِّلردنتين  ألرعت مفً،رخدنتبفجعيألرخدنالج  ألردنته ل يألرخد صفً،رنا

خدعئربتللرمهيدرإنىرإبالنرسعدحردنتبفجعيألرخدنالج  ألردنته ل يألرخدض فورإجعدءدارنضتف رسالم بم،ر
ر10بتفرليرونكرنقابمرإنىرمعتأةرأخعارب  يةرعألردألهيدفردن سلعيلف

ر
ر  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
آخعخ فردنظعرمثالً:رر130ش دفًرضُ ل درليردنضعبلرخُجعحرر53قعبرمألرليردأليف ردن فن لرم.فشعةرناضعبلرضعددرعاىرننفنرخدسعرأ رمفرير9

ةفر2019ي ن  /ضت زرر10رخي عز،رةدألممردنت هيةرضق لرإنهريلعيرإخالءرمعك ردح لفزردنتبفجعيألردنذيرض علرناقديرليربعدبام،ر
ر]بفإلنلا  يل[فرُم فحرعاىردنعدبض:

-emptied-being-center-detention-migrant-tripoli-migrants/bombed-security-libya-https://www.reuters.com/article/us
idUSKCN1U511O-unرررر

خن لرنمرض تلألرمألردن هققرمألرهذهردألعيددرخنمرضس نعردن ث ررعاىرقفئتلربأستفءردنق اىرأخرص ررناضهفيفرأخرإالرإ رمعظتلردن   ردني
 ص ررألك فسردنلثثرأخرأيرم ددرأخعارضؤكيرعيدردنق اىف

فحرعاىرفرُم 2019مفي /أيفررر16معظتلردن   ردنيخن ل،رةن . ف:رأدنلرعاىرجعدئمرحعبرمه تالرض.عزردنهفجلرإنىرضهق قردخنية،رر10
ردنعدبض:

-for-need-underscores-crimes-war-possible-of-evidence-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/05/libya
-investigation/?utm_source=TWITTER-international

IS&utm_medium=social&utm_content=2312753948&utm_campaign=Amnesty&utm_term=News 

https://www.reuters.com/article/us-libya-security-migrants/bombed-tripoli-migrant-detention-center-being-emptied-un-idUSKCN1U511O
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-migrants/bombed-tripoli-migrant-detention-center-being-emptied-un-idUSKCN1U511O
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-migrants/bombed-tripoli-migrant-detention-center-being-emptied-un-idUSKCN1U511O
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-migrants/bombed-tripoli-migrant-detention-center-being-emptied-un-idUSKCN1U511O
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/05/libya-evidence-of-possible-war-crimes-underscores-need-for-international-investigation/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=2312753948&utm_campaign=Amnesty&utm_term=News
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/05/libya-evidence-of-possible-war-crimes-underscores-need-for-international-investigation/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=2312753948&utm_campaign=Amnesty&utm_term=News
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/05/libya-evidence-of-possible-war-crimes-underscores-need-for-international-investigation/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=2312753948&utm_campaign=Amnesty&utm_term=News
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،ربعغمرإنهر2019ي ن  /ضت زرر2خليرمقفبالرمعرمعظتلردن   ردنيخن ل،رقفلرمه ل رنلفرمألردنت ارليربعبلر
ص 
ُ
ربربلعحرخن عرليررأسهرخجعخحرأخعا:أ

ر
"عندما سمعنا الضربة األولى على مقربة منا لم نعرف ما الذي ُضرب، لكن أمكننا أن 

ِّ أنه قريب، ولذلك، بدأنا ندق على باب مخزننا مطالبين بالسماح لنا  نخمن من الدوي 

زين بالخروج ألننا كنا خائفين. لكن لم يأت أحد، ومن ثم فقد تسلق بعض المحتج
األفارقة الجدران إلى السقف المعدني، وتمكنوا من كسره والخروج. أعتقد أن زهاء 

عشرة خرجوا بهذه الطريقة ثم سمعنا إطالق بعض األعيرة النارية، ولم يخرج أحد من 
السقف بعد ذلك. وبسرعة كبيرة، ربما بعد عشر دقائق أو نحو ذلك من الضربة األولى، 

خزننا. وانهارت الجدران والسقف نتيجة للضربة وهرب وقعت ضربة ثانية وأصابت م

صبُت إصابة شديدة فلم أستطع الذهاب بعيداً. لم أستطع 
ُ
المحتجزون إلى الخارج. وأ

حتى الخروج من المجمع، ولذلك، بعد أن سرُت في دائرة قرابة ساعة، ذهبُت إلى 

إلى الحراس فاستدعوا الشرطة، واستدعت الشرطة سيارة إسعاف، ونُقلُت 
 11المستشفى حيث تلقيُت الرعاية الطبية التي أحتاج إليها."

ر
خليردن   ردن فني،رأكيرم هيثربفسمرةدنل شردن بعيردنا .يةرأ ردنل شرن ذردنضعب  ألردنا  ألردس بيل فر

ملتعرضفج ردءرمتيددًرعاىرأنبتفردس بيل فرهيلفًرعسلعيفً،رخأنهىربفنا  رعاىرةجبفزرملفلهلردنبلعةرغ عر

رةدنل شرردنتعع لة رإ  رغ ع رعسلعيف ربفح لفزهمرليرملتع رنا نع رخدنالج  أل ليرض عيضردنتبفجعيأل
دن بعيردنا .يةرنمري سعرس.بردس بيدلهرنتعك ردالح لفزردن فصربلبفزرملفلهلردنبلعةرغ عردنتعع لر

رخمألرثمرلقير13خكفنئردنتعتأةرضُس  ي ركتعك ردح لفزرناتبفجعيألرضفبعرنالبفزرمعذرعيةرسع دار12ضهيييدًف
كف رخب بفركتعتأةرمين لرخدبهفًفرخنمري بحردنت هيثربفسمرةدنل شردن بعيردنا .يةرمفرإودركف ردنل شر

ي عفرأ رهذدردنبيفرمعك ردح لفزرخفصرةبلبفزرملفلهلردنبلعةرغ عردنتعع لة،رأ رأنهرنمري عفربذنكرإالرب ير

ف؛رلتألرشأ رونكرأ ريل لردنضعبلردنضعبلفرخإودركف ردالح تفلردألخلرصه هفً،رخكف رمعك ردالح لفزره ردنبي
هل مفًرم  تيدًرعاىردنتين  أل،رخهيرببذهردند لرجعيتلرحعبفرخإودركف ردالح تفلردنثفنيرصه هفً،رل اىر

عردألسفسردنذيردس عيرإن هرليرمبفجتلرمعك ردالح لفزردن فصرةبلبفزر ِّ ةدنل شردن بعيردنا .يةرأ ري س 
ر يردض ذهفرنا هقُّقرمألردنبيفرق.لربعبهفملفلهلردنبلعةرغ عردنتعع لة،رخدإلجعدءداردن

ر
عألرب ي،ربأ ردن رشلردنقعي.لردن يردسُ بيلئركذنكرليربعبلرر14خي  يرضهق قرأجعضهرصه  لرةن  ي ركرضفيت ة

مفي /أيفرركفنئردنت ا ت فارخق داردألمألرضس  يمبفركتس  ديرن ساهل،رح ثركف ردنتبفجعخ ردنته ل خ ر

ألرةن  ي ركرضفيت ةرخمعظتلردن   ردنيخن ل(رُيعغت  رأح فنفًرعاىردن تلرلير)خلقفًرنا.ه ثردن يرأجعضبفركلرم
،رزدررمعيخبفردنتعظتلرمعك ردالح لفزر2019ص فنلردنتعك.فاردن سلعيلرخدألساهلفرخليرأخدئلرأغسنم/آبر

دنذيرض علرناقدي،رنلعبتفرنمري تلعفرمألردن ث ررعاىرأيرشظفيفرمألردنسالحردنذيردمعردنتعتأة،رخنمر
ردنت فحلرُيستحر رخضسل الاردن  يي  ردند ر رضُظبع رخال ردن يرض عبئرناقديف ردنقعي.ل ردن رشل ربيخ ل نبتف

نالباليردن ف ،ردن يردنُ قنئرنات قعرعقبردنضعبلرم.فشعة،رأيلردن لفردارثفن يل،رخه رمفريت عرإنىرأنهرن ر

ه يركت فارك. عةرمألركفنئرأيلرأساهلرأخروخ عةرم  نلرليردنتعتأة،رلالربيرأنبفرمألرع فررصل ع،رخالرض
دنت ددرشيييةردالن لفرفرخُض.  ِّألرص ررل ض غعدل لرخفصلرحدائرعا بفرمعظتلردن   ردنيخن ل،رخدنُ قنئرنات قعر

ق.لربعبلرمفي /أيفرردنل يلرم.فشعة،رأ ردنتعنقلرضُس  ي رسفحلرالصن ففردنتعك.فاردن سلعيلردن يرضهتلر
رميدلعرآن لرثق الف

ر

لفلهلردنبلعةرغ عردنتعع لةرليردنت قعردنتعظتلربأ رمعك ردالح لفزردن فبعرخأباغرمسؤخن  رمألرةجبفزرم
ق مرليرملتعرعسلعيرألنبمري  تيخ رعاىردن سلعي ألرليرحتفي هفرخقفلرأحيرهؤالءردنتسؤخن ألر

ُ
نالبفزرأ

ردنتعك رليرهذدر ردنس.برخب عف رخنبذد ردنالزملرنهتفيلردنتعتأةف ردنق ة رأساهلرنبف رةن مرنييعف ناتعظتل:
ر15تعرمألرأجلربتف رأمعهفرلبذهرمعتأةرمين لرخيلبرأالرُضس بيففةدنتل

ر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
جعيئرليربعدبام،رليرمقفبالرش د لرر11

ُ
 ف2019أغسنم/آبرر12أ

رفرُم فحرعاىردنعدبض:2019أك  بع/ضتعيألردألخلرر9ضسل لرل يي رضهقَّقئرمعهرمعظتلردن   ردنيخن ل،رر12
00589197316https://twitter.com/AlmanaraMedia/status/11464916 

،رجعاردن هققرمعه،رح الًرليرمعك ردالح لفزرنظتهرةجبفزرملفلهلردنبلعةرغ عر2018ُيظبعرضسل لرل يي رب فريمرل.عديع/ش.فبرر13
ردنتعع لةرخحضعهردبا مفس   رمألربايد رم  ا لفرُم فحرعاىردنعدبض:

w.youtube.com/watch?v=tQbLgvZVI0ghttps://ww 
فر]بفإلنلا  يل[فرُم فحرعاىر2019ي ن  /ضت زرر17صه  لرن  ي ركرضفيت :رةك يرحاائردن فيت ردنبل  ردنل يرعاىرمعك ردنتبفجعيألة،رر14

ردنعدبض:
reporting.html-airstrike-center-migrant-center/libya-https://www.nytimes.com/2019/07/17/reader 

جعيئرليربعدبام،رليرر15
ُ
 ف2019أغسنم/آبرر4مقفبالرش د لرأ

https://twitter.com/AlmanaraMedia/status/1146491600589197316
https://www.youtube.com/watch?v=tQbLgvZVI0g
https://www.nytimes.com/2019/07/17/reader-center/libya-migrant-center-airstrike-reporting.html
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خيع.ليرنق دارةدنل شردن بعيردنا .يةرأالرضس بيفردن.ع لردألسفس لردنتين ل،ربتفرليرونكرمعدك ردح لفزر
دنتبفجعيأل،رنلألرمألرخدجبرةحل ملردن لفنردن بعيةرعي رخبعرمثلرهذهردنتعدك رقعبرأهيدفرعسلعيل،ر

رتبفجعيألردنته ل يألرليردن تلرليرمعتآارعسلعيلفخعي ردس  يد ردن
ر

ردنتين  ألردن دق  ألرضهئر رنهتفيل ركلردالح  فبفاردنتتلعل خيقعرعاىرعفضقرأبعدفرأيرن ديرخدجبردض فو

خمألرثم،رلإ رق دارةحل ملردن لفنردن بعيةرقيردن بلئردن  دمفضبفربت جبرر16س نعضبفرمألرضأث عردنبلتفاف
مبفربه.مردنته ل يألربل دررأهيدفرعسلعيل،رخهمرمبفجعخ رخبفن. رنل ءرمفردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيرنق ف

ر17كف ريلبرأ رُيه ل خدرأصالً،رثمرإرغفمبمرعاىردن تلرليرمعتآارعسلعيلف
ر

خليردن قئرن سه،رلإ رهذدردالن بفكرالري  يرةدنل شردن بعيردنا .يةرمألرخدج.هرليردض فوركلردالح  فبفار

فرخيتتلرونكرخدجبردن هقُّقرمألرأ ردنت دقعردنتس بيللرأهيدفرعسلعيل،ردنتتلعلرن لعبرإصفبلردنتين  أل
رخإنلفءر رخسفئلرخأسفن بردنبل  ربه ثرضقالردألواردنذيرقيرياهقربفنتين  ألرإنىردنهيردألدنى، خدخ  فر

دنبل  رإودرض. ألرأ ردنبيفرن مرهيلفًرعسلعيفًرأخرأ ردنبل  رنألريل  رم عفس.فً،رخض ج هرضهذيعرل َّفلرمألرأير
خمألردن دبحرأ رةدنل شردن بعيردنا .يةرضقفعمرر18هل  رقيريتمردنتين  أل،رمفرنمرضُهلردنظعخفردخ رونكف

ربتللرصفرخرعألردض فورمثلرهذهردالح  فبفاردنضعخريلرليردن  ن ضرنبذدردنبل  رخضع  ذهف

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ف22دنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علية،ردنقفعيةرر16
 ف24خر23نالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علية،ردنقفعيضف ردر17
 ف20إنىرر15دنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علية،ردنق دعيرمألرر18
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الهجمات العشوائية عىل  .5
 املناطق السكنية

ليرمعفبقرسلع لرُدم ِّعارل بفرمعفزلرمين ل،رخعتفردارسلع ل،رزدرربفحثفرمعظتلردن   ردنيخن لردألح فءردن دق لر
أخرر،خمألرب عبفرميدرس،رخأعتفلرضلفريل،رخم فز رضيعمرصعفعلردنع ض،رتين لخب ضرمعدلقردن.ع لردألسفس لردن

نهقئرببفرأبعدررن  للرإصفب بفربد دريمرُضناقرمألردن.ع،رخقذدئيرميل  ل،رخبعبفارج يل،رعاىرأيييردنلفن. أل،ر
رفرأدارإنىرمق لرخإصفبلردن تعدافخه رم

ر

ر،دنتيل  لردن يردسُ  يمئرليردنبلتفارقييتلردن بيرضعجعرإنىرعتعداردنسع ألقذدئيرخكفنئردند دريمرخ
خض  قعرإنىردنيقلربن.   بف،رخمألرثمرلبيرغ عرمعفس.لرنالس  يد رليردنتعفبقردنهضعيلفرخالري.يخرس.بر

نت  تيةرليرغ فبرأيردن لريت عرإنىرأ ردنتين  ألردنت ع  ألردالس بيدفرخدبهفًرليرحفنلردنضعبفاردنل يلرد
رليرأغعدلر رضُس  ي  ردنتين ل ردألع ف  رمأل رخغ عهف ردنتعفزل رأ  رأخ ردن يدئ ل، ردن تا فا رليرس ع بفن   

أنقئردننفئعدارقعفبلرأقي رمألرقعفبلرعبيردنقذدليرخض  قعرإنىرأنظتلرر،عسلعيلفرخليرب ضردنضعبفاردنل يل

أ رضل  ردألساهلرقيرأخنأاردألهيدفردنتقد دةفرخمعرونك،رل يررتفريت عرإنىردح تفلمدن  ج هردنيق ق،ر
رضسفؤالاحفالارأخعارجعاردن  عفرعاىردنذخفئعردنتس  يملرعاىرأنبفرأساهلرجيييةردق قل،رخه رمفريث عر

ر لفب د صرمفرإودركفنئردنضعبفاردس بيلئردنتين  ألربتللرم  تيرأ رُخج ِّبئردس عفددًرإنىرم ا مفارخفب
ر

خمألردنضعخريرأ رضهققردألبعدفردنت هفربلرليرهذهردنضعبفا،رخضقي رأج بلرب د صرأس.فبرض علردنتين  ألر
 ن وا،رخض  ذرعاىردن  ررإجعدءدارضده ه لرن  فديرضلعدرردنعتضرن سهف

 عىل أبو سليم "الجيش الوطني الليبي"الهجوم الصاروخي الذي شنه 
،رسقضرليرحيرأب رسا مردنذيريقعرجع برغعبير2019إبعيل/ن سف رر16ن الًربقا لري  رر11ق.لردنسفعلر

ر19ةص دريمرغعددةة،ردن يرُضستىري ر22إ رر9ةخسضردنتييعل،رخدبلرمألرس لرص دريمرُضناقرمألردن.عرمألربعدزر

باقئرمألرمعفبقريس نعرعا بفرةدنل شردن بعيردنا .يةفرر،رخقيما ت عدًرر122ع فرر
ُ
سقنئردند دريمرعاىرخأ

ليرمعنقلركث  لردنسلف رمسفح بفرك ا م عد رمعب ف ،رخه رمفرأدارر،فردارمين لرخح نبفعيةرمعفزلرخس 

رخإصفبلرمفرالريقلرعألرأرب لرآخعيألفر،مين  ألرثتفن لإنىرمق لر
ر

ر، ملغخأصفبرأحيردند دريمرميخلرم.عىرمألرثالثلرب دبقرليرمعنقلرحيردالن دفر،رلُق ائرع ي ةرعتعر

ر54سعل،رخم  يةرأب رقد  ل،رخعتعهفرر51هفركعيتلرأب رقد  ل،رخعتعهفرسعل،رخدبع فر68دن.فنللرمألردن تعر
رسعل،رخقفلردبعبفرنتعظتلردن   ردنيخن ل:

ر
إلى داخل المنزل بسبب سقوط  وتسرعان بالدخول"كانت أمي وكريمة في الشارع 

الصواريخ. وكانت كريمة تفتح الباب األمامي وأمنا بجوارها. وكانت مفيدة داخل المنزل 
سنة. وأحاطت مفيدة ابنتها بذراعيها  21الباب األمامي مع ابنتها ميس، وعمرها  بجوار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
إلبالنرأعيددرك. عةرمألردند دريمرخإصفبلرليرمعنقلرُيس  َي رض . عرةغعددة،ربفن فم ل،رليرخصيردنتيل  لردندفرخخ لردنتدتتلرر19

ما ت عد،رر122ي ةرع فررر22إ رر9خدس لفرخليرهذهردنهفنلركفنئردألساهلردنتس  يملرميدلعرصفرخخ لررخس لردندععرمألربعدزرة
 خُيعجحرأ رضل  رحل ملردنقذدليرقيرحدائرعا بفربنعيقلرمتعخعلف
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صيبت ميس ببعض الجروح لكن مفيدة هي التي تلقت كل تأثير االنفجار. 
ُ
وأنقذتها. وأ

صيبت بشظايا في كل رأسها وجسدها."فقد 
ُ
 20أ

ر
ر،يردنلبلردنتقفبالرمألردنتفريسعل،رليرمع نبفرلر57زيعلردندقع،رخعتعهفررإنىرمق لردندفرخخرن سهرخأدا

رشفب ألركفنفريق ف رعاىرمقعبلفرخقفلردبألرزيعلردندقعرنتعظتلردن   ردنيخن ل:كذنكرمق لرخ

ر
. وكنتُ   مجاورأنا في منزل  "كانت أمي في المنزل مع أبي وزوجتي وابني ّْ وعمتي ّْ

صيبت بجروح بالغة في  ،لنا. وكانت أمي أقربهم إلى الباب األمامي
ُ
 أسهامؤخرة روأ

إلى البيت  أسرعتُ  ،وظهرها. وقد فارقت الحياة لفورها. وبمجرد أن وقع الهجوم

وحاولت أن أنقذ أمي، لكن لم يكن بيدي شيء. فقد كانت جروحها مميتة. وكان الدم 

صيبا بصدمة شديدة
ُ
وال يريدان العودة  ،منتشراً في المكان. وطفالي صغيران، وقد أ

وال يكاد يتكلم وال ينام. في الحقيقة لقد  ،يجة للضربةأبي السمع نت وفقدإلى المنزل. 

صبنا بصدمة روَّعتنا جميعاً، األسرة كلها. إذا كانت األسر ُتقتل في بيوتها فهذا معناه 
ُ
أ

 21أنه ال أمان ألحد في أي مكان. فكيف ننام؟"

ر
لردن تعيعفارمألرسعل،رخجفرهرمهتيرأحتيرزنفضي،رخكف ركذنكرليرأخدئر22خُق لرعايرمهتيرم.عخك،رخعتعهر

ف ردنعفسرتعظتلردن   ردنيخن لرأ ردالثع ألركفنفريهثَّرنخدنيرعايررخوكععتعه،رخهتفريق ف رليردنتفريرن سهفر

ر،رخأبففرقفئالً:ليردنتفريرعاىردخ لردن.  ارنت ييرمألردنهتفيل
ر

وجارنا محمد في الخارج لحث الجيران  ابني علي   ظلَّ  ،"عندما سقط الصاروخ األول
بيوتهم ألنه عندما يسقط صاروخ فمن المرجح أن تتبعه صواريخ أخرى على دخول 

على مقربة. كان عمالً خي ِّراً لكنه كلفهما حياتهما."
22 

ر
خليردن قئرن سه،رأصفبرصفرخخرآخعرمع لرأسعةربألرمعد ررعاىرب يرمعبعرسلعي،رلُق لرن رردنييألرأحتير

رءرصلفرفرخقفلرأخ هرنتعظتلردن   ردنيخن ل:خنهرثالثلرأبعفر،سعلر49بألرمعد ر،رخه رم ظيرحل ميرعتعهر
ر

شخصاً في المنزل عندما سقط الصاروخ. وكان نور الدين في الطابق العلوي  13"كنا 
 ووالديَّ وكنت أنا في الطابق السفلي مع أسرتي  ،مع زوجته وأبنائهما الثالثة

صيب أخي إصابة مباشرة شقَّ 
ُ
  ،ت رأسه وبطنهوإخوتي. وأ

ُ
رى صيب بجروح أخكما أ

وفي على الفور. لم أكن أبعد عنه سوى بضعة أمتار لكنني لم وتُ  ،في ذراعيه وساقيه
صب. كان يمكن أن أكون مكانه، أنا أو أي فرد آخر من األسرة. ما من وسيلة لمعرفة 

ُ
أ

أين ستسقط هذه الصواريخ، ومن ثم فليس بيد المرء شيء لحماية نفسه وأسرته. 
 23ونعيش في هذا الخوف طول الوقت." ،فيها القصفيتملكنا الفزع في كل مرة نسمع 

ر

ر45خُجعحرجفرد رآخعد رعاىرمقعبلرليردنضعبلرن سبف،رخهتفرع.يردنتنابردإلدريسيردنذيري.اغرمألردن تعر
سعلرخنهرأرب لرأبعفء،رخقيرلقيرإحيارسفق ه،رخأننففرأحتي،رخهيرل فةرعتعهفرثتفن لرأع د ركفنئرقيرأخار

يرأ ردبنعارنالالءرعألرمع نبفرليرع ألرزدرةر)جع برشعقيربعدبام(ربس.برب ر،إنىردنتعنقلرمعرأسعضبف
رمألردنق فلرهعفك رأقفربيرمع نبمرهعبفً رةغفدر رنتعظتلردن   ردنيخن ل: رخقفلرعتبف ربا.فًرر،دنق فلف رهعف خجفءخد

ر24ن مف رنلعبمرنمريليخهرح ىرهعففرإو رمفودرن  لركيرنل  رليرأمف ؟ة

ر
خخرآخعرإحيارغعفردنع  رليرمع لرعفئالركعكع،رلُق لرسفنمرإبعده مركعكعرخعاىرب يرعيةرش دري،رأصفبرصفر

رسعلرخنهرس لرأبعفءفرخقفنئرزخج هرنتعظتلردن   ردنيخن ل:ر56دنذيري.اغرعتعهر
ر

ه من لعب كرة القدم. وتوضأ وصلى ثم طلب شطيرة. وذهبت إلى "كان قد عاد لتو ِّ 
صيب ال ،المطبخ إلعداد الشطيرة

ُ
أنا واألوالد إلى  وأسرعنابيت. وفي تلك اللحظة أ

غرفته لكننا لم نستطع دخولها ألن االنفجار دفع خزانة الثياب نحو الباب. وناديناه من 

خارج الغرفة فتال الشهادة. وعندما تمكنا من دفع الباب وفتحه وجدناه مصاباً بجروح 
رعنا حرجة، وخصوصاً في بطنه فقد سقط الصاروخ على الفراش حيث كان راقداً. وه

أي حرب تلك التي تقتل به إلى المستشفى لكنه توفي بعد نصف ساعة من وصوله. 
 .ماذا نفعل؟ كان هللا في عوننا" المدنيين والعائالت داخل بيوتهم؟

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
جعيئرليربعدبام،رليرر20

ُ
 ف2019نم/آبرأغسر8مقفبالرش د لرأ

جعيئرليربعدبام،رليرر21
ُ
 ف2019أغسنم/آبرر5مقفبالرش د لرأ

جعيئرليربعدبام،رليرر22
ُ
 ف2019أغسنم/آبرر5مقفبالرش د لرأ

جعيئرليربعدبام،رليرر23
ُ
 ف2019أغسنم/آبرر5مقفبالرش د لرأ

جعيئرليربعدبامرليرر24
ُ
 ف2019أغسنم/آبرر5مقفبالرش د لرأ
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ر
خالريتلألرض ج ببفربيقلرردق قل،ربأنبفرغ عخضُ عفردند دريمردن يردسُ  يمئرليرهذهردنضعبلرنهيرأب رسا مر

يع.ليرعي ردس  يدمبفرإبالقفًرليرمعفبقرسلع لرمأه نلفرخالربيرأ رمألرخجب دركرنذنإنىرأهيدفرمهيدة،رخ
رهذهردنضعبلركفن دري عل  رأ ردح تفلرإنهفنردألواربفنتين  ألرك. عرنالفيلفرخيهظعردنقفن  ردنيخنيردإلنسفني

يردنبلتفاردن ت دئ لر)أيردنبلتفارغ عردنت جبلرإنىرهيفرعسلعيرمهيد(،رخكذنكردنبلتفاردن رشألَّر

شألرهل  رر .ع خيُرر25ضُس  ي رل بفرأسفن برأخرخسفئلرناق فلرالريتلألرض ج ببفرإنىرهيفرعسلعيرمهيدف
ر26جعيتلرحعبفربتثفبلرعت دئيريؤديرإنىرم ارمين  ألرأخرإصفب بم

 
 الهجوم املدفعي الذي شنته "حكومة الوفاق الوطني" عىل قرص بن غشري

رخهيرحيرسلعيرمل ظربفنت. رمألرليرمعنقلرقدعربألرغت ع، باق ف
ُ
فني،رسقنئرقذي  ف رميل   ف رأ

مفي /أيفررر14ي  ررظبعدًرردنثفن لرعتعةرخدنعبعمعفبقرضس نعرعا بفرةحل ملردن لفنردن بعيةرليرنه ردنسفعلر

عاىرم.عىرسلعيري أنيرمألرثالثلرب دبق،رخه رمفرأدارإنىرمق لرمفرالريقلرعألرختسلرمين  ألرر2019
رخُدم ِّعارعيةرس فرداعتعةرآخعيألرمألرسلفري ييرعألخإصفبلرمفر ر، ردنت.عىرخدنتفرةرليردننعيقرخفرجهف

خشبرحعيقرك. عرليردننفبقردألخلرمألردنتع لفرخكف رمألرب ألردنضهفيفرأحتيرل هيردنت خغيردنذيركف ر
رسعلفرخقفلرأخ هرنتعظتلردن   ردنيخن ل:ر19عتعهر

ر

حئرمعك.لرل،رلقيرب َّرخكف رأخيريقيرليردنتفريرأمف ردن. ئفركفنئردنضعبلرهفئار،ليردن. ئرةكعئُر
رإنىردن فرجرل جياُررأسععئُرليردنب دءرن سقضرل نرمعك.لرأخعا،رخناهظلرنيردنس ددركلرشيءفر

عيةرأشالءفركف رمعظعدًرمعخعفًفرثمرخجينفررخكفنئرهعفككث عدًرمألردنل عد رق اىرخجعحىرعاىردألرل،ر
ر27فكة ليفرنمرأس نعرأ رأصينرونخقيرضُرر،أخي،ركف رمدفبفًربلعخحرليركلرجسته

ر
ص .ئرل زيلرم   نردن يرض.اغرمألردن تعر

ُ
سعلربلعخحرخن عةرليردنضعبلفرلقيرأصفب بفرشظفيفرليرر57خأ

ص .ئروردعبفردن تعىربفنتالفرخقفنئرنتعظتلردن   ردنيخن ل:
ُ
ررق. بفرخظبعهفرخوردع بف،رخأ

ر
فئيةرليربعيقيرعرةوه.ئرن   يلرأسعةرمألرج عدنعفرض ليرأحيرألعددهف،رخه ررجلرعل ز،رخكعئُر

رخده  ركلرشيءرح نيدخيَّررليردنتفريرست ئُررأس عُررإنىردنتع لفرخب عتفركعئُر خش عاركأ رر،فً
رأخعج درعيةرشظفيفرم ين لرمألرظبعيرنلألر نبفيلردن فنمرقيرحائرثمرنُقاُئرإنىردنتس ت ىف

قيرمضئرثالثلرخر،حلب ضبفرمفرزدلرليريييردن سعارخأج دءرأخعارمألرجسييفرأش عربآال رم.ع ِّر

لألردألنمرمس تعفرخنمرأعيرأس ن عرضهعيكروردعيردن تعىفركث عرمألردنل عد رُق ا درخُجعح دفرأشبعرن
كفنئرمذبهلفرخكفنئرمألرب عبمرمعىرزخجلردنيك  ررلعجرخدبعلرأخ بف،رخهيرب الرصل عةرعتعهفر

ر28فةدالثع ف ح دنيرسئرسع دافرخقيرُق ا فرهتفر
ر

ص .ئرليردنضعبلرأيضفًرل ه لرمهتي،رخهيرجفرةرأخ
ُ
رسعلفرخقفنئرنتعظتلردن   ردنيخن ل:ر37عارعتعهفرخأ

ر
ةق ائردنضعبلرخأصفبئركث عدًرمألردنعفسرأل ردنتلف ركف رمل ظفً،رح ثركف ركث عرمألردنعفسروده. ألر

إنىردنلعفزةفروده.لرررأنفرأيضفًرإنىرجعفزةرجفررم عخففرهلرض   ل،رقديرنفسروده. ألرإنىرجعفزةفركعئُر
نالفيل؛رق اىرخجعحىرليركلرملف فررجفلرخنسفءرخأب فلفرركف ردن بعرل بىرضفمل،ركف رم   فًر

خُق ائركذنكردمعأةركفنئرضق مرليردنلبلردألخعارمألردننعيقردستبفررل  لرعتعرسفسي،رخكفنئر
ربفنلل ليردن تس ع ربلعخح ص.ُئ

ُ
رنلععيرأ ردنهظرليرجفن.ي، ركف  ألقيررخكياُرر،فارمألرعتعهفف

جعيئرنيرعتا لرضعق عرنا ظف رنلععيرال
ُ
رف29رأععفرإ ركفنئرس  هسألوردعيفرأ

ر
رخ ردنبل  ف رليردنت قعردس  يد رقذدئيرميل  لرثق الرليرهذد رعا بف رُعثع ركفنئرخضؤكيرشظفيف ح ىرنتف

م عرليردنتياردنت  فدرالس  تفلردنسالح،رر100دنتيل  لردنهييثلرببفرهفمشرخنأرددئعيرمه تلرالريقلرعألر
خكف رم قعردنضعبلري. يرر30عيلردنلث  لردنسلف فنالس  يد رليردنتعفبقردنهضرالريداحردنسالحرونكرلإ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ف12خر11نقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علير)دنتلايردألخل:ردنق دعي(،ردنقفعيضف ردنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،ردر25
 ف156دنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،ردردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علي،ردنقفعيةرر26
جعيئرليرقدعربألرغت ع،رليرر27

ُ
 ف2019أغسنم/آبرر10مقفبالرش د لرأ

جعيئرليرقدعربألرغت ع،رر28
ُ
 ف2019أغسنم/آبرر10ليرمقفبالرش د لرأ

جعيئرليرقدعربألرغت ع،رليرر29
ُ
 ف2019أغسنم/آبرر10مقفبالرش د لرأ

ر15هفمشردن نأردنيدئعيردنته تلره رنديرقنعرددئعةريُ  قعرأ رضسقضرل بفرنديردنقذدئيردنتناقلرمألرسالحفرل اىرميارر30
م عدً،رحسبرر120ما ت عدارر105نت  سنلرمألرع فررك ا م عدً،رعاىرس. لردنتثفل،ري.اغرهفمشردن نأردنيدئعيرنقذي لردنتيل  لرد
م عدًرمألردنبيفردنتد َّبرعا هرخند بفردآلخعرخفرجرر120دخن  ،رخه رمفري عيرأ رنديردنقذدئيردنتناقلريسقضرددخلرمسفللرض.اغر

لردنتيل  لرودارهذهردنتسفللفردنظع:رأخفرسردخن  فرمعك رخيمفاردن سا ح،رةدنع عد رغ عردنت.فشعة:رضها لرلعيرالس  يد رأساه
 فر]بفإلنلا  يل[ف61،رص هلر2017دنع عد رغ عردنت.فشعةرخدق بفرخأثعهفة،ردنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،ريعفيع/كفن  ردنثفنير
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رمأل ردالصنعفع لررأكثع ردألقتفر رأيرهيفرعسلعيرليرص ر رُيتفهي رخنم ردألمفمي، ردن ض رعأل ك ا م عيأل
رجعيتلرحعبفرقيرضُ يربتثفبلردنبلتفاردنت.فشعةردن يرضس بيفرمين  ألرخُيذكعرأ دنتا قنلرآنذدكفر

ر

البنية مرافق جهة إىل املنازل و رضبات "الجيش الوطني الليبي" الجوية املو 

 األساسية املدنية
خسفئعرإنىرخق يربعبفارةدنل شردن بعيردنا .يةردنل يلردنت جبلرإنىرمعفزلرمين لرليربعدبامرأيضفًررأدا

ص برر،ليردألرخدحرب ألردنتين  ألفرخقيرخث قربفحثفرمعظتلردن   ردنيخن لرثالثربعبفارُق لرل بفرمينيرخدحي
ُ
خأ

رحفأرب لرآخعخ ربلعخ

ر
نل شردن بعيردنا .يةرأبعدردًربتع ن ألردةرشعَّبفر،رأنهقئربعبلرج يل2019ي ن  /ح يعد رر15ل يرص.فحري  ر

قعبردنهيخدردن فرج لرنتلتعرعسلعي،رخه رمفرأدارإنىرإصفبلرشفب  ألرمألرأسعةرمسا ِّم،رر،ليرضفج ردء

 تفري.يخ،رمس  ديرأساهلرخكف رهيفردنضعبل،رلر31سعلفر21خوكعا،رخعتعهفرر؛سعلر24خهتفرمعخة،رخعتعهفر
ص برليربعبلرج يلرر،إحياردنت ات فاردنت هفن لرمعرةحل ملردن لفنردن بعيةري ص

ُ
ليرملتعرملفخررأ

.ئرعيددًرمألردالن لفرداردنثفن يلرخحعيقفًرب تفًفرخضؤكيرشظفيفرعثعرعا بفربفحثفرمعظتلردن   ردنيخن لرأخعارس.َّر
 ألرأ ردنسالحردنتس  ي رقع.الرغ عرم جبلرلعنس لردندععرليرم قعردنضعبلردن يرأصفبئردنتع ن ألردنتين 

ك ا غعدمفًفرخهيرسالحرم  لعرب مري ييرنديرقنعرددئعةرضأث عردن لفرهرر250زنلررةإسرإيهرإ ربيةمألربعدزر
رم ع،رخمألرثمرلب رسالحرن مرمألردنتعفسبردس  يدمهرليرمعفبقرحضعيلرمأه نلفر600عألر

ر

رر،خدس بيلئربعبلرج يلرأخعا رك. عدًرر،2019ي ن  /ح يعد رر12نل شردن بعيردنا .يةرليردةشعَّبف مع الً
رمألردن.عفء ردن ت  يرليردنتعدحلردألخ عة رخكف ردنتع لرق ي رقعيعةف رضتالهرأسعة خيقعرقعبرملتعرر،نالفيل

ر،ح دءرج.عيلر،رخضُيعىعسلعيفرخأداردنضعبلرإنىرإصفبلردمعأةرخرجلرليرمع ن ألرملفخريألفرخقفنئردنتعأة
ردنيخن ل:رنتعظتلردن   

ر

، وعمراهما  سنة. وقرب الساعة  11سنوات و 10"كنت في البيت وحدي مع ابنتي ّْ
أصابت ضربة جوية حقالً خلف منزلنا الذي يجري  ،مساءً  السابعةأو  السادسة والنصف

بناؤه بجوار منزلنا الذي نقيم فيه. وانتابني الذعر فأخذت ابنتي  وجريت إلى البوابة 
صلنا إلى البوابة حتى وقعت ضربة أخرى ضخمة أصابت منزلنا، للخروج، لكن ما أن و

المنزل الذي يجري بناؤه، وألقت بنا قوة االنفجار على البوابة. من حسن الحظ إن 
. وارتطم وجهي بالبوابة  ،ابنتي  لم ُتصابا بأذى حيث إنني كنت قد ضممتهما إلي 

صبُت بجروح في كل وجهي وعيني ،فانكسرت نواجذي
ُ
في وكل جسدي، وفي  ،وأ

. ولم أشف حتى اآلن وما زالت ابنتاي مروعتين، وخصوصاً  ظهري وساقي ّْ وذراعيّْ
صيب جارنا أيضاً 

ُ
 32لكن إصابته أقل خطورة لحسن الحظ." ،الصغرى. وأ

ر
خضؤكيرشظفيفرعثعرعا بفربفحثفرمعظتلردن   ردنيخن لرليرم قعردنضعبلردن يرأصفبئردنتع لردنتينيرأ ردنسالحر

رك ا غعدمفًفر250زنلررةإسرإيهرإ ربيةع.الرغ عرم جبلرلعنس لردندععرمألربعدزردنتس  ي رق

ر
رس فرةًر،ردس بيلئربعبلرج يلرةنال شردن بعيردنا .يةر2019ي ن  /ضت زرر15ن الًري  رر11خليرنه ردنسفعلر

عهرضقيرليرلعفءرمع لرحفللربفنتين  ألفرخأداردنضعبلرإنىرمق لركعيمرقت ا،رخه رأحيرألعددردألسعةرخعت
رسعل،رخه ري قيرس فرضهرليردن عفءفرخقفلرأخ هرنتعظتلردن   ردنيخن ل:ر21

ر

"نحن خمس أسر تعيش في هذا المنزل، أبواي وإخوتي، بما في ذلك أربعة إخوة 
شخصاً على وجه اإلجمال. كان أخي وزوجته  25 وعددهم متزوجون وأسرهم؛

لضربة قد وقعت قبل ذلك وأطفالهما قد وصلوا قبل لحظات فقط من القصف. لو كانت ا
ببضع دقائق لكانوا قد ُقتلوا كلهم. ثم وصل كريم وصفَّ السيارة وعند ذلك بالضبط 

دفت السيارة. ال نعرف لماذا. نحن نسأل أنفسنا أصابت الضربة السيارة. وقد استهُ 
طوال الوقت لماذا. وقد أحرقت كل شيء في الفناء، بما في ذلك السيارتان األخريان 

 33كانتا تقفان هناك."اللتان 

ر
خضؤكيرشظفيفرلهدبفربفحثفرمعظتلردن   ردنيخن لرليردنت قعرأ ردنسالحردنتس  ي رصفرخخرم جهرص عير

باقرمألربفئعةرمس َّعةرمألربعدزرةخيعغرن نغةريق  ر7دندععرمألربعدزرةبا رأرخر
ُ
ب فرخ رمألردخنلررب تل ابفةرأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
جعيئرليرضفج ردء،رليرر31

ُ
 ف2019أغسنم/آبرر5مقفبالرش د لرأ

 ف2019أغسنم/آبرر5مقفبالرش د لرأًجعِّيَئرليربعدبام،رليرر32
رر33

ُ
 ف2019أغسنم/آبرر4جعيئرليربعدبام،رليرمقفبالرش د لرأ
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ردنا ردن بعي رةدنل ش رنهسفب ردنت هية ردن عب ل فدإلمفردا ردن  ج هررر34 .ية ردق قل ربعبل رهذه ركفنئ خقي
مين فًربل دررمع نهرليرهل  ركف رمألردنتتلألرأ ري علر،رونكرخالفليرغ فبرأيردن لرعاىرر،دس بيلئ

بتثفبلرجعدئمررقيرضُ  .عردنبلتفاردنت.فشعةرعاىردنتين  ألرخُيذكعرأ ألعدددًرمين  ألرآخعيألرمألرأسعضهرنا نعفر
رحعبف

ر

تعظتلردن   ردنيخن لربأنهرقعبرخقئردنبل  ردنذيرأخداربه فةرن رليردنتعنقلرمس    رب.   ري تا رخقفل
ق فلرييخررإنىردنلع برعاىرب يرك ا م عرخدحيرضقعي.فًرمألرمع لرعفئالرقت ا،رخكف ررهعفكركعيمرقت اركف 

فرخالردن ل،رب.قفًرنات ا مفاردن يرحدائرعا بر35مقفضا  رجعحىري هعك  رليردنتعنقلربهثفًرعألرمالورآمألف
رليرونكردنق فلرأخركف رمعرمقفضايرةحل ملردن لفنر دنتعظتل،رعاىرأ ركعيمرقت اركف ربفن فًرش د فً

دن بعية،رخي.يخرأنهردسُ بيفرخنأًفرخنمريعدرةدنل شردن بعيردنا .يةرعاىربابردنت ا مفاردنذيرأرسا هر

رمعظتلردن   ردنيخن لرب د صرهذهردنهفنلف

 
 ة املوجهة إىل منازل مدنيةرضبات "حكومة الوفاق الوطني" الجوي

اىرمعفزلرمين لرليرضعه نلرخدنض دحيردن دق لرجع بيرعةحل ملردن لفنردن بعيةررشعَّ بفر،بعبفارج يلرأدا
رخخثَّقربفحثفرمعظتلردن   ردنيخن لربعبفارليرختسلررإنىر،بعدبام سق برق اىرخجعحىرمين  ألرأيضفًف

ص برختسلرآخعخ ف
ُ
رم دقعرُق لرل بفرضس لرمين  ألرخأ

ر
عاىرضعه نلرسقنئرليررةحل ملردن لفنردن بعيةرقع.الًررض .عر،رأنقئربفئعة2019إبعيل/ن سف رر27ل ير

تفرأدارإنىرإصفبلردمعأض ألرخإنهفنرأبعدرربفنتع لفرخقفنئرأ رس يرنتعظتلرملعفءرمع لرعفئالردنه. تي،ر
ردن   ردنيخن ل:

ر
ة. وكان زوجي قد سن 13"كنت في البيت وحدي مع ابنتي ّْ وابني الذي يبلغ عمره 

ذهب إلى ماليزيا ليعود بابننا األكبر الذي كان يدرس هناك على مدى السنوات الخمس 

ه لحضور دروس خصوصية عندما سقطت الماضية. وكان ابني األصغر قد انصرف لتو ِّ 
القنبلة في المكان بالضبط الذي كان يلعب فيه قبل ذلك بنصف ساعة. واهتز المنزل 

صيبت ابنتي أماني بجروح في وتطايرت ا ،بأكمله
ُ
لشظايا عبر الغرف الداخلية. وأ

 36."وجهها ورقبتها وساقيها، وأغمى على ابنتي األخرى من الصدمة

ر

دنلعخحرنتعظتلردن   ردنيخن لرعألرر،سعلر40دن يري.اغرعتعهفرر،خليردنتع لردنتلفخر،ركت ئرعفل لرصفنح
ر
ُ
رر،ععيمفرخق ئردنضعبلر،ددخلرمع نبفرص .ئرببفرليرصيرهفرخأبعدلبففرخكفنئرهيرأيضفًردن يرأ

ُ
ص .ئربتظفيفرخأ

معظتلردن   ردنيخن لرليردنت قعرأ ربفحثفرفرخضؤكيرشظفيفرعثعرعا بفرمألردن.عفءرب يرأ ردمعاردنضعبلرجيدردًر
خيناقرعا بفرر،بلغ عرم جَّرقع.الرخهيرك ا غعد ،رر500زنلررن يرةإفرإيهربيةرقع.الرمألدنسالحردنتس  ي ر

ر،ةقع.الربفردش اةربس.بردنتظالردن. ضفءردنل. عةردن يرضُعتعرمألرمؤخعضبفرإلبنفءرسق ببفردنسلف ردنتها   

ر800خمععرضقا.بفرليردنل فرخدنقعفبلرمألرهذدردنع يرسالحرم  لعرب مري لفخزرنديرقنعرددئعةرضأث عردن لفرهر
ر37م ع،رخمألرثمرلتألرغ عردنتعفسبردس  يدمهرليردنتعفبقردنهضعيلردنتأه نلف

ر
ليرب دحيرر،2019ي ن  /ضت زرر22ةحل ملردن لفنردن بعيةرليرص.فحري  ررشعَّ بفربعبفارج يلرخأدارأربع

ر،إنىردن يم عردنلفملرنتع لر،قدعربألرغت عرعاىرمسفللرض ييرعألرختسلرك ا م عدارعألردن ن بردألمفم ل
ارعألرخق يرخإنهفنرأبعدرربتع لرآخعرقعيبرمعهفرخي صردنتع ال رألعددردألسعةرن سبففرخنمرضس عردنضعبف

ق اىرأخرجعحىرمألرألعددردألسعة،رنلألرضعددرأ رأرب لرمين  ألرُق ا درليرس فرةرمفرةفرغ عرإ رضها لرص رر

نل شردن بعيردةض .عررخثالثرقنعرميل  لر،ألرمعك.فارعسلعيلرقعبردنتعفزلردنتين ل.  ِّردألقتفرردالصنعفع لريُر
نتقفضا ألرأالرعاىرديع.ليرُيذكعرأنهرسلفرخم عرإنىردنلع برع.عردننعيقرخخايرميرر100دنا .يةرعاىرب ير

لردنتين  ألرنا نعفريض  درأهيدلفًرعسلعيلرمتعخعلرليرمعفبقرسلع لرمأه نل،رإورمألرشأ رونكرأ ري ع ِّر
ردألساهلر رمأل ردألقل رعاى ردثع أل رأ  ردنت قع رلي ردنيخن ل ردن    رمعظتل ربفحثف رعا بف رعثع رشظفيف خضؤكي

ك ا غعدمفًفرخكفنئرإحياردنه عردنعفضللرر250زنلرإفرإيهربيةردنتس  يملرقع.ا ف رغ عرم جب  ألرمألرن يرة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
صه  لرةدنلفرديف ة،رةبعبلردننفئعةردنُتس َّعةرليرن . فرضتيدردنت فخفرمألردنياليرحعبرج يلرخخنعرخق يرخل فارب ألردنتين  ألة،رر34
رفر]بفإلنلا  يل[فرُم فحرعاىردنعدبض:2019أغسنم/آبرر11

-civilian-of-risk-and-war-air-of-fears-heightens-strike-drone-https://www.theguardian.com/world/2019/aug/11/libya
deaths 

جعيئرليربعدبامر35
ُ
 ف9201أغسنم/آبرر4ليرر،مقفبالرش د لرأ

جعيئرليرمه ضرضعه نل،رليرر36
ُ
 ف2019أغسنم/آبرر10مقفبالرش د لرأ

،رخه رم  فرر328ُيهسبرنديرقنعرددئعةرضأث عردالن لفررعاىرأسفسردن ز ردندفليرناتفدةردنت  لعةرليردنذخ عةرخعفملرثفبئرقيرهرر37
رلا  يل[رُم فحلرعاىردنعدبض:ةدنتسفللردآلمعلردنتناقلةردنذيرضس  يمهرخزدرةردنيلفيردألمعيل ل،ردن  فص لر]بفإلن

https://www.dau.mil/cop/ammo/DAU%20Sponsored%20Documents/K%20Factor.pptx 

https://www.theguardian.com/world/2019/aug/11/libya-drone-strike-heightens-fears-of-air-war-and-risk-of-civilian-deaths
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/11/libya-drone-strike-heightens-fears-of-air-war-and-risk-of-civilian-deaths
https://www.dau.mil/cop/ammo/DAU%20Sponsored%20Documents/K%20Factor.pptx
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عألردالن لفردارأك.عركث عدًرمألردنه عردألخعا،رإوركف رقنعهفرعتعةرأم فررخعتقبفري ييرعألرثالثلرأم فر،رخه ر
ك ا غعدمفًرر250مفرقيريت عرإنىرأ رأحيردألساهلرأثقلركث عدًفرخمعرونك،رلفنقع.الرمألرن يرةإفرإيهربيةرزنلر

ررهي ردن لفره رضأث ع رددئعة رنديرقنع ري لفخز رب م رم  لع رسالح ريع.ليرعي رر600ن سبف رثم رخمأل م ع،
رفدس  يدمهرليردنتعفبقردنهضعيلردنتأه نل

ر

رنتب دردن  ف ،ر ةحل ملردن لفنردن بعيةرعيةررخي . ف رق دارأصفبرصفرخخف رُيناقف رمألردنل لقيرخخلقفً
ي ن  /ضت زرر3دنسفعلردن دحيةرب يردنظبعري  ررح دنييحرمعك.فارقعبرمهنلرنا ق درليرمعنقلرس ييردنسف

دنذيرر،مهتيردنسفيحرخليرمقفبالرمعرمعظتلردن   ردنيخن ل،روكعختسلرمين  ألفررمتفرأدارإنىرمق لر2019
خمد.فحرخا  لرر؛سعلر26خعتعهرر،بأ رثالثلرمألرأقفربه،رخهمرخجييرعثتف ردنس فحر،ي  شرعاىرمقعبل

سعل،رُق ا درليردنضعبلرهمرخدمعأةرخب ابفرالرر51خعتعهرر،درمد.فحرأب رس يخأيفر؛سعلر29خعتعهرر،دنس فح

رخقفلركبلرمألرسلف ردنتعنقلرشفهيردنضعبلرناتعظتل:ر38ُي عفردستفهتفف
ر

"وقع انفجار كبير وأشعل الصاروخان النار في بعض المركبات التي كانت عند منعطف 
على الجانب  نهاية العالم. كنتُ الشارع الذي تقع فيه محطة البنزين. بدا األمر وكأنه 

 .، فقد تملكني الرعب"أتحركولم أستطع أن  ،اآلخر من الطريق. جلست القرفصاء
ر

دن.فنغرمألرر،خب يرثالثلرأسفب ع،رُجعحئرخدددرع.يردنسال ردحتفنيرخدبعبفرأس لر،مألردنتلف رن سهرخبفنقعب

رأصفبئربعبلرج يلر،دن تعرثالثرسع دا رمع لرأسعضبفةحل ملردن لرشعَّ بفرععيمف ليرنه رر،فنردن بعية
فرخض عَّفربفحثفرمعظتلردن   ردنيخن لرعاىرح عض ألرنفضل  ألر2019ي ن  /ضت زرر22دنسفعلردن فشعةرن الًري  ر

عألروخفئعرضُاقىرمألردنل ،رخضأكيد،ربفس  يد رشظفيفرُعثعرعا بفرليردنت قع،رمألرأ رخدحيدًرعاىردألقلرمألر
رك ا غعد فر500ن يرةإفرإيهربيةرزنلررش اةرمألدنسالح ألردنتس  يمْ ألرةقع.الربفرد

ر

مع ن أل،ركلرمعبتفروخررإنىرضيم عربعب ف رج ي ف رم  فق. ف رأدار،خليرمعنقلرسلع لرليرقدعربألرغت ع
فرخكف رأحيردنتع ن ألرخفن فً،ر2019ي ن  /ح يعد رر23خيق ف رليردنتعنقلرن سبف،رب يرظبعري  رر،بفبقرخدحي

ص .ئرإيتف ررمضف رنلألردنتع لردآلخعركفنئرضتلاه
ُ
بلعخحرر،عفمفًرر28دن يري.اغرعتعهفرر،أسعةردنيخبيفرخأ

رخلقيارإحيارقيم بففرخقفلرخفنبفرنتعظتلردن   ردنيخن ل:ر،بفنلل

ر
ا في المطبخ سنة، كنَّ  96ا في البيت، األسرة، بما في ذلك أمي البالغة من العمر "كنَّ 

الطائرة تتحرك من الغرب  أيتُ إلى أعلى ور التي يفتح على فناء داخلي صغير. نظرتُ 

لكن في تلك اللحظة وقعت الضربة.  ،أنها ستقصف مكاناً بعيداً  إلى الشرق؛ وظننتُ 
المكان غبار كثيف  أصابت القنبلة منزلنا. لم أستطع أن أرى شيئاً أو أن أتنفس، فقد عمَّ 

  هأو دخان كأن
ُ
سدل. أ

ُ
وفيت وتُ  ،غشي على أمي ولم تتعاف قط من الصدمةستاراً قد أ

يوماً، وأصيبت ابنة أختي بجروح مروعة وفقدت قدمها. وباإلضافة إلى ذلك،  25بعد 

ُدم ِّر بيتنا تماماً؛ فقدنا كل شيء. لماذا يقصفون األسر في بيوتها؟ أي سبب يمكن أن 

 39يستدعي القيام بمثل هذا العمل؟ من سيساعدنا اآلن؟"

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
جعيئرليرس ييردنسفيح،رليرر38

ُ
 ف2019أغسنم/آبرر10مقفبالرش د لرأ

جعيئرليرقدعربألرغت ع،رليررمقفبالر39
ُ
 ف2019أغسنم/آبرر10ش د لرأ
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وقوع املدنيني وسط  .6
رضبات تتسم بالتهور 

 مطار معيتيقةتستهدف 

كف رمألرب ألردألهيدفردنعئ س لرنبلتفارةدنل شردن بعيردنا .يةرليردن فصتلرمنفررم    قلردنذيريقعر
خُيس  ي رليردألغعدلرر40،بعدبامردن ح يردن فملرليرتنفردنإنىردنتعنرمألرخسضردنتييعلفرخم    قلره ر

،رخُيس  ي ركذنكر41خدإلميددداردنتين لرخدن سلعيلرعاىردنس دء،ربتفرليرونكردس ق.فلرشهعفاردألساهل
رنانفئعداردنتُر ردنتساهلقفعيًة ر42س َّعة ردنت ا ت فافرخيضم، رضييعهف رم    قلري  علرر43سل نفً خكف رمنفر

ناقديردندفرخخيرخدنتيل يربتللرم  دضعرعاىرأيييرةدنل شردن بعيردنا .ية،رخه رمفرأدارإنىرإغالقهر

أبعدردًربنفئعةرمين لرضقلرحلفجفًرر2019. ت.ع/أيا لرسر1مؤق فًرعيةرمعدافرخأنهقرأحيرهذهردنبلتفارلير
غاقردنتنفررب يرقا لرمألرر44أدارإنىرإصفبلردثع ألرعاىردألقلرمألرألعددربفقتبففرمتفعفئييألرإثعره. ببف،ر

ُ
خأ

ردنت جَّرر،ونك رناد دريمرغ ع رخبس.برعي ردنيقلردنت أصال رزدلرملاقفًف بلرخدس  يد ردنتيل  لربنعيقلرخمف
ر
ُ
إنىرخق يررأداص .ئردنتعفبقردنسلع لردن دق لرح لرم    قلركذنكربتللرم  دضع،رخه رأمعرض سمربفن ب ر،رأ

ئرمعظتلردن   ردنيخن لرختسفًرمألرمثلرهذهردنضعبفارُق لرخسفئعرليردألرخدحرليرص  فردنتين  ألفرخضقدَّر

ص برعتعةرآخعخ ف
ُ
رل بفرمينيرخدحيرخأ

ر

ر،2019ي ن  /ضت زرر29فمفًرخنهرس لرأبعفء،رليرمسفءرعر50لقيرُق لرأن رردنت.عخكرما نف ،رخه رنلفررعتعهر
ععيمفرسقنئرقذي لرميل  لرخفرجرب  هرليرحيرس نردنلت لردنتلفخررنت    قلفرخقفلرأخ هرنتعظتلر

ردن   ردنيخن ل:
ر

 ،وذهبنا كي نرى ما حدث في مكان على مقربة منا ،ا سوياً مع بعض الجيران"كنَّ 

وذهب أنور قبل أن  ،ودخلت منزلي ،إلى البيت سمعنا دوي قصف آتياً منه. ثم عدناف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ك ا م عرإنىرر200جع بيردن فصتلرخالري تلرمعذرسع دافرخيقعرأقعبرمنفرري تلرليرمدعدضلرعاىرب يرربعدبامردنيخنيمنفرريقعرر40

 دنتعنف
رفرُم فحلرعاىردنعدبض:2019أك  بع/ضتعيألردألخلرر9ص ررضهقَّقئرمعبفرمعظتلردن   ردنيخن ل،رجعاردنهد لرعا بفرليرر41

https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/1147455606120419328رر 
ر30دنل يعة،رةأنقعةرضهذ ِّررح  عربتأ ردألضعدكردنته ل يألرمعرإقيد ردنل شردن بعيردنا .يرعاىرةبعبربفئعةرضعك لرُمس َّعةة،رر42

رعاىردنعدبض:ر،ر]بفإلنلا  يل[فرُم فح2019ي ن  /ح يعد ر
190630192450014.html-drone-turkish-hit-lna-arrests-haftar-warns-https://www.aljazeera.com/news/2019/06/ankara 

خيُس  ي رب ضبفرسل نفًفردنظع:رمعظتلردن   ردنيخن ل،رةدنت ا ت فارر2011م ا ت فارق دعيرليرمنفررم    قلرمعذرعف رن يةرر43
رفرُم فحرعاىردنعدبض:2012ضبيدردآلمفلردنت ق دةرعاىرن . فردنليييةة،رل.عديع/ش.فبر

/artps://www.amnesty.org/en/documents/MDE19/002/2012/htرر
خخلقفرن قعيعرنتل برم  لردألممردنت هيةردنسفميرنهق نردإلنسف رةفففرضضمرمعتأةردالح لفزرليرقفعيةرم    قلردنل يلرلير

ُررب هفءر  ءرإنىردنسانفاردنقضفئ لفففةرمل برمألردنعجفلرخدنعسفءرخدألب فل،رأغا.بمرمه ل خ ردخ رإملفن لردنالر2600بعدبامرمفرُيَقيَّ
م  لردألممردنت هيةردنسفميرنهق نردإلنسف ،رةضلفخزدارخايردنقض.ف :ردالح لفزردن  س يرخغ عردنقفن نيرليرن . فة،ر

رفرُم فحرعاىردنعدبض:2018إبعيل/ن سف 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_ar.pdf 

ب ثلردألممردنت هيةرنايعمرليرن . ف،رةأحيثردنبلتفارعاىرمنفررم    قل،رضبيييرم.فشعرنه فةردنعكفبردنتين  أل؛ردنلعفةرر44
 دنعدبض:رفرُم فحرعاى2019س. ت.ع/أيا لرر1س ُهفس.  ة،ر

-gerspassen-civilian-lives-threat-direct-airport-mitiga-attacks-latest-https://unsmil.unmissions.org/unsmil
face-will-perpetrators 

https://www.google.com/maps/place/Tripoli+International+Airport/@32.669444,13.1544783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13a8c0c696fbb117:0x5db15223e2907b2!8m2!3d32.669444!4d13.156667
https://www.google.com/maps/place/Tripoli+International+Airport/@32.669444,13.1544783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13a8c0c696fbb117:0x5db15223e2907b2!8m2!3d32.669444!4d13.156667
https://www.google.com/maps/place/Tripoli+International+Airport/@32.669444,13.1544783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13a8c0c696fbb117:0x5db15223e2907b2!8m2!3d32.669444!4d13.156667
https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/1147455606120419328
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/ankara-warns-haftar-arrests-lna-hit-turkish-drone-190630192450014.html
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE19/002/2012/ar/
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_ar.pdf
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-latest-attacks-mitiga-airport-direct-threat-lives-civilian-passengers-perpetrators-will-face
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-latest-attacks-mitiga-airport-direct-threat-lives-civilian-passengers-perpetrators-will-face
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. كثيرة يعيش هنا منذ سنوات يدخل منزله ليطمئن على جار لنا، وهو سوري مسن  
 وأدت إلى مقتل ،ومريض. وعندئذ سقطت القنبلة وقد اعتاد أنور أن يرعاه ألنه مسن  

لية لها أنور. سقطت ست أو سبع قذائف هنا في المنطقة، يفصل بين الواحدة والتا
 45بضع دقائق. وكانت القذيفة التي قتلت أنور هي األخيرة."

ر

أخرةخضؤكيرشظفيفرحاابفربفحثفرمعظتلردن   ردنيخن لرأ ردنذخ عةردنتس  يملرليردنبل  رقذدئيرمألربعدزر
باقئرمألرقن لرميل  لرمألربعدزرةبيرإس،رخما ت عر100ع فرررة412-إف

ُ
ةردنذير3-مألردنتؤكيرضقعي.فًرأنبفرأ

رك ا م عدًفر20يدهري.اغرم
ر

ُجعحرختسلرأب فلرععيمفرسقضرصفرخخف رقعبردنتلف ردنذيركفن دريا .  رل هر،ر2019ي ن  /ضت زرر22ليرخ

بل درردنس رردن فرجيرنتع لرعفئالردح مرجع بيرمنفررم    قلفرخقفلرعمرثالثلرمألردألخالدرنتعظتلردن   ر
ردنيخن ل:

ر
صيب رمضان، وعمره عامان، بجروح في وجهه 

ُ
ويديه، أما شقيقته أسيل، وعمرها "أ

صيبت بجروح داخلية في الرئتين والكليتين واستقرت شظية بجوار  12
ُ
عاماً، فقد أ

صيبت ريناد، وعمرها أربعة أعوام، في 
ُ
عمودها الفقري؛ إصابة خطيرة للغاية. وأ

صيبت كذلك طفلتان من أسرتين من أسر الجيران، وهما هدية ومنة، 
ُ
رأسها. وأ

وكان  ،مساءحوالي الثامنة والنصف في الثانية عشرة من العمر. كان الوقت وكلتاهما 
األطفال يلعبون بجوار السور. في البداية، سقطت قذيفة في الجانب الخارجي للسور 

وتحرك األطفال، ثم سقطت قذيفة أخرى بالضبط في المكان الذي كانوا يلعبون فيه 
 46."تلواقبل بضع دقائق فقط. ولوال أنهم تحركوا لقُ 

ر

خضؤكيرشظفيفرعثعرعا بفربفحثفرمعظتلردن   ردنيخن لرليردنت قعرأ ردنسالحردنتس  ي رصفرخخرك. عرُيعجَّحرأنهر
رما ت عدًفر122ي ةرةغعددةرع فررر22إ رر9مألرن يرة

ر
دن فس لرخأرب  ألرخكف رصفرخخرةغعددةرقيرسقضرق.لرونكربأس. يرليرلعفءرمع لرعفئالردن رقفنيردنسفعلر

،رخه رمفرأدارإنىرإصفبلردنن لرع.يردن  ي رع.يردنت نىردن رقفنير2019ي ن  /ضت زرر17ي.فًرمسفءرضقعدق قلر
رسع دافرخقفلرعتهرنتعظتلردن   ردنيخن ل:ر10دنذيري.اغرعتعهر

ر

  ،"كان الغالم هنا في الفناء عندما سقط صاروخ
ُ
صيب في بطنه وجبهته وكتفه وأ

و اآلن في المستشفى في تونس. اليسرى وساقه اليمنى. كانت جروح بالغة. وه

كانت ضربة قوية، يمكنك أن ترى األضرار من حولك على سور المنزل وعلى السيارة. 
وُقتلت أيضاً عدة أغنام بسبب الشظايا. ما الذي ُيفترض أن نفعل إذا كنا ال نستطيع 

 47المحافظة على سالمتنا حتى في منازلنا؟"

ر
ر9ةربعدز   ردنيخن لرليردنت قعرأ ردنسالحردنتس  ي رصفرخخرمألرخضؤكيرشظفيفرعثعرعا بفربفحثفرمعظتلردن

رما ت عدًفر122ي ةرةغعددةرع فررر22إ ر
ر

،رأصفبئرقذي لرميل  لرمع الًرليرحير2019أغسنم/آبرر11ص.فحري  رمألرضقعي.فًرردن فس لخليردنسفعلر

ص برثالثلرمين  أل،رخهم
ُ
مهت دربت عرأب ررس نردنلت لردنذيريقعرليربعدبامرغعبيرمنفررم    قلرلأ

عفمفًرخجفرهردنلبلرمه  ظربألرعايفرخأصفبئردنقذي لرر12ع. يرمفنكردنتع لرخدبألرأخ هررخددردن.فنغرمألردن تعر

(رح ألريلثعرمثلرهذدردنعتفبفرىج ءدًرمألردنتع لركف رُيس  ي رليروبحردألغعف رليردن  يردنل. عر)ع يردألبه
رخقفلرشفهيرع ف رنتعظتلردن   ردنيخن ل:

ر
اك عدة أشخاص فقد كان النشاط كبيراً. وكانت القذيفة التي سقطت هنا "كان هن

واحدة من عدة قذائف سقطت في المنطقة. وأصاب بعضها المطار. والمطار يتعرض 

ولذا لم يعد المرء يولي انتباهاً كبيراً. ولكن فجأة سقطت إحدى  ،للقصف طوال الوقت
 48".ل المرء يدرك مدى خطورة هذاالقذائف هنا مباشرة في وسط الناس. وهو أمر يجع

ر
خضؤكيرشظفيفرعثعرعا بفربفحثفرمعظتلردن   ردنيخن لرليردنت قعرأ ردنسالحردنتس  ي رقذي لرميل  لرمألر

رما ت عفر100ةرع فرر412-بعدزرةأخرإف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
جعيئرليربعدبامر45

ُ
 ف2019أغسنم/آبرر7ليرر،مقفبالرش د لرأ

جعيئرليربعدبام،رليرر46
ُ
 ف2019أغسنم/آبرر7مقفبالرش د لرأ

جعيئرليربعدبام،رليرر47
ُ
 ف2019أغسنم/آبرر7مقفبالرش د لرأ

جعيئرليربعدبام،رليرر48
ُ
 ف2019أغسنم/آبرر12مقفبالرش د لرأ



 

  حرب امليليشيات املستمرة بال هوادة يف ليبيا:
  2019أغسطس/آب -ترضر املدنيني يف معركة طرابلس، إبريل/نيسان

 19 الدولية العفو منظمة

ر
ر رخعتعه رأبيردألشبع، ردنعحتألرعفدل رع.ي رقعبردنهيخدرر22خُجعح رضقع رميرسل رأصفبرصفرخخ رععيمف عفمفً،

رفرخقفلرنتعظتلردن   ردنيخن ل:2019ي ن  /ضت زرر29تنفررم    قلرمسفءري  ردنتعق لرن
ر

تقريباً. وأصاب  الثامنةوكانت الساعة  ،واقفاً أمام المتجر الكبير قبالة المدرسة "كنتُ 

. وقد سمعنا صاروخين  ،صاروخ المدرسة صبُت بشظايا في كل ظهري وساقي ّْ
ُ
وأ

 49.الذي أصاب المدرسة وأصابني بجروح" آخرين يسقطان على مقربة قبيل الصاروخ

ر
ر9خضؤكيرشظفيفرعثعرعا بفربفحثفرمعظتلردن   ردنيخن لرليردنت قعرأ ردنسالحردنتس  ي رصفرخخرمألرن يرة

رما ت عدًفر122ي ةرةغعددةرع فررر22 رإ

ر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
جعيئرليربعدبام،رليررمقفبالرش د لر49

ُ
 ف2019أغسنم/آبرر2أ
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هة إىل الرضبات املوجَّ  .7
 منشآت طبية

 الجردنتقفضا ألردنلعحى،رخكذنكرعيةردسُ بيلئرعيةرم.ف ركفنئرضُس  ي ركتس ت  فارم يدن لرمؤق لرن
ليرمسفءرر،نل شردن بعيردنا .يةفرخخق ئرأشيرهذهردنضعبفارضأث عدًردةرشعَّبفرععبفارإس فف،ربضعبفارج يل

رُق لرختسلرر،2019ي ن  /ضت زر27 رخدنتتعب ألرخدنععيمف ليرر،خُجعحرثتفن لرآخعخ ر،تس   ألمألردألب.فء
دنعجفلرجفنس ألفرخكف رمألرب ألردنق اىرب. .ف ،رخهتفرأخسربعبلرصفرخخ لرأصفبئرميخلردنتع لرح ثركف ر

،رخهمرم فورندعارخمهتيرصفنحرخإبعده مربألرصفنحفرخمس   ألندعارخل هيرأب ردنقفئي،رخثالثلرسفئق ألر

جع بيردنتييعلرخدحيدًرمألرعيةرمعفزلرر،غ عردنتس  ي ر،خكف ردنتع لردنذيريقعرقعبرمنفرربعدبامردنيخني
رُيتفرر رمف إن هرعاىرأنهرةدنس فرةردألمعيل لةرألنهركف ريؤخيرألعددردألمألردألمعيل  ألرليرليرملتعرعفدًة

خعثعربفحثفرمعظتلردن   ردنيخن لرعاىرشظفيفرمألرصفرخخرم جهرص عيردندععرمألرر50ف2014خر2013عفمير
رةبا رأرخر رإالرمألردننفئعدا7بعدز ردندفرخخرالرُيناقرليرن . ف رخهذد رةرليرح عةردالن لفررليرم قعردنضعبلف

س َّعةرمألربعدزرةخيعغرن نغةردن يرضق  رب تل ابفردخنلردإلمفرداردن عب لردنت هيةرنهسفبرةدنل شردند ع لردنتُر

ردن بعيردنا .يةفرخقفلردنيك  رره ثم،رخه رجعدح،رنتعظتلردن   ردنيخن ل:
ر

ووصلنا بحاالتهم إلى  ،"في ذلك اليوم استقبلنا بعض المقاتلين الجرحى في الصباح
وأرسلناهم إلى مستشفى رئيسي. ثم استقبلنا بضعة جرحى آخرين في  ،االستقرار

وأرسلناهم بالمثل بعد أن استقرت حاالتهم. وفي نهاية اليوم  ،وقت الحق ذلك اليوم
لم يكن لدينا مرضى وكنا جالسين معاً لالسترخاء، نشرب الشاي والقهوة وننظف 

ء قبل الضربة لكنني لم أعتقد أنها سيَّرة في السماونجهز لليوم التالي. ورأيت طائرة مُ 

ستضرب. لكنها فعلت. كانت الساعة الثامنة مساء تقريباً. وبعد الضربة أخذنا الجرحى 
على وجه السرعة إلى مستشفى أبو سليم ثم عدنا ألخذ جثث القتلى. كان منظراً 

رة سيَّ بشعاً، فقد كانت الجثث ممزقة إرباً. ووجدت جذع إبراهيم. كانت هناك طائرة مُ 
 في السماء تروح وتجيء، ولذلك ظللنا نتفرق عندما تقترب الطائرة ثم نتجمع من جديد

 51البحث عن أشالء زمالئنا." لنواصل عندما تبتعد

ر
ص برليردنضعبلرنتعظتلردن   ردنيخن ل:ر

ُ
رخقفلرمس يرآخعرأ

ر
من ذلك  رةطائ أم ،"عندما رأينا الطائرة المسيَّرة تناقشنا فيما إذا كانت طائرة استطالع

ولم تكن  ،النوع الذي يضرب. ثم قبل الثامنة مساء وقبل الضربة لم يكن هناك أزيز
سيَّرة يمكن رؤيتها. وكنت أشعر بالرضا ألنني تمكنت من مساعدة بعض هناك طائرة مُ 

صبُت، فقد ُكسرتُ  أشربالجرحى ذلك اليوم وكنت 
ُ
 الشاي. ثم وقعت الضربة. وأ

 52.هم أكثر خطورة"ساقي، لكن آخرين كانت جروح
ر

كف ردنتس ت ىردنت يدنيري تلرليرهذدردنتع لرن سهرمعذرميةرض ييرعاىردنتبع،رنلألرن مرخدبهفًرخ
ر،ميارم عللرةدنل شردن بعيردنا .يةربأنهرمس ت ىرم يدنيفرلفنسنحرن مرعا هرعالملردنباللردألحتع

نهرمس ت ىفرخليردن قئرن سه،رعالمفارخفرج لرمهيدةرضت عرإنىرأرلخنمرضاهظرمعظتلردن   ردنيخن لرأي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ص ررما قنلربفألقتفرردالصنعفع لرحاا بفرمعظتلردن   ردنيخن لفر50
جعيئرليربعدبام،رليرر51

ُ
 ف2019أغسنم/آبرر2مقفبالرش د لرأ

جعيئرليربعدبام،رليرر52
ُ
 ف2019أغسنم/آبرر12مقفبالرش د لرأ
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أ ردنتس ت ىركف ربض  يردألدنلردنت تفثالردنتس تيةرمألردإللفددارخدند رردنتا قنلربفألقتفرردالصنعفع لر
يس ق.لرمقفضا ألرجعحىركف رب ضبمرُيعقا  رإن هرمألردن ن بردألمفم لرليرمعك.فارعسلعيلرمساهل،ر

كقفعيةرخمن.مرمعك يرن  زيعردن ج.فافررأيضفًردنتلتعرركف رألعددردنت ا ت فاريس  يم  خبفإلبفللرإنىرونكر
خليرخقئرخق يردنضعبلركفنئرس فرضفرإس ففرضق ف رخفرجردنتس ت ىردنت يدنيرنلألرإحيدهتفركف ريلن بفر

رإس ففرمألر ركس فرة رضت   هف رُيه تلرأ ريد برم ه رمف رخه  ردنت ا مفارعاىرب يدنل.فر، رم علل رخدخ  ف

خمعرأخذردنت ا مفاردنتذك رةرسفبقفًرر،دن بعيردنا .يةرب د صردنت قعدنتهيدةردن يركفنئرنيارةدنل شر
ر،ليردنهس.ف ،ري  ذررضهيييرمفرإودركف رةدنل شردن بعيردنا .يةرقيرس ىرعتيدًرالس بيدفرمعتأةرصه ل

رأخرمفرإودركف رقيردل علرأ ردنتلف رم قعرنات تعديألرح ىرخن ركف ربهرمس    رنععفيلردنتقفضا ألردنلعحىف
ر

ر أصفبئرمس ت  فارخر،نل شردن بعيردنا .يةدةرشعَّبفرسئرمعظتلردن   ردنيخن لرهلتفارأخعادركتف

نمرض تلألرمألردن ص لرإنىرن  للرحفستلربتأ رمفرإودركفنئرهذهرردنتعظتلرنلألخم يدن لرخس فردارإس فف،ر
ل اىرر53يفخمفرإودركفنئرهذهردنبلتفارقيردن بلئردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنر،دنتعتآارقيردسُ بيلئرعتيدًر

ردنتثفل، رخدديردنعب عرجع بيربعدبام،رس. ل رزدراردنتعظتلرمس ت   ألرم يدن  ألرآخعيألرليرمعنقل ،
ة،رخدآلخعر7أحيهتفرليرملتعريضمرأيضفًرقفعيةرعسلعيلرُه جتئربتفرالريقلرعألرصفرخخ ألرمألربعدزرةبا رأرخر

م قعرثفنثرليرمعنقلريقعرليردنت.عىرن سهردنذيريضمرم قعرق فدةرعسلعيرنمري  علرنابل  فرخلير
فرخأكيارشظفيفر201954ي ن  /ح يعد رر6دنس دنيرجع بيربعدبام،رُجعحرثالثلرمس   ألرليربعبلرج يلرلير

عثعارعا بفرمعظتلردن   ردنيخن لرليردنت قعرأ ردنسالحردنتس  ي رقع.الرلعنس لردندععرمألربعدزرةإسر

ميدلعرآن لرثق الرن حظئرليرص رردألقتفرررك ا غعدمفًفرغ عرإ رمعك.فارعسلعيلرضهتلر250إيهرإ ربيةرزنلر
رس فرضيرإس ففر ركذنكريت بردنا.مربعب  ألرعاىردألقلرأصفب ف دالصنعفع لرقعبردنت قعرق. لردنضعبلف

خلهد بتفردنتعظتل،رإحيدهتفرليرمعنقلرخدديردنعب عرخدألخعارشعقيربعيقردنتنفر،رح ثركف رمقفضا  ر
بعيردنا .يةرقعي. ألرنالفيلرمألرس فرضيردإلس ففرععيمفرليرمعك.فارعسلعيلرضنفردهمرق دارةدنل شردن 

ص .ئرهفضف ردنس فرضف ف
ُ
رأ

ر
ص برمس ت ىرليرع ألرزدرةري  ر

ُ
ليرهل  ربعيرعت دئيفرر2019أغسنم/آبرر6خليرأحيردنه ددث،رأ

ما ت عدًرسقيردنتس ت ىردخ رأ رر68لقيرأصفبرصفرخخرلعنسيردندععرمألربعدزرةإسرإ رإيربيةرع فرر
دألرخدحفرخخجيربفحث رمعظتلردن   ردنيخن لرليردنت قعرأ ردندفرخخرنمريع لع،رخُيعجَّحرخلقفًرريس.برخسفئعرلي

ختسلررح دنيليردن ن بردألمفم لرعاىرب يرر،ردنت  دجيةن دخيلردالرضنف رأ رق دارةدنل شردن بعيردنا .ية
رهيردن يرأباق هفر،ك ا م عدا

ر

ردن يمفاردنن. ل رألعدد ردنن.ر،خي ت ع ردنعقل ردن يرض فنجرخخسفئل رليرونكرضاك ربتف رخدنتعتآاردنن. ل،  ل
دنتقفضا ألردنلعحىرأخردنتعبى،ربهتفيلرخفصلربت جبردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيفرخالري قيخ رضاكردنهتفيلر

خج درحعدسلرخمقفضا ألرجعحىرريؤديخالرر55إالرإودردرضل. درخفرجرننفنرعتابمردإلنسفنيرأعتفالًربفرةربفن يخف
خذارمألرهؤالءردنتقفضا ألأخرمعبىرخدألساهلردن

ُ
خحيةرب. لرمألردنهتفيلردن يررلأيرإنىرحعمف ردل عةردن يرأ

ي ج.بفرنبفردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيفرخإودركفنئرمعتأةرب. لرضُس  ي رليرأغعدلرعسلعيل،رل ع.ليرق.لر

نلألرليردن قئرن سه،رقيرر56خدنستفحرب قئرم ق لرإلجالءردنتعبىرخدنلعحىفر،مبفجت بفرض ج هرضهذيع
دنت دقعردنتين لرنا نع،ربتفرليرونكردنتعتآاردنن. ل،ررعألرض عيضرخج درمقفضا ألرخم يدارعسلعيلريس ع

رخخد صفًردنتعتآاردنن. لردن يرالرضهتلرعالمفارخدبهلرببذدردنتللف
ر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ن   ردنيخن لرضييعهرمعظتلرةمعك ردنيعمردنن.يردنت يدنيةفرخكفنئرهذهركف ركلرمس ت ىرم يدنيرضقعي.فًرزدرهربفحثفرمعظتلردر53

نت ئرخد دفًرن غعدلردنن. لفرخكف ر
ُ
ق تئرك  تفردض قرليرأيرملف رمعفسبرخن سئرمعدك رصه لرأ

ٌ
دنتس ت  فارمعضلال،رخقيرأ

 مس ت  فارردس لفدنلعلرمعبفردن ص لربهفنلردنلعحىرإنىردالس قعدررخصعلبمرعاىرخجهردنسععلرأخرإرسفنبمرإنىر
جعيئرمألرخاللرم عجمربفس  يد رخيملرخدضسأب،رليرر54

ُ
 ف2019ي ن  /ح يعد رر9مقفبالرمألرب  يرأ

 ف29خر28خر25دنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علية،ردنق دعيرر55
 ف28سفنيردن علية،ردنقفعيةردنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنر56
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انتهاكات حظر السالح  .8
 الذي تفرضه األمم املتحدة

ر ركالهتف رخةدنل شردن بعيردنا .ية ردن لفنردن بعية خإميدددارض  يضرر،شهعفارأساهلض اقىرةحل مل
ليردن بفكرنهظعردنسالحردنذيرر،ليرإبعيل/ن سف ردنتفبير،خدنتس بالفارمعذردنياليرهذدردنع دير،نا سفئع

رض عبهردألممردنت هيةف
ر

ردن لفنردن بعيةرخض اقى ربتللرخدبحر57ضعك فردنيعمردألسفسيرمألرةحل مل ليرأخدسضرر،دن يرزخدضبف

لرميرعلرمألربعدزرةك عبيةرعألربعيقرس  علرب تلرإلن دلردنتعك.فارليرم عفءربتعك.فارق فر،2019مفي /أيفرر
ةرضعناقر2س َّعةرمساهلرمألربعدزرةب عقيدررضيربيرزخدضبفرضعك فربنفئعدارمُرر،خبفإلبفللرإنىرونكر58بعدبامف

خقيردج ذبرإييديربفئعدارعسلعيلرليرمنفررمينيرهلتفارةدنل شرر59مألرمنفردارليرم    قلرخمدعدضلف
ريردنا .يةردن يرس..ئردن سفئعرليردألرخدحرب ألردنتين  ألردنُت ثَّقلرأعالهفدن بع

ر

خدألرد ر)دنذيرزخدهرمثالً،ربتعك.فارر60خمألردنعفح لردألخعا،رضاقىرةدنل شردن بعيردنا .يةردعتفًرمألرمدع
ر ردنتفرد ربي ردي ردي رإيه رةكي ربعدز رمأل ربعدزررر61ة8×8ميرعل رمأل رصفرخخ ل رخقذدئي

ربيرجي رإ 62ة32-إر رب ي ردنت هيةفر(، ردإلمفرداردن عب ل ردخنل ره  ردسُ  يمئررر63دنيدعمردألسفسيرنه خقي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
،ر2019ي ن  /ضت زرر6،ر’ةنضتف ردنسال رخدالس قعدر‘دن عب ل،رةدنعئ مردن عكيرإردخغف ري  بيربيعمرحل ملردن لفنردن بعيرليرن . فرر57

ر]يفإلنلا  يل[فرُم فحرعاىردنعدبضة:
-to-govt-Libyan-for-support-pledges-Erdogan-s-africa/2019/07/06/Turkey-http://english.alarabiya.net/en/News/north

.html-stability-peace-ensure 
رفرُم فحلرعاىردنعدبض:2019أك  بع/ضتعيألردألخلرر9دنيخن لرضمردنهد لرعا بفرليرص ررضهقَّقئرمعبفرمعظتلردن   رر58

https://twitter.com/Obs_IL/status/1144246817900486656 
رفرُم فحلرعاىردنعدبض:2019أك  بع/ضتعيألردألخلرر9ص ررضهقَّقئرمعبفرمعظتلردن   ردنيخن لرضمردنهد لرعا بفرليرر59

https://twitter.com/Mansourtalk/status/1137718306306215936 
نلعلردألممردنت هيةرض ثعرعاىرص دريمرخنعردند دريم:رمعك ردنيردسفاردالس عدض ل لرخدنيخن ل،رةمتعخيردنيلفيردندفرخخي،رر60

رفر]بفإلنلا  يل[فرُم فحرعاىردنعدبض:2019مفي /أيفررر8خبفئعدارُمس َّعةرص ع لردندععرليرن . فة،ر
libya/-in-uavs-missiles-chinese-finds-elpan-https://missilethreat.csis.org/unخرر-https://www.reuters.com/article/us

idUSKCN1SO0KD-hardware-military-receive-government-backed-un-libyas-to-loyal-arms/forces-war-libya 
رُم فحلرعاىردنعدبض:رف2019أك  بع/ضتعيألردألخلرر9ص ررضهقَّقئرمعبفرمعظتلردن   ردنيخن لرضمردنهد لرعا بفرليرر61

//twitter.com/Mansourtalk/status/1130194240489885701https: 
رُم فحلرعاىردنعدبض:رف2019أك  بع/ضتعيألردألخلرر9ص ررضهقَّقئرمعبفرمعظتلردن   ردنيخن لرضمردنهد لرعا بفرليرخكذنك:ر

.com/mahmouedgamal44/status/1130355455140782080https://twitter 
رُم فحلرعاىردنعدبض:رف2019أك  بع/ضتعيألردألخلرر9خأيضفً:رص ررضهقَّقئرمعبفرمعظتلردن   ردنيخن لرضمردنهد لرعا بفرليرر

bya/status/1166330051224309760https://twitter.com/smmli 
رُم فحلرعاىردنعدبض:رف2019أك  بع/ضتعيألردألخلرر9ص ررضهقَّقئرمعبفرمعظتلردن   ردنيخن لرضمردنهد لرعا بفرليرر62

109448253440https://twitter.com/Mansourtalk/status/1133996 
رفرُم فحلرعاىردنعدبض:2019أك  بع/ضتعيألردألخلرر9خكذنك:رص ررضهقَّقئرمعبفرمعظتلردن   ردنيخن لرضمردنهد لرعا بفرليرر

https://twitter.com/Mansourtalk/status/1135150485042864129 
رفرُم فحلرعاىردنعدبض:2019أك  بع/ضتعيألردألخلرر9خأيضفً:رص ررضهقَّقئرمعبفرمعظتلردن   ردنيخن لرضمردنهد لرعا بفرليرر

https://twitter.com/Oded121351/status/1173207153294925824 
فر]بفإلنلا  يل[فرُم فحر2019أغسنم/آبرر23ةععيمفرضلعبردنتتمرليرن . ف،رحا  ف رنا اليفاردنت هيةرييخال ردنهعبة،ربا م.عغ،رر63

رعاىردنعدبض:
war-to-down-get-allies-s-u-two-libya-in-sets-sun-the-23/when-08-oomberg.com/news/articles/2019https://www.bl 

http://english.alarabiya.net/en/News/north-africa/2019/07/06/Turkey-s-Erdogan-pledges-support-for-Libyan-govt-to-ensure-peace-stability-.html
http://english.alarabiya.net/en/News/north-africa/2019/07/06/Turkey-s-Erdogan-pledges-support-for-Libyan-govt-to-ensure-peace-stability-.html
https://twitter.com/Obs_IL/status/1144246817900486656
https://twitter.com/Mansourtalk/status/1137718306306215936
https://missilethreat.csis.org/un-panel-finds-chinese-missiles-uavs-in-libya/
https://www.reuters.com/article/us-libya-war-arms/forces-loyal-to-libyas-un-backed-government-receive-military-hardware-idUSKCN1SO0KD
https://www.reuters.com/article/us-libya-war-arms/forces-loyal-to-libyas-un-backed-government-receive-military-hardware-idUSKCN1SO0KD
https://twitter.com/Mansourtalk/status/1130194240489885701
https://twitter.com/mahmouedgamal44/status/1130355455140782080
https://twitter.com/smmlibya/status/1166330051224309760
https://twitter.com/Mansourtalk/status/1133996109448253440
https://twitter.com/Mansourtalk/status/1135150485042864129
https://twitter.com/Oded121351/status/1173207153294925824
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-23/when-the-sun-sets-in-libya-two-u-s-allies-get-down-to-war
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ةرليرشألر7ةبا رأرخرردندفرخخدن يرضع عدربإبالنرر64س َّعةردند ع لردندععرمألربعدزرةخيعغرن نغةبفئعدضبفردنتُر
رلضالًرعألردألهيدفردن سلعيلرةنهل ملردن لفنردن بعيةفر،هلتفاردق قلرعاىردنتعتآاردنن. ل

ر
إميددداردنسالحرمألرن . فرخإن بفرليرعاىرامردألمألردن فبعرن ممردنت هيةرقيرلعلرحظعدًرشفمالًرخكف رمل

خالريق دعرحظعردنسالحرعاىردألساهلرخدنذخ عة،ربلريتتلركذنكردنتعك.فارخدنت يدارر65ف2011ل.عديع/ش.فبر

فء،رمعذردع تفدردنقعدررس َّعةرخدنتعك.فاردنتيرعلفرخصعحردنتلامرنايخلردألعضدن سلعيلرمثلردننفئعداردنتُر
،رب    شردنس ألردن يرُي  قيرأنبفرضع بكرحظعردنسالحرليرأعفنيردن.هفرر2016ليري ن  /ح يعد رر،2292

رق.فنلرس دحلرن . فف
ر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ر29سفخثرضتفيعفرم رن عغرب سئ،رةدننفئعداردند ع لردنُتس َّعةرضالحقردننفئعداردن عك لردنُتس َّعةرليرحعبرج يلربا . فة،رر64

رنعدبض:فر]بفإلنلا  يل[فرُم فحرعاىرد2019س. ت.ع/أيا لر
war-air-libya-drones-turkish-hunt-drones-east/article/3030823/chinese-https://www.scmp.com/news/world/middle 

جعيرآخعرضهييثربفنقعدرر2011ل.عديع/ش.فبرر26دندفدررليرر1970مألردنيخنيرقعدررملامردألر65
ُ
دندفدررليرر2473،رخدنقعدرداردنالحقلر)أ

 (ف2019ي ن  /ح يعد رر10

https://www.scmp.com/news/world/middle-east/article/3030823/chinese-drones-hunt-turkish-drones-libya-air-war


 

  حرب امليليشيات املستمرة بال هوادة يف ليبيا:
  2019أغسطس/آب -ترضر املدنيني يف معركة طرابلس، إبريل/نيسان

 24 الدولية العفو منظمة

 اإلطار القانوني .9

يقعرردنقفن  ردنيخنيردإلنسفني،رأخرق دن ألردنهعب،رق دعيرقفن ن لرما ملرنللردألبعدفرليرأيرن ديرمساح،ر
دن يري عفخلرر،أ رجتفعفارمساهلرغ عررست لفرخضبيفرهذهردنق دعير،ق دارمساهلررست لس دءرأكفنئر

إنىرضقا لردنت فنفةردإلنسفن لرليردنهعبرإنىردنهيرر،دن قعيعرأدنفهربفنتعحرأكثعهفردرض.فبفربفنهفالاردن دردةرل ه
ردن يدئ لفخض لعرحتفيلرخفصلرناتين  ألرخدألش فصرغ عردنتتفرك ألرم.فشعةرليردألعتفلرر،دألدنى

ر

رمألرجفنب رم بف رخدنت ا ت فاردنت هفن ل ردن لفنردن بعية رب ألرةحل مل ردنق فل خةدنل شردن بعيرر،خُي ي
ن دعفًرمساهفًرغ عردخنيفرإالرإ رأيرهلتفارضتعبفرر،خدنت ا ت فاردنت هفن لرم هرمألرجفنبرآخعر،دنا .ية

رخن فًرمساهفًفدخلرأخعاردخ رم دلقلردنهل ملردنا . لرمألرشأنبفرأ رضتثلرن دعفًرد
ر

خبعخض ك ن بفردإلبفل  ألردألخلرخدنثفنيفرخعاىرر1949خن . فرمألردنيخلردألبعدفرليردض فق فارجع يردألربعرنسعلر

أيرحفل،رضعن.قرأغابرق دعيردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردنت  اقلربس عردن تا فاردن يدئ ل،ربتفرليرونكركلر
يردنع ديردنتساحردنيخنيرخغ عردنيخنيرعاىردنس دء،رخهيردنق دعيردنتتفررإن بفرليرهذدردن قعيع،رليرحفن 

ر66ما ملرنلت عردألبعدفرس دءرأكفنئرق داررست لرأ رغ عررست لف
ر

خالرضُ يردن سفئعرليردألرخدحرليرص  فردنتين  ألرليرأخبفيردنع ديردنتساحرغ عرمتعخعلرليركلردألح دلفر
مففرلقيريل  رهذدرن  للردن بفكرناق دعي،ررنلألرخق يرق اىرخجعحىرمين  ألريتثلرمؤشعدًرإنىردرضلفبرخنأ

رأخرخالرليرمعظ ملر رغ عرمقد د، رأخرقيريل  رن  للرحفدثرعفرلرأخرخنأ رجعفئي، بلرح ىرن  للرخنأ

رأساهل،رأخردنع  للردن فربلرنبل  رمتعخيف
ر

رخق ير رخدن   يضرليرحفنل رخبتف ردنتهفس.ل ردالح تفالا، رضهق قرنا دلرليرهذه خمألردنضعخريرإجعدء
رفكفا،رخدس  الصردنيرخسرخدض فورإجعدءدارن  فديرإنهفنرأوارالربعخرةرنهربفنتين  ألرخدألع ف ردنتين لفدن ب

ر

ردنيخن ل ردن    رمعظتل رإنىردنع فئجردن يرض صائرإن بف ردس عفددً ردن قعيع، ردنهفالاردنت عخبلرليرهذد ر،خضث ع
ُدم ِّعارأع ف رمين لرأخركتفرُق ا درخُجعح در)رقيرخدن ها لردنذيرقفمئربه،ردح تفالًرك. عدًرنالفيلرأ ريل  رمين   

ر
ُ
نهقئرببفرأبعدر(رليردن بفكرناقفن  ردنيخنيردإلنسفنيفرخقيرك .ئردنتعظتلرإنىركلرمألرةحل ملردن لفنرأ

دن بعيةرخةدنل شردن بعيردنا .يةرضنابرم ا مفارإبفل لرب د صردن سفئلرخدألسفن بردنتهيدةرنابل  ،ر

رخدالح  فبف ردألهيدف، ردنت ا مفاربعخريلراردنتُرخدخ  فر رخمثلرهذه   ذةرليردن  ن ضرنابلتفارخضع  ذهفف
رنا ق  مردنلفملرنتياردن  د ردننعل ألربفنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيف

 مبدأ التمييز
رخه ريق ضيرُي ير ردن ت   رمألرب ألردنتق مفاردألسفس لرناقفن  ردنيخنيردإلنسفنيف ت  رأبعدفريأ رةم.يأ

هرر،ب ألردنتين  ألرخدنتقفضا ألةرجت عردألخقفادنع ديرلير خالررلهسب،ردنبلتفارإنىردنتقفضا ألخبتف رأ رةضُ جَّ

خي   ألرعاىرأبعدفردنع ديركذنكردن ت   رب ألرةدألع ف ردنتين لةرخةدألهيدفرر67فهرإنىردنتين  ألة جَّرضُريل زرأ ر
 أنيردنسلف ردن سلعيلةفرخكلرمألرالريع تيرإنىردنق داردنتساهلرننعفرمألرأبعدفردنع ديره رميني،رخي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
نالباليرعاىرقفئتلرم ث قلرنبذهردنق دعيردنظع:ردنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علي:ردنتلايردألخل:رر66

)يَُتفُررإن هرل تفريايربفسمردنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  رر2005ية،رضهعيعرجر رهعلعي مرخدخزخدنيرب ك،ردنق دع
 دنيخنيردإلنسفنيردن علية(ف

ليرفردنظعرأيضفًردن.عخض ك لردإلبف1دنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علية،ردنقفعيةرر67
خدنت  اقربهتفيلربهفيفردنع دعفاردنتساهلردنيخن لر)دن.عخض ك لرر1949أغسنم/آبرر12دنتاهقربفض فق فارجع يردنت  تيرلير

خدنت  اقربهتفيلربهفيفرر1949أغسنم/آبرر12،رخدن.عخض ك لردإلبفليردنتاهقربفض فق فارجع يردنت  تيرلير48دألخل(،ردنتفدةر
 (ف2)12عخض ك لردنثفني(،ردنتفدةردنع دعفاردنتساهلرغ عردنيخن لر)دن.
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خي ت عردنتين   ربفنهتفيلرمألردنبل  ،رمفرنمريق م درر68دنتين   رمألرجت عردألش فصردنذيألرن س درمقفضا ألف
خليرحفالاردنتكرُي  .عرر69خب دلردن قئردنذيريق م  رل هرببذدردنيخرفر،بيخررم.فشعرليردألعتفلردن يدئ ل

ردنت.فشعف ردنبل   رمأل ربفنهتفيل رخي ت     رمين  أل ردأللعددررر70دأللعدد رأخ ردنتين  أل ردنسلف  ردس بيدف خيُ ي
دنتين  ألردنذيألرالريق م  ربيخررم.فشعرليردألعتفلردن يدئ لربفنبل  ر)دنبلتفاردنت.فشعةرعاىردنتين  أل(ر

ر71جعيتلرحعبف

ر
خدنبلتفاردن ت دئ لرهيرضاكردن يرقيرضد برأهيدلفًرعسلعيلرخمين  ألرر72ضُهظعردنبلتفاردن ت دئ لفكتفر

هرإنىرهيفرعسلعيرمهيد،رأخرألنهريس  ي ربعيقلر لردخ رضت   ،رس دءرأل ردنبل  رغ عرم جَّرأخرأع فنفًرمين
ردنذير رعاىردنعه  رأخرالريتلألرضهيييرآثفرهف رإنىرهيفرعسلعيرمهيد أخرخس الرق فلرالريتلألرض ج ببف

 ألرخُي  .عرشألرهل  رعت دئيريس عرعألرخق يرخل فارأخرإصفبفاربر73يق ض هردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيف

ر74دنتين  ألربتثفبلرجعيتلرحعبف
ر

ص .ئرل بفرمعفزلرأخرأع ف رمين لرأخعارخأدارإنىر
ُ
خضتتلرأغابردنهفالاردن يري عفخنبفرهذدردن قعيعرهلتفارأ

سق برق اىرخجعحىرمين  ألفرخقيرضل  رمثلرهذهردنبلتفارإمفرهلتفارم.فشعةرعاىردنتين  ألرخدألع ف ر

رهلتفارعت دئ ل ردنتين لرخإمف ردن، رمثلرضعبفاردنت جَّرخالس تف رإنىردنيقل، رض  قع ربأساهلرم  لعة ربعدً بل
رضلت فارمين لفربفنقعبرمأليع.ليرعي ردس  يدمبفردبالقفًرخمألرثمرص دريمرةغعددة،ر

 التناسبمبدأ 
يهظعردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيرأيضفًردنبلتفارغ عردنت عفس.ل،رخهيركلرهل  رةقيرُي  قَُّعرمعهرأ ريس.بر

عرليرأرخدحردنتين  ألرأخرإصفبفارب عبم،رأخرأبعدردًربفألع ف ردنتين ل،رأخرملت علرمألرهذهربد رةرعفربلرخسفئ

ر75دن سفئعرخدألبعدر،رخيل  رم عبفًرليرضلفخزرمفرُيع ظعرأ ريس عرععهرمألرم  ةرعسلعيلرمات سلرخم.فشعةةف
رشألرهل  رغ عرم عفسبربتللرم  تير)أيرمعردن امربأ ردنبل  رس س.بربد رةرعفرب لرخسفئعرخُي يُّ

ر ردنتين ل( ربفألع ف  رأبعدردً رأخ رإصفبفارب عبم، ردنتين  ألرأخ رليرأرخدح رم عبل رحعبفبتثفبل خي بحرر76جعيتل
رعسلعيلر رم  ة ريق ضي ردن عفسب رحسفب رأ  رحق قل رأ  ربلالء ردإلبفل  ألة ردن.عخض ك ن أل رعاى ةدن  ا ق

ر،. عةرخقعي.لردن هققرنس. فًرةمات سلرخم.فشعةةرم  ق لرضت عرإنىرأ رمثلرهذهردنت  ةرالربيرأ رضل  رةك

خيت عرر77خضاكردن يرنألرضظبعرإالرليردألجلردنن يلريلبرضلفهابففةر،خأ ردنت ديفردن يرالرضلفدرضل  رمات سل
ةض ا قردنل شردن بعيردنا .يةرعاىربعب هردنل يلردن يردس بيلئرمعك ردالح لفزردن فبعرةنلبفزرملفلهلر

دنق اىرخدنلعحىرمألردنتبفجعيألرخدنالج  ألرإنىرأنبفركفنئرردنبلعةرغ عردنتعع لةردن يرسقضرل بفرعتعدا
رليرألضلردألح دلرهل مفًرغ عرم عفسبف

ر

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
؛ردنظعركذنكردن.عخض ك لردألخل،ردنتفدةر5دنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علية،ردنقفعيةرر68
 ف50

عخض ك لردألخل،ردنتفدةر؛ردنظعرأيضفًردن.6دنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علية،ردنقفعيةرر69
 (ف3)13(؛رخدن.عخض ك لردنثفنيردنتفدةر3)51

 (ف1)50دن.عخض ك لردألخل،ردنتفدةرر70
 ف496،رص هلر156دنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علية،ردنقفعيةرر71
 (ف4)51؛رخدن.عخض ك لردألخل،ردنتفدةر11فنيردن علية،ردنقفعيةردنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسر72
 ()أ(ف4)51؛رخدن.عخض ك لردألخل،ردنتفدةر12دنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علية،ردنقفعيةرر73
 ف496،رص هلر156دنقفعيةردنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علية،رر74
؛رخدن.عخض ك لردألخل،ردنتفدضف ر14دنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علية،ردنقفعيةرر75
 ف57()ب(رخ5)51

 ف499نىرإر496،ردند هفارمألر156دنالعلردنيخن لرنادا بردألحتع،رةدردسلرليردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيردن علية،ردنقفعيةرر76
إييرسفنيخز،رخكعيس  فرس يعفرسلي،رخبعخن رزيتعمف ،رةض ا قرعاىردن.عخض ك ن ألردإلبفل  أل،ردنالعلردنيخن لرنادا بردألحتعة،رر77

 ف2209،ردن قعةر1987
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 نتائج وتوصيات .10

 
مفرزدلردنع ديردنيدئعرُياهقردنضعرربفنتين  ألرخيؤث ِّعرسا.فًرعاىرجت عرج دنبرح فةردنتين  ألفرخض سمردنبلتفار

فرإمفرعت دئ لرأخرغ عرم عفس.لرأخرضلتعرمفرب ألردن ت دئ لربأنبردن.عيلرخدنل يل،ردنت دَّالرليردن قعيعردنهفني،
خُيه تلرأ رضتثلرجعدئمرحعبفرخضقي ردنهفالاردنت ثَّقلرليرر،خعي ردن عفسب،رخمألرثمرلبيرغ عرمتعخعل

رهذدردن قعيعرملعدرأمثالرعاىرأنتفبرأخسعريلبرخبعرحيرنبفف
ر

رعدفردنع دي:خض قي رمعظتلردن   ردنيخن لربفن  ص فاردن فن لرإنىرجت عرأب

ر

رل ردًرعألرشألرهلتفارعت دئ لرخغ عرم عفس.ل؛ -  دنليُّ

رمألر - دالن  د ردن ف ربق دعيردنقفن  ردنيخنيردإلنسفنيرليرض ن ضرخضع  ذردنضعبفاردنل يلرخغ عهف
دنبلتفا،ربتفرليرونكرإنلفءردنبلتفاردن يرُيه تلرأ رضل  رعت دئ لرأخرغ عرم عفس.لرأخرغ عرونكر

 عل؛مألردنبلتفارغ عردنتتعخ

رص دريمر - رق. ل رمأل رننفنرضأث عهف، ربفضسفي ردن يرض سم ردنت  لعة ردألساهل رعألردس  يد  دنليُّ

ربفنقعبرمألر رخدنقعفبلردنض تلردن يرضُاقىرمألردنل ، رخقذدئيردنبفخ ، رخقذدئيردنتيل  ل، ةغعددة،
رخغ عر ردن ت دئ ل ردنبلتفا رحظع رم.يأ رمع رضتفش فً رخونك ردنتين  أل، ربفنسلف  ردآلهال دنتعفبق

 عفس.ل؛دنت 

ردن تا فار - رخالل ربتعيل رخسفئع رخق ي رمالبسفا رلي رنا هق ق ردنالزمل ردنت ا مفا رعأل دإلعال 
دن سلعيل،رخضهيييردنتسؤخن لرعألرخق عبف،ربتفرليرونكرض دريمردنبلتفارخض ق  بف،رخم دق بفرعاىر

خجهردنيقل،رخدألساهلردنتس  يملرل بف،رخدنبيفردنتقد درمألردنبلتفاردن يرشع بفرق داركلر
ف؛رخكذنكردإلعال رعألردإلجعدءداردن يردضُ ذارنا هققرمألرعيدردنتين  ألردنت  دجييألرعاىربع

 مقعبلرمألردنبيفرخدالح  فبفاردن يردُض ذارن قا لردنضعررعاىردنتين  ألرخدألع ف ردنتين ل؛

دن هق قرليرجت عردألن.فءردنت  اقلربفن بفكفاردنقفن  ردنيخنيردإلنسفني،رعاىرأ رُيس . يرمألر -

 ق داركلرمألرضث.ئرمسؤخن  هرعألردالن بفكفا؛ص  فردن

 دن  فخ رمعرةدنتهلتلردنلعفئ لردنيخن لة،ربتفرليرونكرضسا مردنت بت ألردنتت .هرل بمف -
ر

رمألر رخغ عه ردنتعع لة رغ ع ردنبلعة رملفلهل رةجبفز رإنى ردن فن ل ربفن  ص فا ردنيخن ل ردن    رمعظتل خض قي 
ردنسانفاردنت  دَّل:

ر

 فز،رناتبفجعيألرأخرنل عهم،ربفنقعبرمألرأهيدفرعسلعيل؛عي رإقفملرمعدك ردح لربتف  -

 دإللعدجرعألردنالج  ألرخدنتبفجعيألردنته ل يألربتللرض س ي،رمعربتف رسالم بمف -

ر
 توصيات موجهة إلى المجتمع الدولي

ر
رض  جهرمعظتلردن   ردنيخن لربفن  ص فاردن فن لرإنىرجت عرحل مفاردن فنم:

ألمألردنيخنيرعاىرإميددداردألساهلرإنىرن . فرخمعبف،رضع  ذردنهظعردنتفملردنذيرلعبهرملامرد -
 (؛1970)دنقعدرررقمرر2011خدنذيرأقعَّهردنتلامربفإلجتفيرليرعف ر

دس  يد رجت عردن يدب عردنالزملرن    شردنس ألردنت  دجيةرليرأعفنيردن.هفررق.فنلرس دحلرن . ف،ر -
ر2292دررملامردألمألردنيخنيررقمردن يرُي  قيرأنبفرضع بكرقعدررحظعردألساهل،رخونكرضتفش فًرمعرقع

 ؛2016نسعلر
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فً،ررإسعدي - دنيخلردألعضفءرليرملامرحق نردإلنسف ردن فبعرن ممردنت هية،ربفع .فررونكرأمعدًرماهَّ
بإنتفءرنلعلرضهق قرأخرآن لرمتفببلرب د صرن . ف،رنليرض  نىررصيردن بفكفاردنقفن  ردنيخنير

خدن هق قرل بفرخدإلعال رعألرن فئجرضهق قفضبف؛رخكذنكررنهق نردإلنسف رخدنقفن  ردإلنسفنيرليرن . ف،
رخدنتسفهتلر ضهيييردنتسؤخن لرعألردالن بفكفا؛رخجتعردألدنلردنت  اقلربفنلعدئمرخدنه فظرعا بف؛

 78ليردنلب دردنعدم لرنضتف ردنتهفس.لرعاىردنتس  ي ألردنتهايرخدنيخني؛

الاردأللعددردنتت .هرليردرضلفببمردن  فخ رليردن هق قفا،رخإجعدءرمهفكتفارإودرضسعىرونك،رليرحف -

جعدئمرحعبرأخرغ عهفرمألردنلعدئمردنتؤثَّتلربت جبردنقفن  ردنيخني،ربتفرليرونكرعألربعيقرمتفرسلر

 دن اليلردنقضفئ لردن فنت لف
ر

خبفإلبفللرإنىرمفرس.ق،رض قي رمعظتلردن   ردنيخن لربفن  ص فاردن فن لرإنىرحل مفاردنيخلردألعضفءرلير
ربي:دالضهفدردألخرخ

ردع عدلردنتبفجعيألر - رلي رخدنت تثال رن . ف رمع ردنتت عكل ردألخرخبي ردالضهفد رس فسل دن  قيرعأل
خبفن.يردنال ءرخدنالج  ألرخإعفدضبمرإنىرن . ف،رح ثرُي  قا  ربتللرض س يرخيد.ه  رععبًلر

ري  ر ردنذيرخقع رحيثرليردنبل   رمثاتف رُميبَّعة، رأخ رناق لرليرهلتفارعت دئ ل ر2نا  ذيبرأخ

 عاىرمعك ردح لفزردنتبفجعيألرليرضفج ردء؛ر2019ت زري ن  /ض

ل حرمتعدارآمعلرخقفن ن لرنا ص لرإنىرأخرخبف،رخخفصًلرعألربعيقرض ل عرعيدركففرمألرأمفكألرإعفدةر -

  .لردنهتفيلردن.ييالرآلالفردألش فصردنذيألريه فج  رناهتفيلرليرن . ففدن  ب ألرخسُر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
أععبئردنت  بلردنسفم لرنهق نردإلنسف ربفألممردنت هيةرم ت لربفشا ه،رمألرخاللرنفئ. بفرك ئرغ ات ر،رعألرضأي يهفردنق يرر78
نتفءرآن لردخن لرناتهفس.لرب د صرن . ففركتفردنضمرغسف رسالمل،ردنتتثلردن فصرن م ألردن ف رن ممردنت هيةرليرن . ف،رإنىرإل

دنت  بلردنسفم لرنهق نردإلنسف رليرضأي يرللعةرق ف رملامرحق نردإلنسف ربإنتفءرآن لردخن لرناتهفس.لرب د صرن . ف،رمألر
 رق. لرنلعلرضهق قفر
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