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10.08.2020REF: PRS 2020/08/174

آن األوان لحكومة الوفاق الوطني لتحدد موقفھا من االنتھاكات 
الجسیمة لحقوق اإلنسان في سجن معیتیقه

طرابلس إلى الوفاق) (حكومة الوطني الوفاق حكومة وصول منذ مضت سنوات أربع من أكثر 

حكومة إسم تحت تعمل التي المختلفة، الملیشیات زالت ال العاصمة؛ في العمل ومباشرتھا 

السجون في المعتقلین ألالف اإلنسان حقوق انتھاكھا رغم والمزايا، المرتبات تتقاضى الوفاق 

من والعدل، الداخلیة وزارتي وباألخص الوفاق، حكومة لتھرب حداً وضع يجب لھذا لھا. التابعة 

سلطة أي لديھم لیس أنھم صراحة إعالنھا أو االنتھاكات، ھذه إلنھاء والتحرك مسؤولیتھا تحمل 

على ھذه الملیشیات.

المجلس بمخاطبة (التضامن) اإلنسان لحقوق التضامن منظمة قامت سابقة عدة مناسبات في 

معیتیقه، سجن من المعتقلین كل نقل بضرورة وطالبتھا والداخلیة، العدل ووزارتي الرئاسي 

العدل لوزارة فعلیا تخضع سجون إلى الداخلیة، لوزارة التابعة الخاصة" الردع "قوة تديره الذي 

مناسبة كل وفي المراسالت، تلك تجاھل تم ولكن لھا. التابعة القضائیة الشرطة قبل من وتُدار 

استمرت حكومة الوفاق في إعطاء وعوداً لم تلتزم بھا، واستمرت االنتھاكات الجسیمة.

أعلنت، 2020يولیو  16يوم 
1
مـصـیـر عـن للـكـشـف أمـنـیة حـملـة "إطـالق عن الداخلیة وزارة  

بیانات مصیر مصیره يكون أال تأمل اإلعالن، بھذا التضامن تُرحب وإذ قـسريـاً". الـمغـیـبین 

سابقة عن وعود بتحقیقات ومراجعات وإصالحات، ال يُترجم إلى أعمال وواقع على األرض.

مخاطبة أو شرطة مركز ألقرب التوجه ضرورة إلى قسرياُ مغیب قريب لديه من كل دعت الوزارة 

التضامن وتحث مھم، أمر وھو القسري، االختفاء واقعة عن لإلبالغ مباشرة الداخلیة وزارة ديوان 

مركز أقرب في الواقعة توثیق بضرورة المُبلِغ االنتھاكات؛ ضحايا عن بالغا تلقیھا عند دائما 

تعرض من كل وتدعو الوزارة صوت الى صوتھا التضامن وتضم العام. النائب مكتب لدى أو شرطة 

بتوثیق يقوم أن األساسیة حقوقه من حق أي على أو شخصه على اعتداء ألي له قريب أو ھو 

الواقعة لدى السلطات؛ شرطة أو نیابة.

قسرياالمغیبین مصیر عن للكشف ھذه حملتھا في جادة الداخلیة وزارة كانت إذا 
2
وتحديد  

الداخلیة وزارة عند من تبدأ أن فعلیھا اإلجرامیة، األعمال ھذه في الضالعة والجھات األشخاص 

مئات، وربما عشرات، في ضالعة للوزارة التابعة القوة ھذه الخاصة. الردع قوة وتحديدا ذاتھا، 

الجرائم من جرائم التعذيب واالخفاء القسري واالعتقال التعسفي وغیر القانوني.

اإلنسانلحقوق السامي المتحدة األمم مفوض لمكتب تقرير ألحدث وفقا 
3

عدد يُقدَّر ، 

بینھم من محتجز،  3600بحوالي الخاصة، الردع قوة تديره الذي معیتیقه، سجن في المحتجزين 

احتجازھم، أماكن وال معیتیقه قاعدة في المحتجزين عدد تحديداً يعرف أحد ال وأطفال. نساء 

الرئاسيالمجلس باعتراف وھذا 
4

زيارة من دولیة، أو وطنیة مستقلة، ھیئة أي تتمكن ولم ، 

السجن، كما لم يُسمح لبعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا بزيارة السجن.
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قیامھا عند بنفسھا بالتعريف الردع قوة تقم لم التضامن، منظمة علیھا اطلعت التي القضايا كل 

جھة عن صادرة اعتقال مذكرة تُبرز ولم االعتقال أسباب للشخص توضح لم القبض، بعملیة 

اللیبيالجنائیة اإلجراءات قانون ألحكام مخالفة وھذه قضائیة، 
5

بھا تقوم القبض عملیات أغلب . 

قوة تمنع تتبعھا. التي للجھة شعاراً تحمل ال آلیة مركبات في تحضر وغالبا ملثمة، عناصر 

بالعالم االتصال من المحتجزين متكرر نحو على االحتجاز، من األولى الفترة في خاصة الردع، 

االخفاء حد تصل أكثر، أو ألشھر الخارجي العالم عن عزلة في المحتجز يظل وقد الخارجي، 

العالم عن بمعزل احتجازھم وعند مصیره. أسرته تعلم أو أسرته مع يتواصل أن بدون القسري، 

لحقوق الجسیمة االنتھاكات من وغیره للتعذيب عرضة أكثر المحتجزون يصبح الخارجي، 

اإلنسان.

التعذيب أسالیب وتشمل معیتیقه، سجن في ممنھج بشكل المعاملة وسوء التعذيب ويُمارس 

على والجلد ] PPR[المیاه وأنابیب المعدنیة القضبان مثل مختلفة بأشیاء الضرب شیوعاً األكثر 

الساخنة القضبان أو بالسجائر والحرق مؤلمة وضعیة في والتعلیق [الفلقة] القدمین باطن 

إما االعتقال، رھن وفاة حاالت عن المحتجزين بعض شھادات وتواترت الكھربائیة. والصدمات 

مكتب تقارير نقلت كما التغذية. وسوء المتعمد الطبي اإلھمال أو الموت، حتى التعذيب بسبب 

واالعتداء للتحرش النساء تعرض عن تقاريراً اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض 

الجنسي، حیث ال يوجد حارسات نساء في سجن معیتیقه.

العامةالخزانة من مخصصات، تتلقى التي الردع، قوة 
6

تقوم ال لديھا، موجود سجین كل عن ، 

في يرغبوا من المعتقلین، أسر على تفرض كما الطبیة. الرعاية وال المناسب الطعام بتوفیر 

قوة تديره سوق من واللوازم االحتیاجات ھذه شراء شرب، میاه وحتى ومالبس، طعام جلب 

تقوم كما التجارية. المحال أسعار متوسط من أعلى وبأسعار "الجديدة" سجن في الردع 

في "روشیته" طبیة وصفة بوجود األسر فیھا تُخطر النقال الھاتف على نصیة رسائل بإرسال 

الردع قوة تقوم لكي الدواء ثمن وتدفع األسرة تحضر الجديدة، سجن في الردع صیدلیة 

المصحات تكالیف دفع األسر على تفرض كما معیتیقه. سجن في للمحتجز بتسلیمه 

أن العلم مع المصحات. ھذه أحد في للعالج المحتجز نقل حال في الخاصة والمستشفیات 

وتكالیف مشاق منھم الكثیر فیتكبد أخرى، مدن في أھالیھم يقطن المحتجزين من كبیراً عدداً 

إضافیة لجلب احتیاجات أبنائھم، والبعض يتعذر علیه القیام بذلك.

ظروف وفي الخارجي العالم عن بمعزل واالحتجاز الحرية، من القانوني غیر الحرمان الى إضافة 

فتكلفھم ذويھم، سالمة على المحتجزين أسر وحرص قلق الردع قوة تستغل إنسانیة، غیر 

إلى يرتقي الردع قوة به تقوم ما توفیرھا. على لھم قدرة ال منھم كثیر إضافیة مالیة تكالیف 

االبتزاز المُجَرَّمْ قانوناً.

ويقومون الزنزانات، على وتوزيعه الطعام بإعداد يقومون الذين العمال، كل معیتیقه، سجن في 

أغلبھم المھاجرين، من ھم والمعدات، البضائع وبنقل والصیانة البناء وبأعمال النظافة، بأعمال 

بتشغیلھم وتقوم شرعیة"، "غیر الھجرة بتھمة الردع قوة تعتقلھم بنغالديش. ومن أفريقیا من 

بدون مقابل
7

  .

والتي الخاصة، الردع قوة ترتكبھا التي اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجسیمة االنتھاكات كل 

الخارجي العالم عن بمعزل واالعتقال التعسفي واالعتقال الخطف على؛ تقتصر وال تشمل 

الطبي اإلھمال بسبب والقتل التعذيب تحت والقتل والتعذيب القسري واالخفاء واالبتزاز 
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اسمیاً تتبع الردع قوة باعتبار الداخلیة؛ ووزارة الخاصة الردع قوة مسؤولیته تتحمل المتعمد 

طرابلس والتأھیل اإلصالح "مؤسسة معیتیقه سجن أن باعتبار العدل، ووزارة الداخلیة، وزارة 

أن باعتبار الوطني، الوفاق لحكومة الرئاسي والمجلس اسمیاً، العدل وزارة يتبع الرئیسیة" 

القرار واإلرھاب"، المنظمة الجريمة لمكافحة الردع جھاز "إنشاء قرار أصدر الرئاسي المجلس 

)555رقم (
8

.2018 لسنة 

:حكومة الوفاق الوطنيمنظمة التضامن تطالب 

من بممثلین مصحوباً الجنسین، من تمريض وطاقم أطباء طبي، لفريق معیتیقه سجن فتح .1

لبعثة التابعة اإلنسان حقوق وشعبة اللیبي األحمر والھالل والصحة والعدل الداخلیة وزارات 

تحتاج التي الحاالت وإحالة النزالء على طبي كشف وإجراء لیبیا، في للدعم المتحدة األمم 

لرعاية طبیة إلى المستشفیات،

 الكشف عن وتوثیق ظروف االعتقال من حیث النظافة والمرافق والتموين،.2

كامل كشف وإعداد المحتجزين، شھادات مع ومقارنتھا معیتیقه، سجن سجالت مراجعة  .3

االفراج وتم السابقة الفترة في اعتقاله تم ومن السجن، داخل المتواجدين بالمحتجزين 

القتل أو التعذيب، تحت القتل أو األمراض بسبب سواء االعتقال، رھن توفي من وبكل عنه، 

خارج نطاق القضاء،

إحالة كل النساء الى قسم النساء في سجن الجديدة الذي تشرف علیھا حارسات نساء،.4

إحالة كل المحتجزين األحداث إلى الدور الخاصة باألحداث،.5

إحالة المحتجزين الرجال إلى السجون التي تشرف علیھا فعلیا الشرطة القضائیة،.6

الفوري واالفراج بأطفالھن، والمصحوبات النساء مقدمتھا وفي المحتجزين، كل قضايا مراجعة .7

عن كل من ال توجد أي قرائن تجیز اعتقاله، مع ضمان الحق في جبر الضرر،

لحقوق الدولي للقانون انتھاكات في تورطھم يثبت ممن المسؤولین محاسبة ضمان .8

اإلنسان،

)555(رقم الرئاسي المجلس قرار إلغاء .9
9
والمجموعات الخاصة، الردع قوة وحل ، 2018لسنة  

األمنیة األجھزة في كمجموعات ولیس كأفراد منتسبیھا دمج وإعادة األخرى، المسلحة 

المختلفة، وفق استراتیجیة شاملة إلصالح القطاع األمني
10
.

استعراض "لجنة عمل نتائج عن باإلعالن  للقضاءاألعلى المجلس أيضاً التضامن تطالب 

واالعالن )، 129(رقم القرار بموجب أنشأھا التي معیتیقه" سجن في التعسفي االحتجاز حاالت 

عن توصیات اللجنة،

الجسیمة االنتھاكات في تحقیق بفتح  الدولیةالجنائیة المحكمة مدعي مكتب تطالب كما 

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان في سجن معیتیقه،

الوطني الوفاق حكومة بإلزام  اإلنسانلحقوق السامي المتحدة األمم مكتب وتطالب 

رقم اإلنسان حقوق مجلس قرار بموجب المنشأة الحقائق، تقصي لجنة دخول تأمین 

)43/L.40 ،( السجون وباقي مصراته في الجوية وسجن طرابلس في معیتیقه سجن لتفتیش

في المنطقة الغربیة، و
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)، 2011( 1973رقم األمن مجلس بقرار عمالً المنشأ ، بلیبیاالمعني الخبراء فريق تطالب 

وتوجیه معیتیقه، سجن في اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجسیمة االنتھاكات في بالبحث 

التوصیات الالزمة الى لجنة العقوبات. 

منظمة التضامن تُذَكِّرْ المجلس الرئاسي ووزارة العدل ووزارة الداخلیة بالتالي:

 التھديد أو حرب بحالة األمر تعلق سواء كان، استثنائي ظرف بأي التذرع يجوز ال أنه

أخرى، استثنائیة حالة بأية أو الداخلي، السیاسي االستقرار بانعدام أو حرب، باندالع 

لتبرير االنتھاكات الجسیمة مثل االحتجاز التعسفي والتعذيب واإلخفاء القسري،

أن القانون الدولي يحظر االحتجاز التعسفي ويجرّم التعذيب واإلخفاء القسري
11

،

،أن القانون الوطني يشتمل على ضمانات ضد االعتقال التعسفي ويجرّم التعذيب

 الجرائم ضمن القسري واإلخفاء والتعذيب التعسفي االحتجاز يصنف الدولي القانون أن

ضد اإلنسانیة
12

، متى ارتكبت على نطاق واسع أو منھجي،

 لجرائم الجنائیة المسؤولیة والمدنیین العسكريین القادة يُحمل الدولي القانون أن

يرتكبھا تابعیھم
13

، و 

 خاصة إجرائیة قواعد أو حصانات بأي وال الرسمیة، بالصفة يعتد ال الدولي للقانون وفقا

التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة، في محاسبة المسؤولین
14
.

من لیبیا في والمقیمین المواطنین حماية تجاه مسؤولیتھا تحمل الوفاق حكومة على يجب 

مختلفة وكیانات أجھزة مسمیات تحت الشرعیة إعطائھا عن وتكف المسلحة الجماعات ھذه 

تتصرف كأنھا فوق القانون.

منظمة التضامن لحقوق اإلنسان
طرابلس – لیبیا

سجن معیتیقه "مؤسسة اإلصالح والتأھیل طرابلس الرئیسیة" ونماذج 
من االنتھاكات

السجن

من الشرق إلى كیلومترات  8حوالي بعد على الجوية، معیتیقه قاعدة في السجن يقع 

مؤقت كمطار حالیًا الجوية القاعدة تُستخدم الشھداء. ساحة طرابلس، مدينة وسط 

.2014منذ إغالق مطار طرابلس الدولي في يولیو 

"قوة أسم علیھا يطلق الجمعة، سوق منطقة من محلیة میلیشیا السجن على تسیطر 

منطقة سكان من كارا، المنعم عبد أسمه الردع قوة آمر الردع). (قوة الخاصة" الردع 

أنفسھم يسمون متطرفة، دينیة جماعة أتباع من القوة أفراد وأغلب الجمعة، سوق 
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الشیخ أتباع ألنھم المداخلة، يسمونھم وخارجھا لیبیا في الكثیرين، ولكن سلفیین، 

السعودي الشیخ ربیع المدخلي المقیم في مدينة جدة السعودية.

الصناعیة األقمار صور تحلیل خالل ومن . 2011عام قبل موجودًا السجن يكن لم 

الموقع، كان ، 2012مايو شھر إلى ،  Google Mapsموقع على المتوفرة للمنطقة، 

ما وقت في قديمة. مخازن  3على يحتوي الجوية، القاعدة من الغربیة الجنوبیة المنطقة 

جدار وبناء مباني وإضافة تجديد في الردع قوة بدأت ، 2012يونیو وأوائل مايو أواخر في 

تحول عام ظرف وفي  2015مطلع منذ البناء أعمال وتسارعت الموقع، حول مرتفع 

 عنابر ومباني إدارية.9المكان الى سجن يضم 

ظروف االعتقال

حقوق (مفوضیة اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض مكتب لتقرير وفقا 

بعض لشھادات طبقاً . 15سجین 3600من أكثر به يوجد السجن أن يُعتقد اإلنسان) 

 30من أكثر عادةً بھا يوجد م)  3× م  5(الزنزانة فإن عنھم، اإلفراج تم الذين المعتقلین 

يقف بحیث النوم، على يتناوبون المعتقلین أن لدرجة للغاية مكتظة الزنزانات . سجین

مجموعة لتنام األرض على مساحة لیتركوا ساعات  6لمدة المعتقلین من مجموعة 

أخرى، وھكذا.

الصالحة والمیاه النظیفة الصحیة المرافق إلى تفتقر للبشر، مناسبة غیر الزنزانات 

للتعذيب ويتعرضون الطبي، اإلھمال من يعانون السجناء التھوية. وانعدام للشرب 

من أكثر مضى وقد األسرية. الزيارات من ومحرومون للكرامة، الحاطة المھینة والمعاملة 

إيذاء في إمعانا معیتیقه. في المعتقلین أقاربھم زيارة من العائالت فیھا تتمكن لم عام 

في السجین تلفزيون، دائرة عبر تتم معیتیقه سجن في الزيارات وعائالتھم، المعتقلین 

شاشة عبر التواصل ويتم الزيارة، غرفة في تجلس وأسرته السجن في ما مكان 

نفس في أسرته مع والجلوس للسجین الشخصي بالحضور تتم التي الزيارات الكترونیة. 

الحجرة ھي االستثناء، األصل ھو الزيارات "االلكترونیة"
16

 .

للعناصر ويفتقر الكمیة حیث من يكفي ال الطعام السجن، في جوعاً يتضورون المعتقلون 

صغیرة قطعة عن عبارة وھي الفجر، بعد صباح كل عادة اإلفطار فوجبة الضرورية. الغذائیة 

لتر أسبوع كل ومرة المربى، من صغیر جزء أو الجبن من صغیرة قطعة وإما الخبز من 

بدون األرز، أو المكرونة من وعاء وغالبا  النھار،منتصف بعد الغداء، وجبة الحلیب. من واحد 

في وخبز. (حساء) مرق عن فعبارة العشاء أما شخص.  17-12لـعدد خضار، أو لحم 

أو مكرونة صحن ثم أشخاص، ثالثة فیه يشترك واحدة تمرة اإلفطار وجبة رمضان، شھر 

أرز.

سوق الجديدة:

الغذائیة المواد شراء إلى العائالت اضطرت الطبي، واإلھمال التغذية سوء بسبب 

تقبل الردع قوة كانت المعتقلین. أقاربھم إلى إليصالھا السجن الى وإحضارھا واألدوية 

مزاجیة حسب كانت والمسألة األھالي، يحضرھا التي المواد استالم ترفض وأحیانا 

تحضرھا مواد أي قبول رفضھا عن باإلعالن الردع قوة قامت عامین، نحو قبل الحرس. 

قوة وإدارته بإنشائه قامت خاص سوق من تشتري أن العائالت على يتعین وأنه العائالت 
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غذائیة ومواد مالبس من تريد ما بشراء العائلة تقوم "لجديده". سجن داخل في الردع 

(التي السوق إدارة وتستلم القیمة بدفع وتقوم الشرب)، میاه قنینة (حتى ومشروبات 

بإيصالھا وتقوم المعتقل، الشخص إسم علیھا وتضع األغراض الردع) قوة من أفراد ھي 

التجارية واألسواق المحال أسعار عن يزيد الردع قوة سوق في األسعار متوسط إلیه. 

.%50على األقل بنسبة 

في الجراحیة والعملیات العالج تكالیف دفع المعتقلین أسر على الردع قوة تفرض كذلك، 

المستشفى إلى الذھاب األسرة من يُطلب حیث الخاصة، والمستشفیات العیادات 

لتسديد تكالیف العالج قبل الشروع في العالج أو العملیة الجراحیة.

دورات عقائدية:

وھي حاتم"، "دار وتُسمى الضیافة" "دار يُسمى قسم معیتیقه سجن في يوجد 

فیھا يتوفر میاه دورات وتوجد أفضل، الطعام حیث معتقل،  20حوالي فیھا كبیرة حجرة 

لقاءات شكل في عقائدية، دورات يتلقون "الضیافة" ھذه وفي والساخن. البارد الماء 

ولكن القرآن، من أجزاء حفظ إلى باإلضافة الردع قوة تجلبھم "شیوخ" يديرھا حوارية 

الشیخ ومنھج الوھابیة الحركة فقه وفق اإلسالم فھم العقائدي، الجانب على التركیز 

قوة تنوي من ھم الضیافة" "دار الى نقلھم يتم الذين المحتجزين إن المدخلي. ربیع 

ألكثر وأحیانا أشھر لبضعة القسم ھذا في يظل قد المحتجز أن إال عنھم، االفراج الردع 

المحتجز تفاعل مدى على متوقف االفراج ھل واضح وغیر عنه، اإلفراج دون عام من 

ال. أم والمنھج، التفكیر في تغیر من علیه يظھر ما ومدى العقائدية، الجلسات خالل 

سجن في سابق سجین بأي التضامن منظمة تلتق لم الردع، من بقرار تتم اإلفراجات 

تذكر أو معیتیقه سجن في محتجزاً كان أنه تثبت إفراج بوثیقة عنه اإلفراج تم معیتیقه 

سبب االحتجاز أو سبب اإلفراج.

الخطف واالحتجاز من أجل الفدية

تقريرفي ذكرت الدولیة العفو منظمة 
17
الردع قوة أن ، 2018يونیو  21الردع، قوة عن لھا  

السیاسیة آرائھم أو الجھوية، أصولھم "بسبب ضحاياھا تستھدف يبدو ما على 

حالة أورد التقرير ". نقديةفدية على الحصول أجل من ثرواتھم، أو مھنتھم أو المفترضة، 

اختطفته عاشور"، بن حي من عاماً  55عمره فتحي، اسمه طرابلس من عقود محرر 

ثالثة بعد عنه أفرجت الردع قوة معیتیقه. سجن في يوم  45لمدة واحتجزته الردع قوة 

الرجل الردع. قوة أفراد أحد لصالح لیبي دينار ألف  195بقیمة صك على توقیعه من أيام 

بسبب جسديا ومنھكا مريضا خرج حیث عنه، اإلفراج من أشھر ثالثة من أقل في توفي 

منع قوة الردع حصوله على دواء مرض السكري.

لالبتزاز، أسرھم أو المحتجزين فیھا تعرض حاالت، عدة على اطلعت التضامن منظمة 

في اختطافه تم اهللا عبد معیتیقه. سجن في المحتجز عن االفراج مقابل مالیة فدية دفع 

وطلب الضحیة بأسرة شخص اتصل اختفائه من أشھر أربعة وبعد التفتیش، نقاط احدى 
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المبلغ، ھذا مثل يملكون ال أنھم األسرة جواب وكان لیبي، دينار ملیون  6فدية منھم 

اإلجابة وكانت دينار، ملیون  4بقیمة فدية وطلب أشھر ثالثة بعد أخرى مرة االتصال فعاود 

الرقم ھذا دفع تستطیع ال اهللا عبد أسرة ألن الفدية. دفع مقدورھم في لیس بأنه 

الضخم، ال يزال عبد اهللا محتجزاً في بشكل غیر قانوني في سجن معیتیقه.

 

نماذج من االنتھاكات في معیتیقه:

بن قصر منطقة من ، 1992ديسمبر  23المیالد تاريخ ، شھیوهابو سعدون عدنان 

أسرته بیت أمام واقفا كان عندما اغتیال لمحاولة تعرض  2017يولیو  26بتاريخ غشیر. 

في أصابته نارية أعیرة مارة سیارة من شخص علیه أطلق غشیر، بن منطقة في 

عالقة له الشخص أن عدنان أفاد ، 2019ديسمبر  12التضامن، مع مقابلة في رجلیه. 

الجمعة، سوق منطقة في الفتح، عیادة إلى بإسعافه أسرته قامت الخاصة. الردع بقوة 

األعیرة النارية تسبب في كسر رجلیه.

وقامت عسكرية، مالبس ويرتدون ملثمین مسلحة، مجموعة حضرت التالي الیوم مساء 

والتغذية الدم وأكیاس علیه كان الذي الطبي بالسرير حملوه المصحة، من بخطفه 

تكن لم ولكن الحجم حیث من اإلسعاف سیارات مثل سیارة في بجسمه، متصلة 

وقاموا السیارة توقفت عندما ولذا عینیه، بتغطیة يقوموا لم اسعاف. كسیارة مجھزة 

بنقله منھا، تعرف على المكان الذي اقتادوه الیه، إنه سجن معیتیقه.

يتم لم أسابیع، ثالثة حوالي فیھا وظل أسرة، ثالثة بھا عیادة غرفة في ايداعه تم 

بتوجیه يقوموا لم ألم. ومسكن حیوية مضادات سوى له، طبیة رعاية أي تقديم اثناؤھا 

القبض لیلة فقط بأنفسھم، بالتعريف يقوموا لم قبض، أمر بعرض يقوموا لم تھمة، أي 

يعرف كان إذا عما عدنان وسأل شخص اسم المسلحین األشخاص أحد ذكر علیه 

المسلح الشخص إثرھا على قام جاره. فھو الشخص يعرف أنه عدنان فأجاب الشخص، 

بضربه.

في ) 4(رقم زنزانة انفرادي، اعتقال زنزانة الى بنقله قاموا أسابیع ثالثة حوالي بعد 

توجد منھا طرف في وستین، متر في (متر "صغیرة بأنھا عدنان وصفھا ). 10(رقم القاطع 

في سم 30(تقريبا صغیرة كوة الباب في ويوجد مرحاض)، الحاجة، لقضاء حفرة بھا 

كسور الوقوف، على يقوى يكن لم أنه من بالرغم منھا. الطعام بإدخال يقومون سم) 30

قاموا بعدھا يوما، عشر خمسة لمدة وحده الزنزانة في ظل أنه إال االثنین، رجلیه في 

مساحتھا زنزانة في سجینین لمساعدته، الزنزانة في معه آخر سجین بإحضار 

 متر)1.6×1.0(
18
.

نھاية األول، للتحقیق اخرجوه وبعدھا أشھر وثمانیة سنة لمدة الزنزانة في عدنان ظل 

تعذيبومرافق مكاتب توجد حیث "النقلیة"، إدارة مبنى في ، 2019فبراير مطلع يناير 
19

 .

المحقق، أمام احضاره قبل للتعذيب يتعرض لم شخصیا ھو أنه عدنان، لشھادة وفقا 

فیھا يتم أسبوع، لمدة تصل تعذيب لعملیات اخضاعھم يتم عادة السجناء بأن أفاد ولكن 

مرة للتعذيب سیعود وإال المحقق، أمام يمثل عندما معینة بوقائع يعترف بأن الضحیة أمر 
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فعل ارتكاب أو محدد لتنظیم انتماء محددة، تھمة أي لعدنان يوجه لم المحقق أخرى. 

ال أنك الردع لقوة ثَبُتَ "الیوم بأنه بادره وانما علیه، اعترف ما شخصا أن أو مُجرَّم 

ووعده دلیل" أي نجد لم ولكن التنظیمات، أحد تتبع أنك نظنك كنا تنظیم، ألي تنتمي 

ھذه وكانت والده، مع لیتحدث الھاتف وأعطاه أسبوع خالل عنه االفراج سیتم بأنه 

لیلة منذ بمصیره ھم يعلموا أو بأھله فیھا يتصل التي األولى المرة ھي المكالمة 

اختطافه من المستشفى.

 21يوم الثاني للتحقیق استدعاؤه تم ولكن األول، التحقیق بعد عنه االفراج يتم لم 

عن المحقق سأله وإنما تحقیق، أو جديدة أسئلة أي ھناك تكن لم . 2019أغسطس 

يحضر أن فطلب عنه، االفراج سیتم ألنه السجن من الصطحابه يحضر أن يرغب من 

مكث عدنان . 2019أغسطس  21يوم باستالمه قام الذي بشقیقه اتصلوا وفعال شقیقه 

أو النیابة على عرضه يتم لم شھر،  25االنفرادي السجن في معیتیقه، سجن في 

تركیا الى رحل السیر. على يقوى ال معاقاً بعدھا خرج له، تھمة توجیه أو المحكمة 

، 2019ديسمبر في التضامن به التقت عندما جراحیة. عملیات له أجريت حیث للعالج 

 13بتاريخ لیبیا الى عاد مكثف، طبیعي عالج برنامج بعد عكازات. باستخدام يسیر كان 

المساندة القوات مع  2020مايو  28يوم زارة عین محور في واستشھد ، 2020مايو 

لحكومة الوفاق الوطني، بعد استھداف الموقع الذي كان فیه بقذيفة ھاون
20
.

مدينة من ، 1970يونیو  19المیالد تاريخ ، الرحمنعبد غومه الرجیلي محمد الدكتور 

وتولى اجدابیا، مدينة في الحاسوب قسم في تدريس ھیئة عضو كان محمد اجدابیا. 

نوفمبر من الفترة في المؤقتة، الحكومة في والمفقودين الشھداء وزارة وكیل منصب 

ويحتاج الدم، سرطان اللوكیمیا، مرض من يعاني محمد الدكتور . 2014مارس إلى  2012

الى عالج خاص وبشكل منتظم.

تفتیش نقطة في اعتقاله تم ، 2016يونیو  8يوم بیته إلى عائداً محمد الدكتور كان بینما 

بالرغم تاجوراء". باب "كتیبة تدعى مسلحة مجموعة قبل من الجمعة سوق منطقة في 

عام بعد مصیره، معرفة من تتمكن لم أنھا إال أسرته بھا قامت التي المحاوالت كل من 

معیتیقه. سجن في معتقل محمد الدكتور أن وأبلغھم شخص بأسرته اتصل اختفائه من 

موجود أنه فأجابوھا الردع، لقوة الرسمیة الصفحة عبر الردع قوة مع أسرته تواصلت 

معتقل محمد الدكتور كان التي الجھة عن ال يفصحوا لم ولكن أيام، ثالثة منذ لديھم 

السماح تم  2017سبتمبر شھر في االعتقال. أسباب وال معتقل، كان أين وال لديھا، 

 شھرا من اختفائه.15لزوجته وأطفاله بزيارته في السجن، أي بعد 

العالم عن معزل في معتقل الرجیلي محمد الدكتور يزال ال التقرير ھذا إعداد تاريخ حتى 

صحته على شديد قلق ولديھا عام، من أكثر منذ زيارته تستطیع ال أسرته الخارجي، 

.19نتیجة مرض اللوكیمیا والظروف السیئة في السجن واآلن جائحة كوفید-

سكان من ، 1975فبراير  13المیالد تاريخ ، الزنتانيابالل خويلد صالح محمد خالد 

واإلرشاد، التحكم قسم في معیتیقه بمطار موظف يعمل خالد طرابلس. السراج منطقة 

تابع مصلحة الطیران المدني.
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من قادمة طائرة إلرشاد يستعد خالد كان بینما ، 2015مايو  20الموافق الجمعة يوم 

ثالثة منھا ترجل المطار" أمن "سرية شعار علیھا سیارة حضرت موقفھا، الى تركیا 

معروفة. غیر جھة الى واقتادوه سیارتھم الى خالد واقتادوا وملثمین مسلحین أشخاص 

المحمول الحاسوب وجھاز خالد سیارة وأخذوا العمل مقر الى حضروا التالي، الیوم في 

عن وال ھويتھم عن يفصحوا لم باختطافه قاموا الذين األشخاص الجوال. ھاتفه وجھاز 

تسیطر كان الحادثة وقت المطار ورقة. أي أو قبض أمر يبرزوا ولم يتبعوھا التي الجھة 

علیه قوة الردع وكتیبة "البوني".

بعض لديھا. بوجوده باإلقرار جھة أي تقم لم التاريخ، ذلك منذ  كلیا ًاختفى خالد 

يُذكر باسمه سمعوا بأنھم أفادوا معیتیقه سجن من عنھم اإلفراج تم الذين السجناء 

جريمة توثیق من خالد، أسرة بھا قامت التي المساعي كل ورغم السجن. في 

المدني الطیران مصلحة مع والتواصل معیتیقه، مطار شرطة مركز لدى االختطاف 

قوة في مسؤولین مع الزنتان مدينة من أعیان واجتماع العام النائب مكتب ومراسالت 

بوجود النفي أو باإلثبات الرد رفضت التقرير ھذا إعداد تاريخ حتى الردع قوة أن إال الردع 

ابالل لديھا. عندما حضر أعیان الزنتان للقاء مسؤولین من قوة الردع "وعدوھم خیراً".

من نازح بنغازي،  1986أغسطس  10المیالد تاريخ ، طويريساسي سالم ساسي 

مسلحة مجموعة قامت  2018فبراير  3يوم زلیتن. مدينة في ومقیم بنغازي مدينة 

ألي شعاراً تحمل ال سیارات في واقتادوه بیته، من بالقرب ساسي باختطاف ملثمة 

ساسي والد حدث. بما وأبلغته مصراته، في المقیم بوالده، اتصلت ساسي زوجة جھة. 

الى عادوا المسلحین أن الجیران أبلغوه وصل وعندما زلیتن، مدينة الى بسیارته انطلق 

، 2013مارس  10المیالد تاريخ (محمد، الثالثة وأبنائھا ساسي زوجة واقتادوا البیت 

).2016 مارس 4، وعبد اهللا تاريخ المیالد 2014 يولیو 16حنان تاريخ المیالد 

في وبدأ زلیتن، في الشرطة مركز في االختطاف حادثة بتوثیق قام طويري سالم السید 

بالمخطوف صلة أي نفى الكل ولكن والسجون، األمنیة الجھات عند ابنه عن البحث 

ابنه اختفاء عن وتحدث مرئیة بقناة باالتصال سالم السید قام شھر، مرور بعد وأسرته. 

تسجیل "الرسمیة" قناة حكومیة، قناة عرضت يومین بعد الثالثة. وأبنائھما ابنه وزوجة 

منھا إرھابیة بأعمال قاموا وأنھم داعش، تنظیم من بأنھم أشخاص خمسة "العترافات 

مصراته"مدينة في المحاكم مجمع على الھجوم 
21

الردع، قوة شعار حمل التسجیل . 

وھنا تم معرفة مكان األسرة المختطفة.

وزوجته طويري سالم السید تمكن االختطاف، من أشھر خمسة بعد ، 2018يولیو شھر 

شھر في ساسي. ابنھم برؤية لھم يسمحوا لم ولكن وأحفادھما ابنھما زوجة زيارة من 

موعد لديه وأنه الردع قوة من أنه بنفسه عَرَّفَ شخص من مكالمة تلقى  2018أكتوبر 

، 2019مارس شھر في الثالثة. واألحفاد زوجته ومعه بابنه التقى يومین وبعد ابنه، لزيارة 

األقوال بأن والده أخبر الزيارة واثناء لوحده، ابنه زيارة من طويري سالم السید تمكن 

للتحقیق حضروا مصراته من محققین وأن اإلكراه، تحت كانت التسجیل في وردت التي 

في طويري ساسي تورط تثبت أدلة أي توجد "ال أنه التحقیق من لديھم وثبت معه 

".2017الھجوم على مجمع محاكم مصراته في أكتوبر 
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سجن في معتقلین مريم وزوجته طويري ساسي يزال ال التقرير، ھذا اعداد تاريخ حتى 

وحصول مناشدات بعد  2019أكتوبر  1يوم عنھم االفراج تم الثالثة أوالدھما معیتیقه. 

السید سالم طويري على حكم من المحكمة يمنحه حضانة أحفاده الثالثة.

طرابلس،  1972نوفمبر  8المیالد تاريخ ، العمرانيالسنوسي نادر الدكتور الشیخ 

البحوث مجلس عضو كان اختطافه وقت نادر الشیخ الھضبة. منطقة سكان من 

رئیس ونائب لیبیا علماء لھیئة العام واألمین اللیبیة اإلفتاء بدار الشرعیة والدراسات 

العربيالمغرب علماء رابطة 
22

من متوجھا نادر الشیخ كان وبینما ، 2016أكتوبر  6يوم . 

من بالقرب مسلحة، مجموعة اختطفته الفجر، صالة ألداء الفواتیر مسجد إلى بیته 

 6من رتل في به، وانطلقت سیارة في بالصعود السالح تھديد تحت وأجبرته المسجد، 

معرفة أو به االتصال من ذويه يتمكن لم تاريخ ذلك منذ مجھولة. جھة إلى سیارات، 

مصیره، ولم يصدر أي بیان من أي جھة تتبنى جريمة اختطافه.

في انتشر ، 2016نوفمبر  20نادر، الشیخ اختطاف تاريخ من أسابیع  6حوالي مضي بعد 

جھاز شعار وخلفه شخص فیه يظھر مرئي تسجیل االجتماعي التواصل شبكات صفحات 

جريمة عن يتحدث شخص فیه يظھر الوزراء، مجلس لرئاسة التابع العامة المباحث 

العمرانينادر الشیخ اختطاف 
23

عبد عمران ھیثم التسجیل، في ظھر الذي الشخص . 

قوة كتیبة في قیادات منھم التسجیل في أشخاص عدة بتسمیة قام الزنتاني، الكريم 

الردع وزعم أنھم قاموا بخطف وقتل الشیخ نادر
24

 .

بیانالیوم نفس في نشرت الردع قوة 
25
باسمھا "الزج واستنكرت الجريمة فیه استنكرت  

ومحاولة مشبوھة، ألغراض حسابات "تصفیة محاولة واعتبرته الجريمة"، ھذه في 

رأسھا وعلى والقضائیة األمنیة "الجھات وطالبت اهللا"، رحمه ـ نادر الشیخ بدم المتاجرة 

ومن الجريمة، ھذه خلف ھم من لمعرفة وشفاف، عاجل تحقیق بفتح العام النائب 

بیانالوفاق لحكومة الرئاسي المجلس أصدر كما به". خاصة لمآرب استغاللھا يحاول 
26
 

وأعطى باغیة"، مجرمة "مجموعة بأنھم علیھا أقدم من ووصف الجريمة، بشدة فیه أدان 

تاريخ حتى القضیة. في تحقیق بفتح العامة المباحث وجھاز الداخلیة لوزارة تعلیماته 

مكتب وال العدل وزارة وال الداخلیة وزارة وال الرئاسي المجلس يقم لم التقرير، ھذا إعداد 

نادر الشیخ اختطاف جريمة في التحقیق نتائج أو معلومات أي بنشر العام النائب 

العمراني وال مزاعم قتله.

بنغازي". ثوار شورى "مجلس منتسبي ومن بنغازي، مدينة سكان من ، رياقهبو سالم 

البوسنة الى سافر . 2014عام منتصف في بنغازي في المسلحة المواجھات في أصیب 

شھر قبیل مصراتة، طريق عن لیبیا إلى عاد النصفي. الشلل من ھناك الطبیعي للعالج 

مكتب قام مصراتة. في أسرته مع الشھر لصیام يونیو، شھر مطلع ، 2016عام رمضان 

لقوة وسلمتھم له المرافق خالته وابن ھو باعتقاله مصراتة مطار في المعلومات أمن 

في جثمانه وُجِد سالم الحقا. عنه أفرج وقريبه توفي سالم طرابلس، في الردع 

أغسطس  26بتاريخ الزاوية" شارع "مستشفى المركزي طرابلس مستشفى مشرحة 

 أسابیع من اعتقاله في مطار مصراته.10، أي بعد حوالي 2016
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جزء فقد أنه الصور من واضحاً وكان المشرحة، في رياقه بو سالم لجثمان صور نُشرت 

والمرض، الغذاء نقص مضاعفات من أو المرض أو الغذاء نقص بسبب ربما وزنه، من كبیر 

ولم تتوفر أي معلومات عن أسباب الوفاة.

سبتمبر  18يوم اعتقل ، 1992المیالد تاريخ ، العبارالسنوسي محمد محمود محمد 

في المركزي طرابلس مستشفى الى جثمانه بتسلیم الخاصة الردع قوة قامت . 2015

الطب الى الجثمان إحالة تم الشرعي، الطبیب تقرير حسب . 2017أبريل شھر 

في جثمانه ظل أي ، 2017أبريل  1كان الوفاة وتاريخ ، 2017مايو  16بتاريخ الشرعي 

أنه ظھر العبار محمد جثمان رياقه، بو سالم حالة مثل أسابیع. ستة المشرحة ثالجة 

فقد جزء كبیر من وزنه، ولم تتوفر أي معلومات عن أسباب الوفاة.

اإلنسانلحقوق السامي المتحدة األمم مفوض مكتب لتقرير وفقا 
27
المجموعات "تمنع  

األولى الفترة في الخارجي بالعالم االتصال من المحتجزين متكرر نحو على المسلحة 

العالم عن بمعزل احتجازھم وعند القسري. االخفاء حد تصل ... احتجازھم من 

لحقوق الجسیمة االنتھاكات من وغیره للتعذيب عرضة أكثر المحتجزون يصبح الخارجي، 

اإلنسان.

أنحاء جمیع في االحتجاز مراكز في ممنھج بشكل المعاملة وسوء التعذيب ويُمارس 

القضبان مثل مختلفة بأشیاء الضرب شیوعاً األكثر التعذيب أسالیب وتشمل ... لیبیا 

وضعیة في والتعلیق [الفلقة] القدمین باطن على والجلد ] PPR[المیاه وأنابیب المعدنیة 

بعض تعرض وقد الكھربائیة. والصدمات الساخنة القضبان أو بالسجائر والحرق مؤلمة 

عالمات تحمل جثة  35وصلت ، 2017عام وفي ... الموت حتى للضرب المحتجزين 

". التعذيب إلى مستشفیات طرابلس وحدھا

رھن العبار ومحمد رياقه بو سالم وفاة السامي، المفوض مكتب تقرير لخالصات وفقا 

نتیجة وھي الوحیدة الحاالت لیست الخارجي، العالم عن معزل في اعتقال االعتقال، 

متوقعة من ظروف االعتقال في ظروف غیر إنسانیة.

وجغرافیا تاريخ مدرس يعمل كان زلیتن،  1961سنة موالید ، غريبيالسالم عبد سالم 

في ويستمر ھناك ويتزوج الباكستان في لیستقر التسعینیات مطلع لیبیا يغادر أن قبل 

في غريبي سالم باعتقال قامت الباكستانیة السلطات التعلیم. مھنة في العمل 

الشھرنفس في أفغانستان في األمريكیة للقوات بتسلیمه وقامت ، 2001ديسمبر 
28

 ،

العمل فريق غوانتانامو. معتقل الى ، 2002مايو شھر في الحقا، بترحیله قامت والتي 

في ، 2010عام في سبیله بإخالء أوصت المتحدة بالواليات غوانتانامو بمراجعة المعني 

تنفیذ تأخر ولكن أخرى. دول إلى الحقًا ونقلھم معتقالً  240عن باإلفراج توصیتھا سیاق 

كبیربشكل التوصیة ھذه 
29

غوانتانامو معتقل في قانوني غیر بشكل محتجزًا وظل ، 

اسمه آخر لیبي مواطن ومعه ، 2016أبريل  3بتاريخ السنغال دولة إلى نقله تم حتى 

عمر خلیفة بو عويشة.

على سیحصل أنه بتأكیدات تمت السنغال في غريبي سالم توطین إعادة عملیة 

على بناءً أنه كتابیًا إخطاره تم ، 2018مارس  26في ذلك، ومع فیھا. الدائمة اإلقامة 

السنغال حكومة قررت ، 2018أبريل  3في السنغال في عامین لمدة إقامته تصريح انتھاء 
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سالم اعتقال تم ، 2018أبريل  4يوم لیبیا. إلى عودته تسھیل السنغال في لیبیا وسفارة 

غريبي وعمر بو عويشة في مطار معیتیقه.

وأنكرت طرابلس، إلى وصوله منذ الخارجي العالم عن بمعزل محتجزاً ظل غريبي سالم 

نوفمبر شھر في شفھیاً العام، النائب مكتب إقرار من بالرغم لديھا محتجز أنه الردع قوة 

عام اكتوبر شھر مطلع معیتیقه. سجن في لتزوره ألسرته موعد بترتیب وتعھده ، 2018

لزيارته الحضور منھم وطلبوا غريبي سالم بأسرة معیتیقه سجن إدارة اتصلت  2019

الطعام احضار في االستمرار األسرة من وطلبوا ومالبس، أكل من يلزمه ما واحضار 

أخرىمرة بزيارته لھم السماح دون من ولكن دوريا والمالبس والدواء 
30

غريبي سالم . 

يجعله سیر حادث جراء إصابات من ويعاني أعمى نصف فھو سیئة، صحیة حالة في 

الطبیة، الرعاية توفر عدم ظل وفي الصحیة، لحالته ونظراً األحیان. بعض الفراش طريح 

يساور أسرته مخاوف جدية بشأن قدرته على تحمل المزيد من االحتجاز.

دورته في اإلنسان، حقوق لمجلس التابع التعسفي، باالحتجاز الخاص العامل الفريق 

القانونيبرأيه بث ) 2019نوفمبر  22–  18(والثمانین السادسة 
31

سالم اعتقال في  

غريبي على النحو التالي:

 10و 9و 7و 2للمواد ومخالفاً "تعسفیاً حريته من غريبي سالم حرمان أن إلى خلص 

الخاص الدولي العھد من  14و 13و 10و 9والمواد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة".

وضع لتصحیح الالزمة "الخطوات باتخاذ المتحدة والواليات والسنغال لیبیا حكومات طالب 

ذلك في بما الصلة، ذات الدولیة المعايیر مع متوافقاً وجعله تأخیر دون غريبي السید 

الخاص الدولي العھد وفي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في علیھا المنصوص تلك 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة".

الفور على غريبي السید سراح "إطالق ھو المناسب االنتصاف سبیل أن إلى وخلص 

وفقاً التعويضات، من ذلك وغیر تعويض على الحصول في اإلنفاذ واجب حق ومنحه 

للقانون الدولي، مع مراعاة مبدأ مسؤولیة الحكومات الثالث عن التعويض المشترك".

في ومستقل كامل تحقیق "إجراء ضمان على الثالث الحكومات العامل الفريق وحث 

التدابیر واتخاذ غريبي، للسید الحرية من التعسفي بالحرمان أحاطت التي الظروف 

المناسبة ضد المسؤولین عن انتھاك حقوقه".

ضروب من وغیره التعذيب بمسألة المعني الخاص المقرر إلى القضیة إحالة وقرر 

المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة، التخاذ اإلجراء المناسب.

:32سجن معیتیقه في تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان

اللیبیات السجون نزيالت على جنسیاً االعتداء االحتجاز ومراكز السجون حراس وواصل "

عن اإلنسان حقوق لیبیا/مفوضیة في للدعم المتحدة األمم بعثة وتعرب واألجنبیات. 

البلد. أنحاء جمیع في االحتجاز ومراكز السجون في حارسات وجود عدم من قلقھا 
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)589-01-20160327منظمة التضامن لحقوق اإلنسان مسجلة كمنظمة محلیة غیر حكومیة في لیبیا تحت رقم قید (

أخرى احتجاز مرافق أي توجد ال طرابلس، في النسائي الجدَيْدة سجن فباستثناء 

دون الذكور السجن حراس دخول إمكانیةُ الوضع ھذا يفاقم ومما حارسات. تستخدم 

واالستغالل لالعتداء تعرضھن خطر من يزيد الذي األمر السجینات، زنازين إلى عائق 

تلقِّي اإلنسان حقوق لیبیا/مفوضیة في للدعم المتحدة األمم بعثة وواصلت الجنسیین. 

في والفتیان والرجال النساء على يمارَس الذي الجنسي العنف عن للجزع مثیرة تقارير 

سجن في واالغتصاب الجنسي العنف ادعاءات ذلك في بما االحتجاز، ومراكز سجون 

سلطة تحت اسمیاً تقع مسلحة جماعة (وھي  الخاصةالردع قوات يد على  همعیتیق

"ومسؤولیة وزير الداخلیة).
33

زنقة في المصورين الصحفیین من  2على النار أطلق األول/أكتوبر، تشرين  9في "

وأصیب، - لألنباء فرنسا وكالة من واآلخر الجزيرة قناة من أحدھما - طرابلس في العزيزة 

 27في الوطني الوفاق لحكومة تابعة مسلحة جماعات يد على تم قد ذلك إن ويقال 

التلفزية األحرار لیبیا قناة في العاملین المصورين أحد على القبض ألقي  آب/أغسطس،

حیث طرابلس في  همعیتیقسجن إلى وأُخذ للحكومة تابعة مسلحة جماعة يد على 

" أيلول/سبتمبر.9بقي محتجزاً إلى غاية 
34

. 2018سبتمبر أيلول/ في ، 1304و 1301للمرسومین الرئاسي المجلس إصدار بعد "

معیتیقه سجن في الموجودين المحتجزين لفرز لجنةٌ المرسومین بموجب وأنشئت 

المحددة المدة من أكثر السجن في أمضوا الذين المحتجزين بعض سراح إطالق وشروط 

عن الصادر  129المرسوم بموجب أُنشئت ذلك، على وعالوة التوالي. على قانوناً، 

سجن في التعسفي االحتجاز حاالت الستعراض لجنة للقضاء األعلى المجلس 

الذي [معیتیقه] السجن في المحتجزين استعراض في اللجنتان وشرعت معیتیقه. 

المدعي لمكتب التابع التحقیقات مكتب وحسب  محتجز. 3 600من أكثر يأوي أنه يُعتقد 

وكانون أيلول/سبتمبر بین ما الفترة في فرزھم جرى الذين المحتجزين عدد يُقدَّر العام، 

آخرون نُقل بینما منھم  500نحو سراح أُطلق محتجز،  1 200ب   2019األول/ديسمبر 

"إلى سجن الجديَدْة خالل الفترة نفسھا.
35

بعثة وصول من بشدة الحد في السلطات تعاون وعدم البیروقراطیة العقبات واستمرت "

االحتجاز؛ مرافق إلى ودخولھا اإلنسان حقوق لیبیا/مفوضیة في للدعم المتحدة األمم 

في القضائیة والشرطة العدل وزارة سیطرة تحت الواقعة السجون زيارة من تتمكن فلم 

من سوى لیبیا في للدعم المتحدة األمم بعثة تتمكن لم لیبیا، غرب وفي ... الشرق 

"زيارة سجون جديدة والجوية وعین زارا أ.
36

1
للـكـشـف أمـنـیة حـملـة إطـالق بـشـأن الـداخـلـیة وزارة بـیـان "): Facebook(الداخلیة لوزير اإلعالمي المكتب   

.2020 يولیو 16"، عـن مـصـیـر الـمغـیـبین قـسريـاً

2
ابالل خالد المھندس إخفائھم؛ في متورطة منھا عناصر أو الردع قوة ربما والتي القسري، اإلخفاء ضحايا من   

اختطفته العمراني، نادر الدكتور الشیخ ، 2015مايو شھر في عمله، مكان معیتیقه، مطار في اعتقل الزنتاني، 

خلة منطقة في اختطف الكريك اللطیف عبد األعمال ورجل ، 2016أكتوبر في الھضبة منطقة في مسلحة مجموعة 

، الثالثة انقطعت أخبارھم وال يعرف ذويھم مصیرھم، ضحايا اختفاء قسري.2016الفرجان في نوفمبر 

mailto:info@hrsly.org
https://www.facebook.com/Fathi.Ali.gov/posts/941190069637688
https://www.facebook.com/Fathi.Ali.gov/posts/941190069637688


)ن تقرير مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان: 43مجلس حقوق اإلنسان، الدورة االعتیادية (  3

 23"، حالة حقوق اإلنسان في لیبیا ومدى فعالیة تدابیر المساعدة التقنیة وبناء القدرات التي تلقتھا حكومة لیبیا"

.2020يناير 
4
الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس "قرار الوطني: الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس لرئیس اإلعالمي المكتب   

. 2018سبتمبر  17""، 2018لسنة ) 1301(رقم بقراره األحكام بعض "بتقرير  2018لسنة ) 1307(رقم الوطني 

عن التقصي أعمال مباشرة القرار ھذا من ) 1(رقم بالمادة المشكلة اللجنة "تتولى على نصت ) 2(رقم المادة 

آخر احتجاز مكان وأي الجوية معیتیقه بقاعدة الرئیسیة طرابلس والتأھیل اإلصالح بمؤسسة الموقوفین وضع 
 والتثبت من إجراءات إيقافھم وحبسھم ومدى موافقتھا للتشريعات الجنائیة النافذة". قد يكون بھا

5
لم ما )، 30(المادة المعنیة، القضائیة السلطة عن صادرة اعتقال مذكرة تقديم  الجنائیةاإلجراءات قانون يشترط  

في إال األشخاص حبس جواز عدم على أيضا وينص . 28و 27المواد المشھود، بالجرم متلبسا الشخص على يقبض 

لسنة ) 10(القانون القسري، واالخفاء التعذيب يجرم اللیبي القانون أن كما ). 31(المادة لذلك، المخصصة السجون 

".بشأن تجريم التعذيب واإلخفاء القسري والتمییز "2013

6
يوم لكل لديھا سجین لكل لیبي دينار  75عن يقل ال ما على تقريبا الردع قوة تتحصل الردع متعددة، لمصادر وفقا   

بحوالي سجین كل عن الردع قوة علیھا تتحصل التي الیومیة المیزانیة قدرت المصادر بعض الوفاق، حكومة من 

دينار ملیون  7.5تقريبا تتلقى الردع قوة أن يعني ھذا سجین،  3000لديھا السجناء عدد أن ولنفترض دينار.  100

لیبي شھريا.

7
معیتیقه سجن في تعسفیا اعتقالھم عن فیھا تحدثوا نظامیین غیر لمھاجرين شھادات على التضامن اطلعت   

واستغاللھم.

8
المنظمة الجريمة لمكافحة الردع جھاز "بإنشاء میالدية  2018لسنة ) 555(رقم الرئاسي المجلس قرار   

 15بتاريخ ) رابط(بیانھا في التضامن منظمة ودولي. محلي لنقد وتعرض واسعا جدال أثار ، 2018مايو  7، ”واإلرھاب

، اللیبيالعقوبات قانون و الدستوري،اإلعالن في لمواد القرار مواد في وردت عديدة مخالفات رصدت  2018مايو 

المخابرات جھاز انشاء بشأن  2012لسنة ) 7(رقم القانون و علیه،الواردة والتعديالت للدولة المالي النظام قانون و

لسنة ) 10(رقم القانون و، علیهالواردة والتعديالت الجمارك قانون بإصدار م 1972لسنة ) 67(رقم القانون و، اللیبیة

تفويض ، 555عدد القرار لیبیا: "حدود بال مراسلون منظمة انتقدته كما . والشرطةاألمن بشأن ف  1992

جديد أمني جھاز في الردع قوة دمج قرار لیبیا: "الدولیة العفو ومنظمة "، الصحافةحرية تعادي التي للمیلیشیات 

".يتجاھل الحاجة إلى تحقیق المساءلة

9
السلكیة االتصاالت على والتنصت بالتجسس الخاصة الردع قوة ألفراد أجاز  2018لسنة ) 555(رقم القرار   

لإلعالن مخالف وھو القضائیة، الجھات من إذن أخذ دون االجتماعي، التواصل شبكات وعلى والالسلكیة 

ونص بالقانون حمايتھا وكفل والمحادثات المراسالت وحرمة المواطن خصوصیة حرمة على نص الذي الدستوري، 

لقوة القرار وأجاز محددة. ولمدة القانون ألحكام ووفقا قضائي بإذن إال علیھا االطالع أو التجسس عدم على بوضوح 

واعتبارھا ضبطھا" يتم التي بالجرائم المرتبطة والمنقوالت والعقارات األموال من مصادرته يتم "ما في التصرف الردع 

الخاصة، الملكیة وصون حرمة على نص الذي الدستوري، لإلعالن مخالف وھو الردع، لقوة المالیة الموارد من جزء 

"التي األشیاء في القضائي العفو أو باإلدانة الحكم صدور بعد المصادرة قید الذي للعقوبات، اللیبي للقانون ومخالف 

فیھا التصرف أو حیازتھا أو حملھا أو استعمالھا أو صنعھا "يعد التي األشیاء أو الجريمة" الرتكاب أعدت أو استعملت 

التجسس، شرعن ) 555(القرار الجريمة. في يد له كانت من على فقط األحكام ھذه تطبیق وأشترط جريمة" 

أمر وصور، رسائل من محتوياتھا على واالطالع والحاسوب النقال الھاتف أجھزة وتفتیش مراقبة، االتصاالت فأصبح 

والمركبات الثمینة والمنقوالت األموال مصادرة القرار ھذا وشرعن والمطارات. البوابات في روتیني بشكل يمارس 

وغیرھا، الردع، قوة فیھا وقامت التضامن منظمة علیھا اطلعت التي القضايا كل مداھمتھا. عند البیوت من اآللیة 

ما بإعادة الردع قوة فیھا قامت واحدة حالة المنظمة تجد لم آلیة، مركبات أو الكترونیة أجھزة أو أموال بمصادرة 

قامت بمصادرته.

10
الوفاق حكومة في الداخلیة ووزارة لیبیا في للدعم المتحدة األمم بعثة "لیبیا: في للدعم المتحدة األمم بعثة   

.2020 يولیو 12"، الوطني يبحثان اصالح قطاع االمن، ونزع السالح والتسريح وإعادة االدماج

11
اإلنسان، لحقوق الدولي للقانون األساسیة القواعد تمثل أساسیة، واتفاقیات معاھدات سبع في طرف لیبیا   

واتفاقیة والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد فیھا بما اإلنسان حقوق لصون المتحدة األمم وضعتھا 

ھذه في طرف وبصفتھا المھینة. أو الالإنسانیة أو القاسیة العقوبة أو المعاملة ضروب من وغیره التعذيب مناھضة 

لواليتھا الخاضعة األراضي داخل األشخاص لجمیع وكفالتھا وحمايتھا اإلنسان حقوق باحترام ملزمة لیبیا االتفاقیات، 

القضائیة.

12
و -و) 1(-ھـ)، 1(الفقرات اإلنسانیة"، ضد "الجرائم ) 7(المادة ؛ الدولیةالجنائیة للمحكمة األساسي روما قانون   

-ط).1(

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/75
https://security-legislation.ly/ar/node/34068
https://security-legislation.ly/ar/node/31741
https://www.facebook.com/LHumanRightsSolidarity/posts/2232012023482282
http://itcadel.gov.ly/wp-content/uploads/pdfs2013/add01.pdf
https://srhr.org/abortion-policies/documents/countries/01-Libya-Penal-Code-1953.pdf
http://aladel.gov.ly/home/?p=1393
https://security-legislation.ly/ar/node/31763
https://security-legislation.ly/ar/node/31763
https://security-legislation.ly/ar/node/31763
https://security-legislation.ly/ar/node/31763
https://security-legislation.ly/ar/node/31763
https://security-legislation.ly/ar/node/31763
https://security-legislation.ly/ar/node/31406
https://security-legislation.ly/ar/node/31406
https://security-legislation.ly/ar/node/31406
https://security-legislation.ly/ar/node/31406
https://security-legislation.ly/ar/node/31406
http://aladel.gov.ly/home/?p=1369
http://aladel.gov.ly/home/?p=1369
http://aladel.gov.ly/home/?p=1369
http://aladel.gov.ly/home/?p=1369
http://aladel.gov.ly/home/?p=1369
https://rsf.org/ar/news/-53
https://rsf.org/ar/news/-53
https://rsf.org/ar/news/-53
https://rsf.org/ar/news/-53
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1986292018ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1986292018ARABIC.pdf
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%8C
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%8C
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm


13
) 28(المادة -ب)؛ 2(الفقرة الفردية" "المسؤولیة ) 25(المادة ؛ الدولیةالجنائیة للمحكمة األساسي روما قانون   

خلف تجاوزات "اإلنسان: لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض مكتب اآلخرين". والرؤساء القادة "مسؤولیة 

أو الحرب جرائم مرتبة إلى ترقى أعمال في يشارك من "كل ": لیبیافي القانوني وغیر التعسفي االحتجاز القضبان: 

أو النوع ھذا من جرائم بارتكاب أوامر يعطي مسلحة لمجموعة آمر أو مدني رئیس كل وكذلك اإلنسانیة، ضد جرائم 

ال أو علیھا المعاقبة أو الجرائم لھذه إلمرته والخاضعین مرؤوسیه ارتكاب لمنع وضرورية معقولة إجراءات يتخذ ال 

.15يحیل األمر إلى السلطات المعنیة لغرض التحقیق والمقاضاة، يتحمل المسؤولیة القانونیة"، صفحة 

14
) "عدم االعتداد بالصفة الرسمیة".27؛ المادة (قانون روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  

15
اإلنسان: لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض مكتب تقرير )ن 43(االعتیادية الدورة اإلنسان، حقوق مجلس   

 23"، لیبیاحكومة تلقتھا التي القدرات وبناء التقنیة المساعدة تدابیر فعالیة ومدى لیبیا في اإلنسان حقوق حالة "

المحتجزين لفرز لجنة لتشكیل  2018سبتمبر في ) 1304و 1301(قراران أصدر الرئاسي المجلس . 2020يناير 

المحددة المدة من أكثر السجن في أمضوا الذين المحتجزين بعض سراح إلطالق معیتیقه سجن في الموجودين 

وشرعت معیتیقه. سجن في التعسفي االحتجاز حاالت الستعراض لجنة للقضاء األعلى المجلس وأنشأ قانوناً. 

مكتب وحسب محتجز.  3600من أكثر يأوي أنه يُعتقد الذي السجن في المحتجزين استعراض في اللجنتان 

أيلول/سبتمبر بین ما الفترة في فرزھم جرى الذين المحتجزين عدد يُقدَّر العام، المدعي لمكتب التابع التحقیقات 

الجديَدْة سجن إلى آخرون نُقل بینما منھم  500نحو سراح أُطلق محتجز،  1200ب   2019األول/ديسمبر وكانون 

سجن في سجین  2900و  2400بین ما يتراوح  2019ديسمبر في السجناء عدد أن أي نفسھا. الفترة خالل 

معیتیقه.

16
مارس شھر في كانت زيارات وآخر الشخصي، بالحضور كانت األخیرة الزيارات المعتقلین، أسر لشھادات وفقا  

، ومنذ ذلك الحین توقفت الزيارات.2019

17
"، المساءلةتحقیق إلى الحاجة يتجاھل جديد أمني جھاز في الردع قوة دمج قرار لیبیا: "الدولیة: العفو منظمة   

.2018 يونیو 21

18
حنفیة وال مرحاض وال تھوية ال معاً، أشخاص أربعة فیھا كان زنزانته مثل االنفرادي، زنزانات بعض بأن أفاد عدنان   

میاه. 

19
مكانه، من المحرك لرفع السیارات میكانیكا ورش في تُستخدم رافعات عدنان شاھدھا التي التعذيب أدوات من   

تقیید يتم المعتقلین. تعذيب في الردع قوة تستخدمھا االيطالیة، من مشتقة "بالنكو" الدارجة باللغة تسمى 

كان األسلوب ھذا الخلف. من السجین تعلیق ويتم الرجلین في قید الى الیدين ربط يتم ثم الظھر وراء الیدين 

على تدربوا ھناك األمنیة األجھزة أن لیبیريا من لتقارير ووفقا القذافي، عھد في الداخلي األمن جھاز يستخدمه 

وھو التابوت، يسمى ما النقلیة مبنى في يوجد كما القذافي. أمن أجھزة يد على التعذيب من األسلوب ھذا 

صندوق مثل التابوت، واقف رأسا، ويتم وضع السجین فیه.

20
الحكیم عبد الضلعة، مختار محمد مقاتل:  14الوطني الوفاق لحكومة المساندة القوات فقدت  2020مايو  28يوم   

القمودي، اسماعیل طارق الزاوي، كساب علي ھیثم مصراته؛ من الريصة وعادل سالم، خلیل عادل الزواوي، 

عبد مسالته؛ من احمیدة جمعة ايمن تاجوراء؛ من دراوش ونعیم دريدر، حسام الزاوية؛ من العريفي طارق وأيمن 

من شھیوه ابو وعدنان زلیتن؛ من الجفائري محمد الخمس؛ من العظیم عبد بشیر الغرارات؛ من الشماح السالم 

قصر بن غشیر.

21
 4مقتل عن أسفر الھجوم . 2017أكتوبر  4"، الدولةتنظیم تبناه اللیبیة بمصراتة ھجوم في قتلى "نت: الجزيرة   

 آخرون.35أشخاص وإصابة 

22
النبوي الحديث علوم علماء أبرز من يعتبر نادر الشیخ ". الذاتیةالسیرة "العمراني: نادر للشیخ الرسمي الموقع   

الشريف على مستوى العالم اإلسالمي وله العديد من المؤلفات.

23
لحقوق انتھاك وتعتبر قانونیة غیر ممارسات قضائي، أمر وبدون محامي حضور دون لمتھمین "اعترافات" تسجیل  

اإلكراه، تحت تتم كانت والتي القذافي، معمر نظام السابق، النظام أجھزة عن موروثة ممارسات وھي المتھم، 

نددت وقد الثورة، بعد الممارسات ھذه في لیبیا في عديدة مسلحة مجموعات استمرت وقد والتھديد، التعذيب 

األبرياء حیاة تعريض إلى يؤدي ما غالبا وبثھا المتھم لحقوق انتھاك ألنھا بوقفھا وطالبت الممارسات ھذه منظمة 

"اعترافات" تسجیالت بث لیبیا: "التضامن منظمة بیان انظر التسجیالت، ھذه في يظھرون من أصدقاء أو أقارب من 

.2016 يونیو 26" مشتبه فیھم انتھاك للقانون

24
من ، 1986موالید الزنتاني، الكريم عبد عمران ھیثم يدعى أنه بنفسه عرَّف التسجیل في ظھر الذي الشخص   

الردع قوة كتیبة في قیادات منھم التسجیل في أشخاص عدة بتسمیة قام طرابلس. الھضبة، منطقة سكان 

مقیدش، عثمان شكري السبیعة، بمنطقة الجريمة مكافحة مكتب مسؤول مقیدش، عثمان الحكیم عبد الخاصة؛ 

قوة آمر البوتي، خالد الخاصة، الردع قوة في التسلیح آمر نزام، الضاوي السبیعة، الجريمة مكافحة مكتب في عضو 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_AR.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/75
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1986292018ARABIC.pdf
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/10/4/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87
https://naderomrani.ly/cv
https://www.facebook.com/LHumanRightsSolidarity/posts/1405069582843201
https://www.facebook.com/LHumanRightsSolidarity/posts/1405069582843201


بالشرقاوي الملقب الصافي أحمد والقبض، للمداھمات تاجوراء باب سرية آمر فانان الزھر معیتیقه، مطار في الردع 

حول للتضامن بیان "اإلنسان: لحقوق التضامن منظمة انظر وآخرين. الردع، وقوة الجريمة مكافحة مكتب "مفتي" 

.2016 نوفمبر 22"، جريمة اختطاف الشیخ الدكتور نادر العمراني

25
حول المتداول الفیديو بخصوص بیان "): Facebook(االجتماعي التواصل شبكة على الخاصة الردع قوة صفحة   

.2016 نوفمبر 21"، خبر مقتل الشیخ الدكتور نادر العمراني

26
" العمرانينادر الشیخ مقتل خبر بخصوص الرئاسي المجلس بیان "الوطني: الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس   

.2016 نوفمبر 21

27
وغیر التعسفي االحتجاز القضبان: خلف تجاوزات "اإلنسان: لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض مكتب   

.2018 أبريل 10"، القانوني في لیبیا

28
قبل من للمكافآت السائد االستخدام بسبب البداية في واحتُجز اعتقل قد كان غريبي سالم أن المرجح من   

يساعد لمن دوالر  5000مبلغ تدفع كانت األمريكیة القوات ، 2001عام أعقبت التي الفترة خالل المتحدة الواليات 

جمیع من المائة في  86أن المتحدة الواليات دفاع وزارة وجدت وقد القاعدة". أو طالبان مقاتلي على "القبض في 

التحالف أو الباكستانیة السلطات اعتقلتھم قد غوانتانامو خلیج معتقل في محتجزًا  780عددھم البالغ المحتجزين 

ھذه مثل توزع كانت اعتقالھم، فیھا تم التي الفترة خالل المتحدة. الواليات حجز إلى الحقًا وسلمتھم الشمالي، 

المكافآت. 

29
ال الذين للمحتجزين متلقیة دول إيجاد ضرورة ھو واآلخرين، غريبي سالم عن اإلفراج تنفیذ تأخر أسباب أحد  

يستطیعون العودة إلى بلدانھم األصلیة.

30
أفرجت قوة الردع عن عمر بو عويشة في مطلع يناير من ھذا العام بعد مساعي من قبیلته. 

31
والواليات والسنغال (لیبیا الغريبي سالم بشأن ) 85/2019(رقم رأي "اإلنسان: لحقوق السامي المفوض مكتب   

.2020 فبراير 18"، المتحدة)

32
اإلنسان: لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض مكتب تقرير )ن 43(االعتیادية الدورة اإلنسان، حقوق مجلس   

 23"، لیبیاحكومة تلقتھا التي القدرات وبناء التقنیة المساعدة تدابیر فعالیة ومدى لیبیا في اإلنسان حقوق حالة "

.2020يناير 

33
).31تقرير المفوض السامي لحقوق اإلنسان، الفقرة ( 

34
).43تقرير المفوض السامي لحقوق اإلنسان، الفقرة ( 

35
).60تقرير المفوض السامي لحقوق اإلنسان، الفقرة ( 

36
معیتیقه سجن زيارة من المتحدة األمم بعثة تتمكن لم ). 62(الفقرة اإلنسان، لحقوق السامي المفوض تقرير  

حتى تاريخ كتابة التقرير.

https://www.facebook.com/LHumanRightsSolidarity/posts/1558013857548772
https://www.facebook.com/LHumanRightsSolidarity/posts/1558013857548772
https://www.facebook.com/1021745154586317/photos/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%80-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/1448351155259046/
https://www.facebook.com/1021745154586317/photos/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%80-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/1448351155259046/
https://www.facebook.com/GNAMedia/photos/a.1677608715829850.1073741829.1673617552895633/1809334159323971/?type=3&theater
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session86/A_HRC_WGAD_2019_85_AdvanceEditedVersion.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session86/A_HRC_WGAD_2019_85_AdvanceEditedVersion.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session86/A_HRC_WGAD_2019_85_AdvanceEditedVersion.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session86/A_HRC_WGAD_2019_85_AdvanceEditedVersion.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/75

