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 فعاليات اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب 
 ، بنغازي، ليبيا2013ونيو عام  ي    25-26

 يونيو 26ضحايا التعذيب في    مساندةفي مناسبة اليوم الدولي ل   
 

 شعرية  و أمسية ، أفـالم عن حقوق اإلنسان، حفـلة موسيقية، مدونات "جرافيتي"مؤتمر العام،     
 مسرح الطفـلـ  الفويهات ، بنغازي   
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يیونيیو  "  االيیومم  االعالمي  لمساندةة  ضحايیا  االتعذيیب"  من  أأجل  االقضاء    26خصصت  االجمعيیة  االعامة  لألمم  االمتحدةة  يیومم  

  26االتامم  علي  االتعذيیب  وو  غيیرةة  من  ضرووبب  االمعاملة  االقاسيیة  أأوو  ااالإإنسانيیة  أأوو  االمهھيینة    االتي  ددخلت  حيیز  االتنفيیذ  في  
  تعترفف  ااإلتفاقيیة  بإنن1987يیونيیو     للتصرفف  لجميیع  ااألفراادد      .  في  دديیباجيیتهھا  , االمساووااةة    في  االحقوقق  وو  غيیر  قابليیتهھا

هھھھي  أأساسس  االحريیة  وو  االسالمم  في  االعالم  .  فلكل  فردد  االحق  في  االحفاظظ  علي  سالمتهھ.  جميیع  االشراائع  االسماوويیة  وو  االموااثيیق  
  ااإلقليیميیة  وو  االدووليیة  تمنع  ووتجرمم  االتعذيیب.  

“  
     عذاابب  شديید٬،  "بالتعذيیب"يیُقصد   أأوو   أألم   عنهھ   يینتج   بقصد    أأيي  عمل   بشخص  ما   يیلحق  عمداا   عقليیا٬،   أأمم   كانن جسديیا

االحصولل  من  هھھھذاا  االشخص٬،  أأوو  من  شخص  ثالث٬،  على  معلوماتت  أأوو  على  ااعتراافف٬،  أأوو  معاقبتهھ  على  عمل  ااررتكبهھ  أأوو  
أأوو  عندما  يیلحق  مثل  هھھھذاا    -يیشتبهھ  في  أأنهھ  ااررتكبهھ٬،  هھھھو  أأوو  شخص  ثالث  أأوو  تخويیفهھ  أأوو  إإررغامهھ  هھھھو  أأوو  أأيي  شخص  ثالث  

بب  من  ااألسبابب  يیقومم  على  االتميیيیز  أأيیا  كانن  نوعهھ٬،  أأوو  يیحرضض  عليیهھ  أأوو  يیواافق  عليیهھ  أأوو  يیسكت  ااأللم  أأوو  االعذاابب  ألسس  س
عنهھ  موظظف  ررسمي  أأوو  أأيي  شخص  آآخر  يیتصرفف  بصفتهھ  االرسميیة.  ووال  يیتضمن  ذذلك  ااأللم  أأوو  االعذاابب  االناشئ  فقط  عن  

من  ااتفاقيیة      1االماددةة    ٬،  من1االفقرةة    “ عقوباتت  قانونيیة  أأوو  االمالززمم  لهھذهه  االعقوباتت  أأوو  االذيي  يیكونن  نتيیجة  عرضيیة  لهھا
  )1984(مناهھھھضة  االتعذيیب  ووغيیرهه  من  ضرووبب  االمعاملة  أأوو  االعقوبة  االقاسيیة  أأوو  االالإإنسانيیة  أأوو  االميیهھنة  

  
.  يیتعيیيین  علي    1989أألتزمت  ليیبيیا  بإحتراامم  حقوقق  ااإلنسانن  ,  بما  في  ذذلك  إإتفاقيیة  ااألمم  االمتحدةة  لمناهھھھضة  االتعذيیب  سنة  

ثقة  االليیبيیيین  في  االعداالة  من  خاللل  إإجرااء  تحقيیقاتت  مستقلة  وو  نزيیهھة  تتعلق  بحاالتت    االدوولة  االليیبيیة  أأنن  تسعي  إلستعاددةة
     ثوررةة   قبل   ما   ووقعت   االتي      بالحاالتت   بداا   االمعاملة   سوء   وو   االعداالة.      17االتعذيیب   وو   بالحريیة   ناددتت   االتي فبراايیر

الل  للوقايیة  مما  يیمثل  أأساسا  االبرووتوكولل  ااإلختيیارريي  لإلتفاقيیة  يیلزمم  االدوولل  بإنشاء  أأليیة  ووقائيیة  ووططنيیة  من  خاللل  نظامم  فع
  إلنتقالل  دديیموقرااططي  ناجح  وو  يیضمن  قطيیعة  نهھائيیة  مع  ااإلنتهھاكاتت  االممنهھجة  االتي  ماررسهھا  االقذاافي.  

  
يیونيیو  بأنن  لجميیع  ضحايیا  االتعذيیب  وو  سوء  االمعاملة  االحق  في  ااإلنصافف    وو  االتعويیض  بغض  االنظر  عن    26يیذكرنا  يیومم  

  يیئة,  وو  ذذلك  كما  هھھھو  منصوصص  عليیهھ  في  إإتفاقيیة  مناهھھھضة  االتعذيیب.  االفترةة  وو  االظرووفف  االتي  تمت  فيیهھا  االمعاملة  االس
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البرنامج                     
 الثالثاء   25 يیونيیو

  

تقيیمهھا  مائدةة  مستديیرةة  حولل  مناهھھھضة  االتعذيیب  بالسجونن  االليیبيیة    :  صباحا  13:00  -  10 00:
     ااإلنسانن   لحقوقق   ضحايیا   منظمة   االتعذيیب   لمناهھھھضة   االعالميیة   االمنظمة   من   عنوااننبالتعاوونن      "تحت   االسجونن   ددااخل   للتعذيیب   عدةة  ال   االمائدةة   تناقش "

 .فبراايیرر  من  عش  ثوررةة  االسابعووااقع  االتعذيیب  في  ليیبيیا  قبل  ووبعد    ٬،ددوورر  ااإلعالمم  في  محارربة  االتعذيیب  ٬،االتعذيیبموقف  ااإلسالمم  من  ظظاهھھھرةة    أأهھھھمهھا:موضوعاتت  
 

  ااإلنسانن  بالتعاوونن  مع  مهھررجانن  ططرراابلسس  ألفالمم  حقووقق  -  عررضض  أأفالمم
  ٬، ٬Carles Caparrós، ٬2010، إإسبانيیااالمنسيیونن"":    فيیلم    مساء ً   16:00

  مايیعامل   في  عددد  من  االبلداانن  ااإلفريیقيیة  فغالبا   أأما   يیستوجب  االعالجج.   االغربي  مرضا   تعتبر  االمشاكل  االنفسيیة  وواالعقليیة  في  االعالم
  بسالسل     تقيیيیدهھھھم   يیتم   حيیث   اانسانيیة   غيیر   بطريیقة   االمعنيیونن   مس  شيیطانى.يیعامل   أأنهھا   على   االنفسيیة   وواالمشاكل   االعقلي االتخلف
ووااستبعاددهھھھم  من  االمجتمع.  يیديیر  بطل  هھھھذاا  االفيیلم  "غريیغواارر"  شبكة  من  االمرااكز  االتي  تهھتم  برعايیة  االمرضى  عقليیا  وواالمشردديین  في  

  تت   في  بيیئة   فاسو٬،   االمنسيیونن  حولل  أأهھھھميیة  ساحل  االعاجج  ووبورركيینا   تدوورر  فكرةة   االطبيیة  ألصحابب  ااألمواالل  فقط.   االرعايیة وفر  فيیهھا
  57ددقيیقة   . االكراامة  ااإلنسانيیة  في  ظظل  االفقر  وواالخراابب.

  

  فبراايیر  وو  مديینة  بنغاززيي  17لرووحح  ثوررةة    موسيیقي  حفل:    مساء ً   19:00  -17:30
Malik L 

DJ Ezooo 
Mohammed Busaifi 

Volcano & Black Tiger 
 

  ٬، Anders Østergaard ٬، ٬2009، دديینامارركا  "صحافيیو  االفيیديیو  في  بوررما"فيیلم    :  مساء ً   20:00 
يیأخدنا  االمخرجج  االسيینمائي  االشهھيیر  ااندرريیس  ااووستيیرغارردد  خلف  كوااليیس  ااالفالمم  ااإلخبارريیة  االتى  تصورر  في  بوررما  ليیروويي  لنا  قصة  

ووررااء  اانجازز  هھھھذهه  ااالفالمم.  على  االرغم  من  خطر  ااالعتقالل  وو  االتعذيیب  ٬،  يیعيیش  االشبابب  االشجاعع  في  بوررما    االصحافيیيین  االلذيین  كانو
جوهھھھر  االصحافة  بإصاررااررهھھھم  على  ااستمراارر  تدفق  ااألخبارر  من  بالددهھھھم  االمغلقة.  ال  شئ  يیملكهھ  صاحافيیو  االفيیديیو  في  بوررما  سوىى  

جازز  تقارريیرهھھھم  االنابعة  من  شوااررعع  رراانغونن.  يیقدمم  االفلم  ررؤؤيیة  فريیدةة  كاميیرااتت  االفيیديیو  االيیدوويیة  االصغيیرةة٬،  لكن  شيیئا  ال  يیمنعهھم  من  اان
٬،  2007عن  مخاططر  االصحافة  وومخاططرااالنشقاقق  عن  ددوولة  تحكمهھا  االشرططة٬،  كما  يیقدمم  ووثائق  شاملة  لأليیامم  االتارريیخيیة  من  سبتمبر  

 08 .ددقيیقة    .عندما  بدأأتت  مسيیرةة  االرهھھھبانن  االبوذذيیيین
  

 يونيو 26  األربعاء

مؤتمر  عامم  "عيین  علي  جرااحح  االماضي٬،  شفاء    :  مساء ً   18:00  -صباحا    9:00
 بالتعاوونن  مع  االمجلس  االوططني  للحريیاتت  وو  حقوقق  ااإلنسانن    بنغاززيي  -  ووووقايیة  لمستقبلنا"  لحاضرنا

  ووددوورراالتي    االثوررةة   االشعب  االليیبي  قبل   للعمل  علي  كشف  ااإلنتهھاكاتت  االتي  تعرضض  لهھا   كامل   ليیومم   للدفاعع  عن    االمؤتمر   ووااإلقليیميیة   ااآلليیاتت  االدووليیة لعبتهھ
هھاتت  االضحايیا٬،  بما  في  ذذلك  االشكاووىى  االمقدمة  إإلى  لجنة  حقوقق  ااإلنسانن  ضد  نظامم  االقذاافي  عن  ضحايیا  مجزررةة  سجن  أأبو  سليیم.  من  ناحيیة  أأخرىى٬،  فإنن  االج

  االليیبي   االمدني   االمجتمع   في   مماررساتت  االتعذيیب    سوفف  تتناوولل  االفاعلة   االالإإنسان,ووضع   االمعاملة   االقسريي   االتعسفي  ووااالختفاء   ووااالحتجازز   االوقت  يیة٬، في
  ووأأخيیراا٬،  سوفف  االحاضر   االتعذيیب  وضحيی.   لمناهھھھضة   االتونسيیة   حقوقق  االسجناء٬،    ررئيیس  االجمعيیة   االتعذيیب٬،   في  مجالل  مكافحة   وواالدووليیة االمعايیيیر  ااإلقليیميیة

   .ااالختيیارريي  لالتفاقيیةوواالتزاامم  االدوولل  بموجب  ااتفاقيیة  مناهھھھضة  االتعذيیب  وو  االحاجة  إإلى  االتصديیق  على  االبرووتوكولل  
االمفصل  االبرنامج  للمؤتمر  أأنظر 

 

  من    -"االتعذيیب  مناهھھھضة  جراافيیتي  تدشيین  "  :ظظهھراا  13:00 بالتعاوونن  مع  االمجلس  االثقافي  لالتحادد
      أأجل  االمتوسط٬،  ووفنانيین  من  بنغاززيي  وو  تونس

مجموعة   من  جراافيیتيووااثنيین  من  فنانيین    "وويیليیسس  منن  توونسس   "تونس:    من  كونن  نتيیجة  ووررشة  عمل  إإبدااعي  بمشارركة  ثالثة  فنانيینتسااللوحاتت  االجدرراانيیة  
  .حمزااووىى  وو  ناددرر٬،  فضال  عن  ااثنيین  من  االفنانيین  من  بنغاززيي٬،  "ززووااوولة"
نقطة  اااللتقاء  عند  جدرراانن  كتيیبة  االفضيیل  .  
 

                      أأمسيیة  شعريیة  :  مساء ً   21:00 - 19:00 
  

:  منصة  "ليیبيیا  مدووناتت"  من  االمدوونيین  قبل  من  حيیة  تغطيیة  سوفف  يیتم  ٬،تلك  االفعليیاتت  خاللل
  ."ااإلعالمم  ووسائلووررشة  عمل    - RFI"  من  بالتعاوونن  -   og.org/lhttp://libyab  وو  SOSTorture#  متابعة

http://libyablog.org/


 المنظمون
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 

                 
 
 
 
                        

      

 االمنظمة  االعالميیة  لمناهھھھضة  االتعذيیب
  .مكتبب  ططرراابلسس  ,جامع  االصقع

   ks@omct.orgااأللكتررووني  :  االبرريیدد  
 

  االمجلس  االوططني  للحريیاتت  االعامة  وو  حقوقق  ااإلنسانن
  فرعع  بنغاززيي,  شاررعع  االدجاددووسي

   enas.aldrsey@gmail.comاالبريید  ااإللكترووني:  
 

  االمجلس  االثقافي  لالتحادد  من  أأجل  االمتوسط
  ٬،  ووهھھھو  يیهھدفف  إإلى  تعزيیز  االبعد  االثقافي2008االتي  أأنشأتهھا  فرنسا  في  عامم  

 .٬،  من  خاللل  االمشارريیع  االثقافيیة  وواالفنيیةلالتحادد  من  أأجل  االمتوسط  
upm.gouv.fr-www.conseilculturel   

  

  مهھرجانن  ططراابلس  ألفالمم  حقوقق  ااإلنسانن
 ٬،  ووقد  بدأأ  هھھھذاا  مهھرجانن  االفيیلم  من  قبل2012نظمت  ألوولل  مرةة  في  نوفمبر  

 جمعيیة  حركة  االوعي  االوططنيیة  ووبرعايیة  أأفالمم  لمنظمة  االعفو  االدووليیة.
http://www.nam.org.ly/tripolihrff/index.php   

- RFI  ووررشة  ووسائل  ااإلعالمم 
  فرنسا     وويیب  من  "رراادديیو   موقع   ُمَشارركك  وو   برنامج  رراادديیو   ووسائل  ااإلعالمم ووررشة

٬،  24أأنشؤوواا٬،  بتعاوونن  مع  برنامج  "مرااقبونن"  من  فرنسا  إإنترناسيیونالل".  في  ليیبيیا  
  تسمى  "   تدوويین  جماعيیة   االليیبيیيین٬، "Libyablogمنصة   للمدوونيین  لمنح  فرصة

 إإستضافة  مدووناتهھم  االخاصة.    تكويینهھم  وو
og.org/lhttp://libyab 

fi.fr/rier.lhttp://ate 
 

    منظمة  ضحايیا  لحقوقق  ااإلنسانن
 00218918737274بنغاززيي  

       libyan_ohr@yahoo.comاالبريید  ااإللكترووني:  
www.facebook.com/victimsohr  
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