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 الفوري للنرش

 

 ٣١٧٢ نومفرب  ٧١

زاء قلقها عن تعرب التعذيب، ملناهضة الرئييس العاملي  التحالف ،(OMCT) التعذيب ملناهضة العاملية املنظمة - طرابلس  التشكيالت اكفة لوضع وتدعو ليبيا يف املتفامق العنف ا 

 . الليبية ادلوةل  لوالية اخلاضعني الأشخاص حقوق واحرتام فعاةل، مدنية رقابة حتت  املسلحة

 النار مسلحة مجموعة وفتحت امجلعة يوم ظهر بعد مرخصة سلمية مظاهرة حتول اىل  الاس بوع هذا هناية يف الامر ادلي وصل  العنف يف وقائع  مىض وقت أأي من أأمعق ليبيا دفعت قد

صابة العرشات مقتل عن أأسفر امم طرابلس، يف املتظاهرين عىل   ٠١١ من أأكرث و  ٧١  هو الاس بوع مطلع يف القتىل عدد. املدينة وخارج عرب مسلحة اشتبااكت واندالع املئات، وا 

 يف الفالح مبخمي النازحني تا س هتداف ليت لأحداث القتل بقلق أأيضا التعذيب ملناهضة العاملية املنظمة تشعر.  وانزحني ،طالب ،الصحفيني السن ،كبار وأأطفال نساء بيهنم جرحي،

راقة أأعقاب يف طرابلس  .امجلعة يوم ادلماء ا 

 ا ىل تدعو و. الوضع مراقبة يف وتس متر العنف هذا تدين القانونية مساعدةلل الليبية  نظمةامل و  اال نسان، حقوقاملدافعني عن  عن لدلفاع الليبية واملنظمة التعذيب، ملناهضة العاملية املنظمة 

 .الأزمة لهذه  ريسلمي جذحل عىل ا جياد  ويرصون  النفس ضبط الأطراف مجيع من وتطلب والتعبري، السلمي التجمع يف للحق الاكمل الاحرتام

 الزايدة و وطرابلس؛ غازيبن يف س امي وال ادلوةل، س يطرة خارج تعمل اليت امليليش يات دور حول الأمن انعدام اس مترار أأعقاب يف تأأيت  الاس بوع هذا هناية يف املسلحة الأشتبااكت

 القتل وحاالت املعامةل، سوء و والتعذيب اخلطف وأأعامل التعسفي، الاعتقال من مس مترة وممارسة والصحفيني، اال نسان حقوق عن املدافعني ضد والهتديدات العنف أأعامل يف طردةامل

 .القضاء نطاق خارج

نفاذ همين هيلك لبناء امللحة احلاجة تظهر العنف  موجات أأحدث بعد"  العام السكرتري س تابروك، جريادل قال ،"متيزي دون املواطنني مجيع حقوق احرتام تضمن اليت و القانون ال 

 سابق وقت يف أأقر اذلي ، ٣١٧٢ لس نة ٠٢  قرارال مبوجب املقرر النحو عىل فعاةل مدنية رقابة حتت املسلحة التشكيالت اكفة مض  يمت أأن مباكن الأمهية مفن وابلتايل. OMCTلل

 ينص واذلي ، ٣١٧٢ مارس شهر يف العام الوطين املؤمتر أأقره اذلي -  ٣١ قرارال لتنفيذ أأيضا التعذيب ملناهضة العاملية املنظمة وتدعو(. GNC) العام الوطين املؤمتر قبل من العام هذا

خالء املسلحة التشكيالت  مجيع  عىل  .اال نسان حلقوق ادلويل للقانون وفقا  ادلولية اهتماللزتام الامتثال الأطراف مجيع ويطالب - طرابلس مدينة ا 

 نطالب و. الاس بوع هذا هناية يف عانوا اذلين للك تعازهيا عن تعرب القانونية لمساعدةل  الليبية ةنظمامل و  اال نسان، حقوق عن للمدافعني ةالليبي نظمةامل و  ، التعذيب ملناهضة العاملية املنظمة

جراء  .للجمهور فورا  النتاجئ تعلن أأن ونتوقع املقبل، الاس بوع مطلع يف القتل و العنف أأعامل يف وشامل وحيادي، مس تقل حتقيق اب 

  .gomct@omct.or الألكرتوين الربيد عرب أأو  ٢٨  ٧٨  ٩١٨   ٣٣(   ١)  ٧٧+ الهاتف عيل التعذيب ضد ادلولية املنظمة االتصال يرىج املعلومات، من ملزيد

mailto:omct@omct.org

