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 فعاليات اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب 
 ، بنغازي، ليبيا3102ونيو عام  ي    25-26

 يونيو 32ضحايا التعذيب في    مساندةفي مناسبة اليوم الدولي ل   
 

 شعرية  و أمسية ، أف الم عن حقوق اإلنسان، حف لة موسيقية، مدونات "جرافيتي"مؤتمر العام،     
 مسرح الطف ل   الفويهات ، بنغازي   

 

                         
  



 

 

 
          

 اإلطار
 
 

 

يونيو " اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب" من أجل القضاء  62خصصت الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 

 62التام علي التعذيب و غيرة من ضروب المعاملة القاسية أو االإنسانية أو المهينة  التي دخلت حيز التنفيذ في 

المساواة  في الحقوق و غير قابليتها للتصرف لجميع األفراد   . في ديباجيتها , تعترف اإلتفاقية بإن7891يونيو 

هي أساس الحرية و السالم في العالم . فلكل فرد الحق في الحفاظ علي سالمته. جميع الشرائع السماوية و المواثيق 

 اإلقليمية و الدولية تمنع وتجرم التعذيب. 

“ 

جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد  أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، "بالتعذيب"يُقصد 

الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو 

أو عندما يلحق مثل هذا  -يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

بب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت األلم أو العذاب ألس س

عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن 

من اتفاقية   7المادة  ، من7الفقرة  “ عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

 (7891)مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميهنة 

 

. يتعيين علي  7898ألتزمت ليبيا بإحترام حقوق اإلنسان , بما في ذلك إتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 

ثقة الليبيين في العدالة من خالل إجراء تحقيقات مستقلة و نزيهة تتعلق بحاالت  الدولة الليبية أن تسعي إلستعادة

فبراير التي نادت بالحرية و العدالة.   71التعذيب و سوء المعاملة بدا بالحاالت  التي وقعت ما قبل ثورة 

ال للوقاية مما يمثل أساسا البروتوكول اإلختياري لإلتفاقية يلزم الدول بإنشاء ألية وقائية وطنية من خالل نظام فع

 إلنتقال ديموقراطي ناجح و يضمن قطيعة نهائية مع اإلنتهاكات الممنهجة التي مارسها القذافي. 

 

يونيو بأن لجميع ضحايا التعذيب و سوء المعاملة الحق في اإلنصاف  و التعويض بغض النظر عن  62يذكرنا يوم 

 يئة, و ذلك كما هو منصوص عليه في إتفاقية مناهضة التعذيب. الفترة و الظروف التي تمت فيها المعاملة الس

 

 ©ويليس من تونس 



البرنامج                     
 الثالثاء   25 يونيو

 

تقيمها مائدة مستديرة حول مناهضة التعذيب بالسجون الليبية  : صباحا 02:11 - 01 00:

" تناقش المائدة عدة ال للتعذيب داخل السجون    "تحت عنوانبالتعاون من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب منظمة ضحايا لحقوق اإلنسان 

 .فبرايرر من عش ثورة السابعواقع التعذيب في ليبيا قبل وبعد  ،دور اإلعالم في محاربة التعذيب ،التعذيبموقف اإلسالم من ظاهرة  أهمها:موضوعات 
 

 اإلنسان بالتعاون مع مهرجان طرابلس ألفالم حقوق - عرض أفالم

 ، Carles Caparrós، 2010، إسبانياالمنسيون"":  فيلم  مساء   02:11
 تعتبر المشاكل النفسية والعقلية في العالم الغربي مرضا يستوجب العالج. أما في عدد من البلدان اإلفريقية فغالبا مايعامل

التخلف العقلي والمشاكل النفسية على أنها مس شيطانى.يعامل المعنيون بطريقة غير انسانية حيث يتم تقييدهم بسالسل 

واستبعادهم من المجتمع. يدير بطل هذا الفيلم "غريغوار" شبكة من المراكز التي تهتم برعاية المرضى عقليا والمشردين في 

وفر فيها الرعاية الطبية ألصحاب األموال فقط. تدور فكرة المنسيون حول أهمية ساحل العاج وبوركينا فاسو، في بيئة تت

  57دقيقة  . الكرامة اإلنسانية في ظل الفقر والخراب.

 

 فبراير و مدينة بنغازي 71لروح ثورة  موسيقي حفل:  مساء   00:11 -07:21
Malik L 

DJ Ezooo 

Mohammed Busaifi 

Volcano & Black Tiger 
 

  ، Anders Østergaard ، 2009، ديناماركا  "صحافيو الفيديو في بورما"فيلم   : مساء   20:00 
يأخدنا المخرج السينمائي الشهير اندريس اوستيرغارد خلف كواليس االفالم اإلخبارية التى تصور في بورما ليروي لنا قصة 

وراء انجاز هذه االفالم. على الرغم من خطر االعتقال و التعذيب ، يعيش الشباب الشجاع في بورما  الصحافيين اللذين كانو

جوهر الصحافة بإصارارهم على استمرار تدفق األخبار من بالدهم المغلقة. ال شئ يملكه صاحافيو الفيديو في بورما سوى 

جاز تقاريرهم النابعة من شوارع رانغون. يقدم الفلم رؤية فريدة كاميرات الفيديو اليدوية الصغيرة، لكن شيئا ال يمنعهم من ان

، 6001عن مخاطر الصحافة ومخاطراالنشقاق عن دولة تحكمها الشرطة، كما يقدم وثائق شاملة لأليام التاريخية من سبتمبر 

 08 .دقيقة   .عندما بدأت مسيرة الرهبان البوذيين
 

 يونيو 32 األربعاء

مؤتمر عام "عين علي جراح الماضي، شفاء  : مساء   00:11 -صباحا  0:11

 بالتعاون مع المجلس الوطني للحريات و حقوق اإلنسان  بنغازي - ووقاية لمستقبلنا" لحاضرنا
لعبته اآلليات الدولية واإلقليمية للدفاع عن  المؤتمر ليوم كامل للعمل علي كشف اإلنتهاكات التي تعرض لها الشعب الليبي قبل الثورة ودورالتي 

هات الضحايا، بما في ذلك الشكاوى المقدمة إلى لجنة حقوق اإلنسان ضد نظام القذافي عن ضحايا مجزرة سجن أبو سليم. من ناحية أخرى، فإن الج

في الوقت ية، واالحتجاز التعسفي واالختفاء القسري المعاملة الالإنسان,وضع ممارسات التعذيب  سوف تتناول الفاعلة في المجتمع المدني الليبي

المعايير اإلقليمية والدولية في مجال مكافحة التعذيب، حقوق السجناء،  رئيس الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وضحي. وأخيرا، سوف الحاضر

   .االختياري لالتفاقيةوالتزام الدول بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب و الحاجة إلى التصديق على البروتوكول 

المفصل البرنامج للمؤتمر  أنظر 
 

بالتعاون مع المجلس الثقافي لالتحاد من  -"التعذيب مناهضة جرافيتي تدشين " :ظهرا 13:00

   أجل المتوسط، وفنانين من بنغازي و تونس
مجموعة  من جرافيتيواثنين من فنانين  "ويليس من تونس  "تونس:  من كون نتيجة ورشة عمل إبداعي بمشاركة ثالثة فنانينتساللوحات الجدرانية 

 .حمزاوى و نادر، فضال عن اثنين من الفنانين من بنغازي، "زواولة"

نقطة االلتقاء عند جدران كتيبة الفضيل .  
 

 19:00 - 21:00            أمسية شعرية : مساء  
 

: منصة "ليبيا مدونات" من المدونين قبل من حية تغطية سوف يتم ،تلك الفعليات خالل
 ."اإلعالم وسائلورشة عمل  - RFI" من بالتعاون -  og.org/lhttp://libyab و SOSTorture# متابعة

http://libyablog.org/


 المنظمون
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

                 
 

 

 

                        

      

 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  .مكتب طرابلس ,جامع الصقع

  ks@omct.orgاأللكتروني : البريد 
 

 المجلس الوطني للحريات العامة و حقوق اإلنسان

 فرع بنغازي, شارع الدجادوسي

  enas.aldrsey@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

 المجلس الثقافي لالتحاد من أجل المتوسط
 ، وهو يهدف إلى تعزيز البعد الثقافي6009التي أنشأتها فرنسا في عام 

 .، من خالل المشاريع الثقافية والفنيةلالتحاد من أجل المتوسط 

upm.gouv.fr-www.conseilculturel  
  

 مهرجان طرابلس ألفالم حقوق اإلنسان
 ، وقد بدأ هذا مهرجان الفيلم من قبل6076نظمت ألول مرة في نوفمبر 

 جمعية حركة الوعي الوطنية وبرعاية أفالم لمنظمة العفو الدولية.

http://www.nam.org.ly/tripolihrff/index.php   

- RFI ورشة وسائل اإلعالم 
ورشة وسائل اإلعالم برنامج راديو ُمَشارك و موقع ويب من "راديو فرنسا 

، 61أنشؤوا، بتعاون مع برنامج "مراقبون" من فرنسا إنترناسيونال". في ليبيا 

 لمنح فرصة للمدونين الليبيين، "Libyablogمنصة تدوين جماعية تسمى "

 إستضافة مدوناتهم الخاصة.  تكوينهم و

og.org/lhttp://libyab 

fi.fr/rier.lhttp://ate 
 

  منظمة ضحايا لحقوق اإلنسان
 00218918737274بنغازي 

      libyan_ohr@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

www.facebook.com/victimsohr  
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