
 

        

 للنشر الفوري

 .ال بد من توقف العنف الموجه ضد الشعب اللبيبي اآلن، تقول منظمة الشفافية الدولية

  في آل من البحرين واليمنإدانة أعمال االعتقال وترهيب الناشطين

لشعب الليبي وتدعو  اضد تدين الهجمات التي يتم شنها (TI) إن منظمة الشفافية الدولية  - 2011فبراير /  شباط21برلين، 
إطالق سراح جميع الذين تم اعتقالهم بصورة غير إلى إلى الوقف الفوري للعمليات االنتقامية العنيفة والليبية الحكومة 
 . قانونية

 المدني في آل من اليمن والبحرين، طنون والمجتمعاآما وتدين منظمة الشفافية الدولية آذلك الترهيب الذي يواجهه المو
 . ممارسة حقهم في حرية التعبيرجراء لطات إلى إطالق سراح األشخاص الذين تم اعتقالهم وتدعو الس

 التي ال لبس فيها والمطالبة بمزيد من ، تلك األصواتوال بد للقادة السياسيين في المنطقة من االستماع إلى أصوات شعوبهم
 .  حد لظاهرة الفساد المستشريلحرية، واحترام حقوق اإلنسان ووضعا

 شخص على األقل، 200وحسبما تفيد التقارير اإلعالمية، فإن عدد األشخاص الذين تم قتلهم حتى اآلن في ليبيا يقدر بنحو 
 ما بين القوات الحكومية والشعب في جميع أرجاء  الدائرةعدد القتلى آخذ في االرتفاع من جراء االشتباآات العنيفةأن  آما

 . البالد

وتدعو منظمة الشفافية الدولية الحكومة الليبية إلى . جراءات التي يتخذها المجتمع المدني في ليبيا حظر ممارسة اإللطالما تم
 . لتعبير عن آرائهما  لهم من أجلحماية مواطنيها وتوفير حيز آمن

لمدنية والسياسية، والتي وينبغي على ليبيا وقائدها معمر القذافي التقيد بأحكام االتفاقية الدولية لألمم المتحدة حول الحريات ا
الحريات المدنية والسياسية لألفراد، وبموجب تلك االتفاقية، تلتزم األطراف الموقعة باحترام . وقعت عليها البالد وصادقتها

 . بما يشمل حرية التعبير، وحرية التجمع، والحقوق االنتخابية وحقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاآمة العادلة

 على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي، إلى جانب توفيرها إطارًا قانونيًا 2005يبيا أيضًا في العام آما صادقت ل
 . لمحاربة الفساد، فإنها تكفل أيضًا وصول جميع المواطنين إلى المعلومات وإتاحتها إليهم، األمر الذي يعتبر غائبًا في ليبيا

 معًا ضمن تحالف عالمي قوي من أجل العمل على وضع حد  ليتكاتفواالناس حول العالمإن منظمة الشفافية الدولية تجمع 
  ومهمتهاوتكمن رسالة منظمة الشفافية الدولية. لآلثار المدمرة التي يترآها الفساد على الرجال والنساء واألطفال حول العالم

 .  عالم يخلو من الفسادتحقيق في خلق تغيير نحو 
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