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تحرك عاجل
رئيس وزراء ليبي سابق عرضة للخطر في حالة تسليمه
مننا المحلمننل تسننليل رئننيس الننلزراء الليبنني السننابق الب ن ان المحمننلن و ال ن

فننر مننا ليبيننا ل ن تننل س ف ني

سبلمبر/أيللل .وفي حالة عانته قسراً ل ليبياو فإ ه ربما يلعرض لللع يب أو اإلع ام خارح طاق القضاء .ولنل
يص ق الرئيس اللل سي عل قرار بعانه بع .
وحىتىتغ طس /ىت

/آب  ،2011كىتىتا الب ن ان المحمننلن يشىتىتمن ب أىتىتا طبىتىتا البي ىتىتة الشىتىتيبية اليابىتىتة

ليبيىتىتا ،و ىتىتو

طيىتل اجملبىت
ب أا ييادل ب أا رئي الوزراء ظىتن حمىتم اليقيىتل القىت ا ن وا ىتلبا اىتق ص اليااىتمة يفىترابب
الويفين االنتقايل فر احملمود إىل تون  ،حيث قُبض ابيه طواخر ابتمرب/طيبولن وقل ُحمم ابيه بال/ين اتة طشهر
بتهمة "دخول البالد بأورة سري بشرواة" ،مث بُرئص ااحته ا ىتل ااىتتن ا احلمىتم  27اىتبتمرب/طيبول ،ولم ىته ظىتن
احليىت بيىتىتل تقىتىتلل ال/ىتىتب اي البيبيىتىتة يفببىتىتا ب هأىتىتبا لت/ىتىتبيمه إليهىتىتان و  8نوفمرب/تشىترين الثىتىتاين  ،2011قضىتىتص مممىتىتة
تىتىتون ىتواز قيىتىتا ال/ىتىتب اي التون/ىتىتية بت/ىتىتبيم البمىتىتلاد احملمىتىتود إىل ليبيىتىتان وال جيىتىتوز ال يىتىتن ق ىتراراي
االاىتىتتن ا
مممة االاتن ا  ،بيل ط القرار ال هائي بشأ ت/بيمه و بيل الرئي التون/ين
ووفقاً ل بيب الت/بيم الب ين ايفبيص ابيهما ب ظمة اليهو اللولية ،فإ التهم املوجهة لببملاد احملمود تشىتمن "إاىتاءة
ااىتىتتملا ا ب ىتوال اليابىتىتة ،وإ انىتىتة بىتىتوظها امىتىتوبيا ،و ليىتىتل ب/ىتىتنيولا طب يىتىتا بااىتىتتملا ا اىتىتبوة ،والتو ىتريض اب ىت
ارتماب جرائم استأاب"ن وتتيبق ه التهم حبوادث ُزام طهنا ارتُمبص الهرتة با اابي  2006و 2011ن
وتقىتىتو ب ظمىتىتة اليهىتىتو اللوليىتىتة نراقبىتىتة انتهاكىتىتاي حقىتىتوي ا ن/ىتىتا ليبيىتىتا ،نىتىتا فيهىتىتا تبىتىتا الىت ارتمبتهىتىتا املبيشىتىتياي امل/ىتىتبوة
امليارضة حلمم اليقيل الق ا ب انىتلال ال ىت ا طواخىتر فرباير/شىتبا 2011ن و الوقىتص الىت ي بمىتي تقىتلل برتبمىتي
انتهاك ىتىتاي حق ىتىتوي ا ن /ىتىتا إىل ا ىتىتاحة اليادل ىتىتة نوج ىتىتا امليا ىتىتلاي اللولي ىتىتة املتيبق ىتىتة ب ىتىتالالجنا وحق ىتىتوي ا ن /ىتىتا  ،ال ىت
طابوص تون دولة يفرفاً فيها ،فإنه يتيا اب تون طال تييل ط شمض إىل ببل ميمن ط تتيرض فيه حياته لبم رن
وحيا ط تقو ال/ب اي التون/ية بالتوقيق ب اام تقول إ البملاد احملمود شارك ارتماب انتهاكاي خ ىترية
حلقوي ا ن/ا ن و حالة توفر طدلة بقبولة اب توريفه ارتماب جرائم نوجا القانو اللويل ،فإنه ي بمي تقلميه إىل
اليلالة ماكمة اادلة ،طو حتويبه إىل والية قضائية طخرى ميم ها ط تقو ب لان

يرج كلابة مناش ات فلراً بالل ات العربية أو الفر سية أو اإل جليزية أو بل لكل الخاصةو بحيث تلضما ما يلي:

 حث الرئي التون/ي اب ال التأليق اب القرار القاضي بت/بيم البملاد احملمود إىل ليبيا؛

 ت كري ال/ب اي التون/ية ،نا فيها وزارة اليلل ،بأهنا بب بة نوجا القانو اللويل حلقوي ا ن/ا بيىتل ترحيىتن طو
ت/ىتبيم ط شىتمإ إىل ببىتل ميمىتن ط يتيىترض فيىته ط ىتر التيىت يا طو سىتريه بىتن ضىتروب إاىتاءة املياببىتة طو سري ىتا بىتن
االنتهاكاي اط رية حلقوي ا ن/ا ؛
 داىتىتوة ال/ىتىتب ا ي التون/ىتىتية إىل إج ىتراء حتقيىتىتق ب ىت اام البمىتىتلاد احملمىتىتود املتيبقىتىتة بضىتىتبواه ارتمىتىتاب انتهاكىتىتاي
ج/يمة حلقوي ا ن/ا ن و حالة توفر طدلة بقبولة كافية اب ضبواه ارتماب جرائم نوجا القىتانو الىتلويل،
فإ نه يب مي تقلميه إىل ااحة اليادلة ضمن إجراءاي تتماش بع امليايري اللولية لبمواكماي اليادلةن
يرج رسال المناش ات قبل  21نيسبمبر/كا لن األول

2011

ل :

الرئي
القأر الرئااي
تون الياامة
تون
فاك + 216 71 744 721 :
املمايفبة :فمابة الرئي
تُرسل سخة ل وزير الع ل وحقلق اإل سان
ال/يل ا ز ر القرو الشايب
وزير اليلل وحقوي ا ن/ا
وزارة اليلل وحقوي ا ن/ا
تون
فاك + 216 71 568 106 :
الربيل ا لمرتوينmju@ministeres.tn :
املمايفبة :بيايل الوزير
كما يرج رسال سخ ل الممثليا ال بللماسييا المعلم يا في بالنكل
طبا إذا ك تم ارتابوهنا بيل التاريخ امل كور ،فريج التشاور بع بمتا فرامم قبن إرااهلان
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معللمات ضافية

كىتىتا البمىتىتلاد احملمىتىتود آخىتىتر طبىتىتا لبي ىتىتة الشىتىتيبية اليابىتىتة حموبىتىتة الق ىت ا وييتىتىتربه المثىتىتريو ليبيىتىتا بوالي ىتاً لبيقيىتىتل
الق ا حغ ا يا ا خرية بن حممهن واالوة اب ذلا ،فهي طس/ /آب  2011بثص ق واي تبه يونية ليبية بنييلة
لىت ىت "ثىتىتورة  17فربايىتىتر" ت/ىتىتييالي ملماملىتىتاي اتهيىتىتة ُزاىتىتم طهنىتىتا جىتىتري بىتىتا البمىتىتلاد احملمىتىتود وبيىتىتض ا شىتىتماص امل ىتوالا
لبق ا  ،ناقشوا فيها االارتاتييياي الالزبة حلاي اهل ميىتة بىتاجملب الىتويفين االنتقىتايل إبىتا ال ىت ا البيىتيبن إ ب ظمىتة اليهىتو
اللولية لي/ص بوقع يني بها ثباي طو نهي اوة تبا الت/ييالي ،لم ها تيتقل ط بضموهنا والراائن ال قلبها
ب ييو م اي التبه ة با ا البملاد احملمود بارتماب جرائم خ رية ميمن ط ت يل بن احتمال تيرضه ط ر ا امال
الثأرية واهليماي االنتقابيةن
وب اقو يفرابب وامل ايفق احملي ة هبا طيل اجملب الويفين االنتقايل طلقىتص ببيشىتياي ب/ىتبوة القىتبض ابىت آال
اجل ود وا شماص املوالا امل اوبا لبق ا  ،با ضافة إىل برت قة طجانا بن املشتبه هبم ،بلو ب كراي ااتقال اادرة
ان امللاي اليا ن كما تيرض آخرو اليلو لبضرب طو سريه بن ضروب إااءة املياببة ،وال اىتيما ا ىتل إلقىتاء القىتبض
ابيهم و ا يا ا وىل بن فرتة ااتقاهلمن كما قابص ب ظمة اليهو اللولية بتوثيق الة حاالي تي يا اقا االاتقالن
وبىتىتن بىتىتا طاىتىتاليا التيىت يا وإاىتاءة املياببىتىتة ا كثىتىتر شىتىتيوااً :الضىترب با ح بىتىتة واليأىتىتي وطاقىتىتاب الب ىتىتادي وطنابيىتىتا امليىتىتاه
امل ايفية اب كافة طج اء اجل/م ،والبمم والركن والتهليلاي بالقتنن ويبلو ط امليتقبىتا كىتانوا يتيرضىتو اىتاءة املياببىتة
هبل إرسابهم اب "االارتا " طو ملياقبتهم اب جرائم ب اوبة ارتُمبص إبا ال ىت ا ن و احلقيقة ،اشتم اليليىتل بىتن
امليتقبا إىل ب ظمىتة اليهىتو اللوليىتة بىتن طهنىتم طُرسمىتوا ابىت توقيىتع "اارتافىتاي" حتىتص ويفىتأة التيىت يا طو ا كىتراهن و الوقىتص
الىترا ن ،ال عضىتىتع براكىت االاتقىتىتال شىترا االداىتىتاء اليىتىتا وال لىتىتوزارة اليىتىتلل وحقىتىتوي ا ن/ىتىتا الىت طُنشىتىتأي بىتىتنيخراً ،ا بىتىتر
ال ي يل بن خ ر ااتمرار ه االنتهاكاي بال رقيا طو ح/يان
كما قابص ب ظمة اليهو اللولية بتوثيق حوادث "تأهية ح/اباي" بن قبن املقاتبا امل ا ضىتا لبقىت ا ا ىتلبا ح دحىتر
قواي الق ا بن شري ليبيا ،وبن بي ها امبياي ا الا الموسائي جل ود الق ا بيل طار من وقٌتن اشراي بن امالء
ا بن واملوالا لبق ا واملرت قة بأورة سري قانونية ب فرباير/شىتبا ن وابىت الىترسم بىتن ط ب ظمىتة اليهىتو اللوليىتة بىتا فتنىتص
تثري بوااث قبق بشأ ه احلاالي بىتع اجملبىت الىتويفين االنتقىتايل ب ىت بايو/طيىتار  2011االجتمااىتاي واىترب املىت كراي
املمتوبىتىتة ،فإنىتىته م يىتىتتم إجىتراء طيىتىتة حتقيقىتىتاي تبىتىتا االنتهاكىتىتاي ،طو تقىتىتلل طحىتىتل بىتىتن برتمبيهىتىتا إىل اىتىتاحة اليلالىتىتةن ونظىتراً
حلوادث القتن ال يفالص شمأياي رفيية امل/توى حموبة الق ا سىب طيل جمموااي ب/بوة ،فإ ب ظمة اليهو
حالىتىتة إاادتىتىته ق/ىتراً إىل ليبيىتىتا ،حيىتىتث ايشىتىتمن ىتىتلفاً هليمىتىتاي
اللوليىتىتة تشىتىتير بىتىتالقبق ابىت اىتىتالبة البمىتىتلاد احملمىتىتود
ا يهة بشاهبةن

 26طكتوبر/تش ىترين ا ول كتبىتىتص ب ظمىتىتة اليهىتىتو اللوليىتىتة إىل ال/ىتىتب اي التون/ىتىتية راىتىتالة حثتهىتىتا فيهىتىتا اب ىت اىتىتل ت/ىتىتبيم
احملمود إىل ليبيا لألاباب امل كورة آنهاً ونا يت/ق بع الت ابا ان
ويتيا اب ال/ب اي التون/ية التقيل بالت ابا ا اللولية نوجا القانو اللويل حلقوي ا ن/ا وقانو الالجنا ،وذلا
باالبت ىتىتا اىتىتن ت/ىتىتبيم ط شىتىتمإ إىل ببىتىتل ميمىتىتن ط تتيىتىترض فيىتىته حياتىتىته طو اىتىتالبته اجل/ىتىتلية لبم ىتىترن ويُىت كر ط تىتىتون
اليهىتىتل الىتىتلويل اطىتىتاص بىتىتاحلقوي امللنيىتىتة وال/يااىتىتية واتهاقيىتىتة ا بىتىتم املتوىتىتلة مل ا ضىتىتة التيىت يا وسىتىتريه بىتىتن ضىتىتروب
يفىتىتر
املياببة واليقوبة القااية طو الالإن/انية طو املهي ة واتهاقية ا بم املتولة اطااة بوضع الالجنا ليا  1951والربوتوكىتول
املبوق يها ليا 1967ن
ونوجىتىتا املىتىتادة  324بىتىتن قىتىتانو ا ج ىتراءاي اجل ائيىتىتة ،فإنىتىته جيىتىتوز لبوموبىتىتة ط تتم ىت ق ىتراراً ضىتىتل ق ىترار مممىتىتة االاىتىتتن ا
بت/بيم شمإ با ،وإ ط قرار يقضي بت/بيم ا الشمإ يت با بوافقة رئي اجلمهوريةن
االام :البملاد احملمود
ال و االجتمااي :ذكر
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