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انقبْشح فٗ 2011/6/22
مذكرة القبض على الرئيس الليبي إعالء لقيم العدالت وحقوق االنسان
ٚعشة المركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة  ،عٍ رشحٛجّ ثبنقشاس انصبدس عٍ انذائشح
انزًٓٛذٚخ نهًحكًخ انجُبئٛخ انذٔنٛخ ثزبسٚخ األثُ 2011/6/22 ٍٛثإصذاس يزكشح رزعهق ثبنقجض عهٗ
انشئٛس انهٛج ٙيعًش انقزافٗ َٔجهّ سٛف األسالو انقزافٗ ٔسئٛس االسزخجبساد انهٛجٛخ عجذ هللا
انسُٕس ، ٙنزٕسطٓى ف ٙاسركبة جشائى ضذ االَسبَٛخ ثحق انًذَ ٍٛٛانهٛج ٍٛٛيُز  11فجشاٚش يٍ
انعبو  ، 2011رًثهذ ف ٙأعًبل انعُف

ٔانقزم انعًذٖ ٔ انٓجٕو عهٗ انًذَ ٍٛٛف ٙيُبصنٓى،

ٔإطالق انُبس عهٗ انًحزجٔ ،ٍٛعهٗ انجُبصادٔ ،رٕصٚع انقُبصخ قشٚجب يٍ انًسبجذ .
ٔٚعزجش انًشكض ْزا انقشاس ٔ -انز٘ ٚسزٓذف أشخبصب ضبنع ٍٛف ٙجشائى رذخم ف ٙدائشح اخزصبص
انًحكًخ – ثأَّ إعالء نقٛى انعذانخ ٔحقٕق اإلَسبٌ عهٗ االعزجبساد انسٛبسٛخ ٔ ،أَّ جبء اسزجبثخ
ألصٕاد انضحبٚب ٔنٛس العزجبساد ٔيُبٔساد سٛبسٛخ ،نصذٔسح عٍ لنٛخ قضبئٛخ يسزقهخ يعُٛخ
ثًالحقخ انًزٕسط ٍٛف ٙاسركبة أشذ انجشائى خطٕسح .
كبٌ انًذع ٙنهًحكًخ انجُبئٛخ قذ طهت يٍ انذائشح انزًٓٛذٚخ نهًحكًخ ف 16 ٙيب2011 ٕٚ
اصذاس يزكشاد رٕقٛف ثحق انًزًٓ ٍٛانثالثخ نًسئٕنٛزٓى عٍ اعًبل انقزم انز ٙاسركجزٓب قٕاد االيٍ
انهٛجٛخ ثحق انسكبٌ انًذَ ٍٛٛيُز  11فجشاٚش 2011ال سًٛب ف ٙطشاثهس ٔثُغبص٘ ٔيصشارّ.
رجذس االشبسح انٗ أٌ إحبنخ انٕضع ف ٙنٛجٛب انٗ انًحكًةخ انجُبئٛةخ انذٔنٛةخ قةذ جةبء رأسٛسةب
عهٗ انقشاس انصبدس عٍ يجهس األيةٍ سقةى ٔ 1720انقبضة " ٙثشفةع انٕضةع فة ٙنٛجٛةب يُةز  11فجشاٚةش
 2011إنٗ يذع ٙعبو انًحكًخ انجُبئٛخ انذٔنٛخ"ٔ ،أٌ ْةزا انقةشاس ٚعةذ انزطجٛةق انثةبَٗ السةزخذاو
يجهس األيٍ كطشٚق يٍ طشق اإلحبنةخ ٔفقةب نهرقةشح انثبَٛةخ يةٍ انًةبدح  13يةٍ انُاةبو األسبسةٙ
نهًحكًخ انجُبئٛخ انذٔنٛخ انذائًخ ٔ ،انزطجٛق انثبَٗ كزنك نٓزِ انرقشح كةزنك فة ٙيٕاجٓةخ يزًٓةٍٛ
ُٚزًٌٕ نذٔنخ يٍ دٔل انًُطقخ انعشثٛخ  ،ثعذ انقشاس انصبدس فة ٙانعةبو  2001ثإحبنةخ يهةف داسفةٕس انةٗ
انجُبئٛخ انذٔنٛخ .
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ٔقذجبء قشاس يجهس األيٍ ثإحبنخ يهف نٛجٛب انٗ انجُبئٛخ انذٔنٛخ  ،عهةٗ انةش ى أٌ نٛجٛةب يةٍ
انذٔل ٛش انًصذقخ عهٗ ارربقٛةخ سٔيةب انًُةةئخ نهًحكًةخٔ ،عهةٗ خةالف يةب رعزقةذِ انعذٚةذ يةٍ
حكٕيبد دٔل انعبنى ،ال سًٛب حكٕيةبد دٔل عشثٛةخ  ،رعزقةذ أٌ انًحكًةخ نةٍ رةزًكٍ يةٍ يحبكًةخ
يزًٓ ٍٛيٍ يٕاطُٓٛب فة ٙقضةبٚب داخهٛةخ يبدايةذ خةبسر دائةشح انزصةذٚق عهةٗ انُاةبو األسبسةٙ
نهًحكًخ .
ٔانًشكةةض إر ٚطبنةةت انًجزًةةع انةةذٔنٗ ثةةذعى دٔس انًحكًةةخ انجُبئٛةةخ انذٔنٛةةخ  ،فإَةةّ ٚطبنةةت
انحكٕيبد انعشثٛخ ثضشٔسح االَضًبو ٔانزصذٚق عهٗ انُاةبو األسبسة ٙنهًحكًةخ  ،نالسةزربدح يةٍ
قبعذح انزكبيم ث ٍٛانقضبء انٕطُٔ ٙقضبء انًحكًخ ٔ ،عذو انزعٕٚم عهٗ انًٕقف انةشافض نهزصةذٚق
كٕسٛهخ نإلفالد يٍ اخزصبص انًحكًخ ٔ ،نعم حبنخ إقهٛى داسفٕس ٔحبنخ انًهف انهٛجة ٙدنٛةم ٔاضة
عهٗ أَّ نٍ ٚسً

ثإفالد انجُبح يٍ انعقبة ٔانًالحقخ انقضبئٛخ حزٗ نةٕ ايزُعةذ انحكٕيةبد عةٍ

االَضًبو ٔانزصذٚق عهٗ اٜنٛبد انذٔنٛخ راد انصهخ كبنًحكًخ انجُبئٛخ انذٔنٛخ .

