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  مقدمة-أوالً 

 كانون ١٦ت اجلمعـية العامة لألمم املتحدة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف             اعـتمد  -١
، وانضمت اجلماهريية العربية الليبية ١٩٧٦مارس / آذار٢٣وقد دخل العهد حيز النفاذ يف . ١٩٦٦ديسمرب /األول

 . ١٩٧٠مايو / أيار١٥يف 

طراف بتقدمي تقارير عن التدابري اليت اختذهتا واليت متثل          من العهد، تتعهد الدول األ     ٤٠ومبوجـب املادة     -٢
وقد سبق للجماهريية العربية الليبية أن . إعماالً للحقوق املعترف هبا فيه، وعن التقدم احملرز يف التمتع هبذه احلقوق    

 .قدمت ثالثة تقارير دورية وهذا يعترب التقرير الرابع هلا

ية العربية الليبية أطيب حتياهتا إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان         ويف الوقـت الـذي هتـدي فيه اجلماهري         -٣
وتسـجل شـكرها العمـيق على ما أبدته هذه اللجنة من تعليقات على التقرير الدوري الثالث ترد يف الوثيقة                    

A/54/44نود اإلشارة إىل ما يلي بشأن التقرير الدوري الرابع ،: 

 على أن ما ورد يف تقريرها الدوري الثالث يعرب بكل دقة عن             تؤكـد اجلماهريية العربية الليبية     )أ( 
قيامها باحترام التزاماهتا املترتبة على العهد، حيث إن معظم التشريعات وااللتزامات املذكورة يف التقرير الثالث ما 

 زالت مطبقة وسارية املفعول؛

 وترسيخاً لتفعيل التزامات    أُدخلـت تعديالت على بعض األطر املرجعية حلقوق اإلنسان تأكيداً          )ب( 
اجلماهريية العربية الليبية جتاه مواطنيها اليت تسهم يف جتاوز املالحظات اليت وردت يف تعليقات اللجنة املعنية حبقوق 

 .اإلنسان واليت ستعرض على النحو التايل

  التعديالت اليت أُدخلت على بعض األطر املرجعية حلقوق اإلنسان-ثانياً 

. اخلضـراء حلقوق اإلنسان واإلعالن الدستوري ميثالن مبادئ سامية هتتدي هبا سياسة التشريع            الوثـيقة    -٤
 ٢٠ولذلـك فقد مت وضعهما يف قانون اعُتربت أحكامه مبثابة قانون أساسي، ونقصد به قانون تعزيز احلرية رقم                   

 ما خيالفها، ويعدل كل ما أحكامه أساسية وال جيوز أن يصدر" منه على أن   ٣٥ الذي نص يف املادة      ١٩٩١لسنة  
 ".يتعارض معها من تشريعات

ومعلـوم أن القانون األساسي لـه قوة الدستور ومن مث فإن ترتيبه يأيت يف قمة اهلرم التشريعي وال جيوز        -٥
خمالفة أحكامه ألهنا تكفل احترام حقوق اإلنسان وحرياته اليت من بينها احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها   

 . العهد الدويليف

وفـيما يـتعلق مبالحظات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حول وجود إعدامات خارج القضاء أو بشكل                 -٦
فإن اجلماهريية العربية . تعسفي أو بإجراءات موجزة، وإزاء ارتفاع نسبة حاالت إلقاء القبض واالحتجاز التعسفي

وز االلتجاء إىل العقوبات دون سند قانوين أي خارج النظام  الليبـية دولـة حتكمها قواعد سيادة القانون، فال جي         
القضـائي، حيث إن القضاء هو وحدة اجلهة اليت متلك إصدار األحكام أياً كان نوعها، وحيث إن املواطنني يف                   
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ة اإلعدام كذلك ال جيوز تنفيذ عقوب. اجلماهريية العربية الليبية يتمتعون حبماية احلق يف احلياة محاية قانونية وقضائية
إال يف اجلـرائم األشد خطورة، ولألسباب املذكورة أدناه، وال يوجد يف اجلماهريية العربية الليبية تنفيذ حلاالت                 

 .اإلعدام خارج اإلطار القضائي أو بدون حكم قضائي صادر من حمكمة خمتصة

 إعادة النظر يف العقوبات إن اجلماهريية العربية الليبية قد أعدت مشروع قانون العقوبات الذي يهدف إىل -٧
واملقيدة للحرية، حبيث مت تضييق نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام، وجعلها مقصورة على من تشكل ) اإلعدام(اجلسدية 

وهذا سوف ينطبق على جرائم القتل استناداً إىل أحكام القصاص والدية املقررة يف             . حـياته خطراً على اآلخرين    
 وتعديالته، واىل الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق اإلنسان اليت نصت يف املبدأ ،١٩٩٣ لسنة ٦قانون القصاص رقم 
 :الثامن منها على أن

أبناء اجملتمع اجلماهريي يقدسون حياة اإلنسان وحيافظون عليها، وغاية اجملتمع اجلماهريي إلغاء            " 
فساداً للمجتمع،  وحىت يتحقق ذلك يكون اإلعدام فقط ملن تشكل حياته خطراً أو            . عقوبـة اإلعـدام   

وجيوز . ولـلمحكوم علـيه قصاصـاً باملوت طلب ختفيف العقوبة أو الفدية مقابل احلفاظ على حياته               
لـلمحكمة استبدال العقوبة إذا مل يكن ذلك ضاراً باجملتمع أو منافياً للشعور اإلنساين، ويدينون اإلعدام           

 ".بوسائل بشعة كالكرسي الكهربائي واحلقن والغازات السامة

 بشأن تعزيز احلرية ١٩٩١ الفاتح ١ الصادر يف ١٩٩١ لسنة ٢٠وقد نصت املادة الرابعة من القانون رقم  -٨
على أن احلياة حق طبيعي لكل إنسان، فال جيوز تطبيق عقوبة اإلعدام إال قصاصاً، أو على من تشكل حياته خطراً 

 .أو فساداً للمجتمع

كربى حلقوق اإلنسان ويف قانون تعزيز احلرية ال تشكل أي          والنصـوص الـواردة يف الوثيقة اخلضراء ال        -٩
 مسـاس حبـرية اإلنسـان وكرامـته بل إهنا متيزت بإقرار حقوق بشكل غري مسبوق وذلك بالدعوة إىل إلغاء                    

 .عقوبة اإلعدام

وتقديـراً مـن املشرع لكون عقوبة اإلعدام على درجة من اجلسامة مل يكتف بتقريرها بالنسبة للجرائم         -١٠
ألشد خطورة بل وفر للمحكوم عليه ضمانات أساسية تتفق مع ما هو منصوص عليه يف االتفاقيات الدولية ذات                  ا

) احملكمة العليا(إلزام النيابة العامة بالطعن بالنقض : العالقة، وضمنها نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية ونذكر منها
ن نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب متنع تنفيذ كما أ. وإلـزام احملكمـة بنظر الطعن ولو شابه عيب شكلي     

 إجراءات جنائية وكذلك عدم جواز      ٤٣٦عقوبة اإلعدام بالنسبة للمرأة احلامل أو املرضع استناداً إىل نص املادة            
 . عقوبات٨١تنفيذ عقوبة اإلعدام على األشخاص دون سن الثامنة عشرة استناداً لنص املادة 

القطع من العقوبات البدنية، وهي عقوبات مطبقة يف اجلماهريية العربية الليبية مبوجب            إن عقوبة اجللد و    -١١
 بشأن إقامة ١٩٩٥ لسنة ١٣ بشأن إقامة حد الزىن وتعديالته والقانون رقم ١٩٧٣ لسنة ٧٠أحكام القانون رقم 

 .حدي السرقة واحلرابة وتعديالته

 :نفيدكم باآليت. تجاز يف السجن قبل احملاكمةوفيما يتعلق مبسألة اإلفراط يف طول فترة االح -١٢
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أبناء اجملتمع  : إن الوثـيقة اخلضراء الكربى حلقوق اإلنسان يف عصر اجلماهري قد نصت على أن              )أ( 
فاحلبس فقط ملن تشكل حريته خطراً أو فساداً        . اجلمـاهريي يقدسون حرية اإلنسان وحيموهنا وُيحّرمون تقييدها       

وُيحّرم اجملتمع العقوبات . ة اإلصالح االجتماعي ومحاية القيم اإلنسانية ومصاحل اجملتمعوتستهدف العقوب. لآلخرين
 ؛...اليت متس كرامة اإلنسان وتضر بكيانه كعقوبة األشغال الشاقة والسجن الطويل األمد 

 : بشأن تعزيز احلرية قد نص يف مادته الرابعة عشرة على أنه١٩٩١ لسنة ٢٠إن القانون رقم  )ب( 

ال جيـوز سلب أو تقييد حرية اإلنسان أو تفتيشه أو استجوابه إال يف حالة اهتامه بارتكاب فعل         -
 معاقب عليه قانوناً وبأمر من جهة قضائية خمتصة ويف األحوال واملدد املبينة يف القانون؛

 ويكـون العـزل االحتـياطي يف مكان معلوم خيطر به ذوو املتهم وألقصر مدة الزمة للتحقيق                  -
 .فظ الدليلوح

ونصت املادة السابعة عشرة من نفس القانون يف فقرهتا األوىل على أن املتهم برئ إىل أن تثبت                  )ج( 
 ومع ذلك، جيوز اختاذ اإلجراءات القانونية ضده ما دام متهماً؛. إدانته حبكم قضائي

 يتوجب القيام به من حّدد قانون اإلجراءات اجلنائية االختصاصات الواجب اتباعها فيما يتعلق مبا )د( 
الشرطة وغريهم ممن مينحون صفة الضبط القضائي مبوجب القوانني والتشريعات          (قـبل مأموري الضبط القضائي      

حيث نصت املادة السادسة والعشرون على أنه جيب على مأمور الضبط القضائي أن ) النافذة وكذلك النيابة العامة
يأت مبا يربئه يرسله يف غضون مثان وأربعني ساعة إىل النيابة العامة وجيب يسمع فوراً أقوال املتهم املضبوط وإذا مل 

 .على النيابة العامة أن تستجوبه يف ظرف أربع وعشرين ساعة مث تأمر بالقبض عليه أو بإطالق سراحه

، بتعديل وإضافة بعض    ٢٠٠٣ لسنة   ٢٣من القانون رقم    ) أ(ونصـت املـادة احلادية واخلمسون مكرر         -١٣
 : بشأن املخدرات واملؤثرات العقلية، على أن١٩٩٠ لسنة ٧م إىل القانون رقم األحكا

تكون إحالة املتهم على النيابة العامة يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون خالل سبعة أيام                )أ( 
 اإلفراج عنه؛من تاريخ ضبطه، وجيب على النيابة العامة أن تستجوبه عند إحالته مث تأمر حببسه احتياطياً أو 

ال يكون أمر النيابة العامة باحلبس نافذاً إال ملدة ثالثني يوماً، فإذا ُرئي مد احلبس وجب عرض                  )ب( 
األوراق على القاضي املختص ليصدر أمراً بعد مساع أقوال املتهم باإلفراج عنه أو مبد حبسه، ملدة أو مدد متعاقبة                   

 . أن ينتهي التحقيقال يزيد كل منها على مخسة وأربعني يوماً إىل

وملا كانت مسألة احلبس االحتياطي ذات أمهية بالغة اخلطورة على حرية اإلنسان ملا ينتج عنها من تقييد                  -١٤
لـلحرية وعدم إمكانية التصرف يف حياته اخلاصة كما يشاء خالل فترة احلجز أو التوقيف أو احلبس االحتياطي،           

 .اطي مدة معينة ال جيوز جتاوزهافإن املشرع اللييب قد حدد للحبس االحتي

وتـتعلق املالحظـات الواردة من اللجنة بوجود شكوك جدية حول استقاللية السلطة القضائية وحرية                -١٥
 .احملامني يف ممارسة مهنتهم بال قيود دون أن يكونوا موظفني لدى الدولة
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قوانني الصادرة يف اجلماهريية العربية نفيدكم بأن هذه املالحظة مل تكن يف حملها خاصة وأن التشريعات وال -١٦
الليبية تنص صراحة على استقاللية القضاء يف ممارسة مهامه واختصاصاته يف إصدار األحكام دون تدخل من الدولة 

وللتدليل على ذلك، فقد نصت الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق اإلنسان يف املبدأ على أن            . أو أيـة جهـة أخرى     
 .من حق التقاضي واستقالل القضاء وأن لكل متهم احلق يف حماكمة عادلة ونزيهةاجملتمع اجلماهريي يض

أبناء اجملتمع اجلماهريي يلتزمون "، وهو أن ٢٦ونصت ذات الوثيقة سالفة الذكر على مبدأ آخر حتت رقم  -١٧
ق اليت تضمنتها، مبـا ورد يف هذه الوثيقة، وال جييزون اخلروج عليها، وُيحّرمون كل فعل خمالف للمبادئ واحلقو         

 ".ولكل فرد احلق يف اللجوء إىل القضاء إلنصافه من أي مساس حبقوقه وحرياته الواردة فيها

لكل شخص احلق   " بشأن تعزيز احلرية على أن       ١٩٩١ لسنة   ٢٠ونصت املادة الثالثون من القانون رقم        -١٨
الالزمة مبا فيها احملامي، ولـه حق االستعانة       يف االلتجاء إىل القضاء وفقاً للقانون وتؤمن لـه احملكمة الضمانات           

القضاة "ونصت املادة احلادية والثالثون من ذات القانون على أن ". مبحام خيتاره من خارج احملكمة ويتحمل نفقته
ولذا فإن أعضاء اهليئات القضائية يف اجلماهريية العربية ". مسـتقلون وال سلطان عليهم يف أحكامهم لغري القانون   

 .يتمتعون باستقاللية كاملة يف مباشرة أعماهلم وواجباهتم الوظيفية دون تدخل من أي جهة) القضاء(بية اللي

والقضاة مستقلون يف إصدار األحكام وال سلطان عليهم إال الضمري والقانون، وهم غري خاضعني لرقابة                -١٩
اة خيضعون للتفتيش على أعماهلم من قبل       كما أن القض  . الدولـة أو أية جهات إدارية خارجية عدا الرقابة اإلهلية         

إدارة التفتـيش على اهليئات القضائية وذلك لغرض متابعة أعماهلم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم                
 .والتأكد من سالمة اإلجراءات اليت تكفل للمتهم حماكمة عادلة

فتيش ال يتدخل يف طريقة إصدار      وللعـلم فـإن التفتيش على أعمال القضاء الذي جيري مبعرفة إدارة الت             -٢٠
 .األحكام، ألن القضاة مستقلون وال سلطان عليهم يف األحكام اليت يصدروهنا بل هي خاضعة لرقابة اهللا والضمري

نفيدكم بان اجلماهريية العربية الليبية، حرصاً منها على ضمان تقدمي املساعدة           : وفيما يتعلق حبرية احملاماة    -٢١
قد أنشأت إدارة للمحاماة الشعبية تكون      ) أي غري القادرين على دفع أتعاب احملاماة اخلاصة       (القضائية للمعوزين   

وتوجد فئة أخرى وهم احملامون اخلاصون الذين هلم مكاتب         . مهمـتها تقدمي املساعدة اجملانية ملن يرغب يف ذلك        
د احملامني العرب وغريه من اهليئات خاصة ميارسون فيها أعماهلم وتضمهم نقابة احملامني اليت هي عضو فاعل يف احتا

 .كما نفيدكم بأن حمكمة أمن الثورة قد ألغيت كما ألغيت حمكمة الشعب. الدولية النوعية

وفـيما يتعلق بشكل ممارسة الدميقراطية، فإن اختالف النظم السياسية من ملكية إىل مجهورية إىل سلطة                 -٢٢
ويف اجلماهريية العربية الليبية، ال يوجد .  متعلقة بأنظمة احلكمشعب متارس عن طريق املؤمترات الشعبية هي مسائل

 .نظام اقتراع سري ولكن الدميقراطية متارس عن طريق االختيار املباشر

أمـا بشأن قانون املطبوعات، فإنه من ضمن القوانني املطروحة للتعديل أمام املؤمترات الشعبية يف جلسة                 -٢٣
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥انعقادها القادمة 
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وإذا كانـت الديانـة الرمسية هي اإلسالم، فإن ذلك ال مينع أصحاب الديانات األخرى من حق ممارسة                   -٢٤
 .شعائرهم، وهو ما كفله القانون اللييب وسبقت اإلشارة إليه بوضوح يف التقرير السابق

 املعنوي دون   ويكفـل قانون العقوبات اللييب احترام آدمية اإلنسان وحظر كافة صور االعتداء املادي أو              -٢٥
 نصوصاً عقابية ملن يقوم بأفعال تلحق ضرراً ٣٩٨ إىل ٣٩٦كما أنه قد أفرد يف املواد من        . متييز بني ذكر أو أنثى    

باألسرة، ومل يفرد نصوصاً خاصة حبماية املرأة ألن ذلك يعد متييزاً وتزايداً ألهنا كإنسان مشمولة حبماية القانون                 
 االستغراب أن يقال بأن حاالت العنف واالغتصاب املرتيل غري ُمجرَّمة، ألن تلك             وبالتايل فإن مما يثري   . اجلـنائي 

النصـوص جّرمت أفعال اإليذاء بغض النظر عن شخص مرتكبها سواء كان رجالً أو امرأة، مواطناً أو أجنبياً،                  
 .بسيطاً كان األذى أو جسيماً أو خطرياً

غتصاب يف حالة وقع االعتداء من الزوج ألن النصوص احلالية وال ضرورة بالتايل لتجرمي فعل اإليذاء أو اال -٢٦
 كافـية لتحقـيق احلماية الالزمة، وقد كانت موجباً ملنح املرأة حق طلب الطالق للضرر مبوجب أحكام القانون      

 . بشأن الزواج والطالق١٩٨٤ لسنة ١٠رقم 

اث فقد نصت املواثيق الدولية دائماً على       أما معاملة املرأة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية يف مسائل املري          -٢٧
احترام اخلصوصية، ونؤكد على ما نص عليه يف سورة النساء، وهي مصدر رئيسي للتشريع، يف األحكام اخلاصة                 

وحرصاً من املشرع   . بـاملرياث حيث حفظت احلقوق للجميع، املرأة والرجل، وحىت احلمل املستكن يف بطن أمه             
اء يف اإلرث، سن قانوناً خاصاً حّرم سلوك من حيرم املرأة الوارثة حقها، وهو قانون               اللـييب على محاية حق النس     

 .١٩٥٩محاية حق النساء يف اإلرث لسنة 

وباإلضـافة إىل ما تقدم، فقد شهد القانون اللييب لألحوال الشخصية تقدماً، عندما قّيد حق الرجل يف                  -٢٨
وافقة احملكمة اليت ال تقبل طلبه إال إذا ظهر هلا مربرات سائغة            الـزواج بأخرى إال بناء على موافقة الزوجة أو مب         

 ١٩٨٤ لسنة   ١٠ من القانون رقم     ١٣انظر املادة   (كمـرض الزوجة األوىل أو عدم قدرهتا على القيام بواجباهتا           
 ).الذي سبقت اإلشارة إليه

ل واخلدمة املدنية أو القوانني أمـا عن األجور فيجدر القول إن املرأة مل تعان من إجحاف يف قوانني العم     -٢٩
اليت تنظم النشاط االقتصادي اخلاص، ألن املشرع نظر إىل املوظف والعامل وصاحب النشاط اخلاص كإنسان وفق 
معـايري موضـوعية جمردة، فلم حيرم املرأة حقها يف أجر مساٍو ألجر الرجل وال يف الترقية أو العالوة وغريها من              

 .قوانني ذات العالقةاالمتيازات اليت تقررها ال

وجيسده ) سبقت اإلشارة إليها(واملرأة الليبية مل تعد حمرومة من حق التنقل، وهو ما أكدته القوانني النافذة  -٣٠
والقول خبالف ذلك . فليس للزوج وال األب أو األخ أن حيرم املرأة من حقها يف السفر واخلروج واحلركة            . الواقع

 .يعد جتنياً غري مربر

ل مالحظة اللجنة بأن املواطنني الليبيني ال يدركون حقهم يف استخدام الربوتوكول االختياري بشأن     وحو -٣١
االلتزام بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، نشري إىل أن الفقرة نفسها تعترف بأن املواطنني الليبيني                

كما أن عدم وجود . غات حول هذه احلقوق  يدركـون حقوقهـم السياسية واملدنية وإال فكيف يكون هناك بال          
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بالغات من املواطنني يقود إىل استنتاجات منهجية أخرى غري ما توصلت إليه اللجنة يف استنتاجها وهو أن عدم                  
وهذا استنتاج منطقي معقول ُيستخلص من . وجـود البالغات يفيد بعدم وجود انتهاكات للعهد الدويل املذكور  

 .حتليل مؤشر قلة البالغات

وبالنسـبة لـلمالحظة اليت أبدهتا اللجنة فيما يتعلق بعدم وجود مجعيات أهلية خاصة حبقوق اإلنسان،                 -٣٢
 :نفيدكم باآليت

تأسست اللجنة العربية الليبية حلقوق اإلنسان يف عصر اجلماهري، وهي منظمة أهلية غري حكومية  )أ( 
لجنة املذكورة إىل نشر مفاهيم مبادئ حقوق اإلنسان        وهتدف ال . أنشأها عدد من االخوة املهتمني حبقوق اإلنسان      

وحـرياته األساسية وتعميق اإلميان بتلك احلقوق واحلريات وترسيخ احترامها والدفاع عنها والنضال من اجلها               
 بكافة الوسائل املشروعة؛

سان وتتمثل الوسائل اليت تستخدمها اللجنة لتحقيق أهدافها يف التصدي النتهاكات حقوق اإلن            )ب( 
وتقصى احلقائق وإيفاد املراقبني ونشر تقاريرهم واختاذ كافة السبل ملنع حدوثها ومعاجلة آثارها باإلضافة إىل تأمني 

 .املساعدة القضائية ملن حيتاج إليها

 :وتسعى اللجنة العربية الليبية حلقوق اإلنسان إىل حتقيق األهداف التالية -٣٣

 يم ومبادئ حقوق اإلنسان وحرياته األساسية؛دراسة وتعميق ونشر وإذاعة مفاه )أ( 

 التبشري مبختلف الوسائل مببادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان؛ )ب( 

العمـل على ترسيخ حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ونشر الوعي بني املواطنني لتعميق هذه               )ج( 
 احلقوق واحلريات؛

لقضايا ذات العالقة حبقوق اإلنسان وحرياته      تأمني املساعدة القضائية للمواطنني عند احلاجة يف ا        )د( 
 األساسية، والسعي لدى اجلهات املختصة يف طلبات التظلم املتعلقة بانتهاك هذه احلقوق واحلريات؛

إقرار مبادئ حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف املناهج الدراسية والتربوية وتدريسها يف كافة   )ه( 
 نشرها بني التنظيمات واالحتادات والروابط الشعبية؛املؤسسات التعليمية املختلفة و

التعاون مع املنظمات واملؤسسات واجلمعيات والنقابات واالحتادات العربية والدولية ذات العالقة  )و( 
 .حبقوق اإلنسان وتنسيق العمل معها لتحقيق ذات األهداف املشتركة

ؤسسة القذايف العاملية للجمعيات اخلريية، وهي من       وإضافة إىل ذلك، توجد مجعية حلقوق اإلنسان تتبع م         -٣٤
 :املنظمات غري احلكومية، وتنحصر أهدافها فيما يلي

العمـل على محاية واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لكافة أفراد اجملتمع، والتصدي              )أ( 
 حملاوالت االعتداء عليها وانتهاكها أو تزييفها؛
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ذ املبادئ واألسس الواردة يف الوثيقة اخلضراء الكربى واإلعالن العاملي          العمل على ترسيخ وتنفي    )ب( 
 حلقـوق اإلنسـان والعهديـن الدولـيني اخلاصني حبقوق اإلنسان واملبادئ اليت نصت عليها القوانني األساسية                 

 واملواثيق الدولية؛

و يتعرضون ألي من    الدفاع عن كافة األفراد الذين تنتهك حقوقهم أو متس حرياهتم األساسية أ            )ج( 
 ألوان القهر والعسف والتعذيب وذلك باختاذ كافة الوسائل السلمية املشروعة؛

إرساء أسس ومبادئ احلقوق األساسية العامة وسيادة القانون تشريعاً وتطبيقاً وكفالة حق الدفاع  )د( 
 بضمانات قانونية يف كل مكان؛

 حقوق اإلنسان وعقد اللقاءات والندوات      إعـداد الدراسـات واألحبـاث املتخصصة يف جمال          )ه( 
 وامللتقيات لتأصيل وجتذير املفاهيم القانونية والسياسية واألخالقية مبا يساعد يف خدمة أهداف اجلمعية؛

دعـم العالقات الثنائية واجلماعية مع االحتادات واهليئات واملنظمات اإلقليمية والدولية املناظرة             )و( 
 .احات االلتقاء خلدمة أغراض اجلمعيةوتوسيع جماالت التعاون وس

كما توجد عدة جلان غري حكومية منها، على سبيل املثال، جلنة احلريات العامة وحقوق اإلنسان التابعة                 -٣٥
لـنقابة احملامني؛ وجلنة احلريات العامة التابعة لنقابة رجال القضاء والنيابة؛ وجلنة احلريات التابعة لرابطة األدباء                

 .يبينيوالكتاب الل

- - - - - 


