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 إعالن القاهرة 

 الصادر في ختام أعمال الندوة الدولية

 حـول

 "لوكربي بين القانون والسياسة "  

 8/4/1002 – 7القاهرة 

 ــــــ

نحننن رلننال القننانون والسياسننة مننن مختلننل  ننارار ال ننالم الم نناركين فنني الننندوة - 

م نة التي نظمتها وأ رفر عليهنا لا" لوكربي بين القانون والسياسة : " الدولية 

 النننننندول ال ربيننننننة واتحنننننناد المحننننننامين ال ننننننر  فنننننني القنننننناهرة خننننننالل ال تننننننرة 

 .م7-8/4/1002

وب د است راض ومنا  نة صنريحة ومست ي نة لهنلق الق نية وتهوراتهنا و  ارهنا - 

 خالل سنوار هويلة واستخداماتها المتواصلة لتحقيق أغراض سياسية ، 

ة لل نندل والسننالم ومبننادرار وإل ن ننر  عننن تقننديرنا لموا ننل القننوا الدوليننة المحبنن- 

وموا ننل المنظمننار ام ليميننة و  سننيما لام ننة النندول ال ربيننة ومنظمننة الوحنندة 

األفريقية ومنظمة المؤتمر امسالمي وحركنة عندم ا نحينام ومنظمنار أخنرا غينر 

 حكومية ، الهادفة ميلاد حل عادل وسريع للق ية ،

لميع المساعي الرامية ميلناد حنل وإل ن من عاليا تلاو  أسر ال حايا الدائم مع - 

 سريع وعادل يراعى أحكام القانون والحقوق األساسية لإلنسان ، 

وإل ندرك فداحة األ رار امنسانية والمادية التي لحقر بال ن   الليبني وال ن و  - 

الملاورة ب  ل عقوبار فر ر خالل عقد من الممان ول لر من ليبيا رهينة دون 

 مبرر ؛

ن بنال  القلنق إماس سنير الق نية أمنام المحكمنة ا سنكتلندية والمننا  وإل ن ر  عن - 

ا عالمنني المضننرض الننلف تمننر فينن  المحاكمننة وهريقننة ت ننكيل المحكمننة وسننير 
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أعمالها والحكم اللف انتهنر إلين  ولوانن  القصنور فين  ، و  سنيما فني  نوس منا 

ا بين دولينين استم نا إلي  من تقارير هامة مقدمة من  انونيين عر  وألان  ومر

م ينين من  بل األمنين ال نام لممنم المتحندة ب نمن المحاكمنة وإلراساتهنا ولوانن  

 .القصور التي ت منتها 

وإل نننرا الحالننة الماسننة لل ننودة إلننى القننانون ومؤسسننات  ، ومراعنناة مسننتلممار - 

 .  المحاكمة ال ادلة ، ك مان وحيد لتحقيق ال دل وامنصال 

للمبننادرار والموا ننل الليبيننة المتخننلة منننل بدايننة الق ننية  وإل ن ننر  عننن تقننديرنا- 

 .وحتى اليوم بهدل إيلاد تسوية عادلة و املة 

 

ن بننر عننن أسنن نا ال ننديد مدانننة الرهينننة السياسنني المننواهن الليبنني عبنند الباسننه -  2

المقرحنننى ونننندعو رلنننال القنننانون لتك ينننل وح ننند اللهنننود لت نيننند حي ينننار حكنننم 

وتبينان لوانن    12/2/1002كامن  مايسنر الصنادر فني المحكمة ا سكتلندية ب

 .القصور ال كلية والمو وعية في  من حيث األسبا  ، واألسانيد والمنهوق

نهال  بنقض الحكم وامفراج ال ورف عن الرهينة السياسي المواهن الليبي عبند -  1

 الباسننه المقرحننى الننلف تمننر إدانتنن  ألسننبا  سياسننية   تمننر إلننى القننانون بميننة

 .صلة

نؤكننند علنننى الحقنننوق األساسنننية لإلنسنننان ونهالننن  بتنننوفير  نننمانار ومقت نننيار -  1

المحاكمنننة ال ادلنننة خنننالل مرحلنننة ا سنننتئنال بمنننا يك نننل مراعننناة هنننلق الحقنننوق 

واحترامها ب يدا عن أف  ضوه سياسية ، أو حمالر إعالمينة منن  نمنها التنم ير 

 .على سير أعمال المحكمة

مننار القانونيننة وا خال يننة القا ننية برفننع ال قوبننار نهائيننا نهالنن  بنناحترام ا لتما-  4

عن ليبيا والتو ل عن أف استخدامار سياسية لمللس األمن فني هنلق الق نية ، 

كما نهي  بلميع دول و  و  ال الم التي لها موا نل مؤيندة للحنق وال ندل علنى 

غننرار الموا ننل التنني تبنتهننا لام ننة النندول ال ربيننة فنني  مننة عمننان فنني مننارس 
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( 1)و مننة سننرر   2998والنندول ا فريقيننة فنني  مننة والننادولو سنننة  1002

 .م إلى ت  يل تلك الموا ل 1002مارس 

نهال  الو ينار المتحندة األمريكينة والمملكنة المتحندة بنال ودة إلنى إعمنال أحكنام  -  5

القانون والدخول في حوار مبا ر ومتكافئ مع ليبيا لبحنث وتسنوية منا  ند يكنون 

هبيننننع ال ال ننننار ال نائيننننة م هننننا والتلنننناو  مننننع لهننننود الوسنننناهة حننننائال دون ت

والمساعى الحميدة وأن تمخنل   نية لنوكربي مسنارها القنانوني والق نائي ب يندا 

 .عن أف  ضوهار 

ندعم حق ليبيا في مهالبتها بت وي ار منص ة عمنا أصنابها منن أ نرار م نوينة -  6

الم رو ة من مللس األمن ومادية خالل سنوار هويلة نتيلة لل قوبار اللائرة 

 .، وب  ل ا عتداسار ال سكرية المبا رة على مدنها وأهاليها وممتلكاتهم

ت ننكيل للنننة مننن  بننل األمننين ال ننام للام ننة النندول ال ربيننة واألمننين ال ننام  تحنناد -  7

المحامين ال ر  لمتاب نة منداو ر وتهنورار الق نية بمنا يراعنى أحكنام القنانون 

 .سان ومقت يار حقوق امن

عقنند ننندوة لدينندة تحننر إ ننرال للنننة المتاب ننة تتننناول مننا يسننتلد  مننن تهننورار -  8

 . انونية وسياسية في الق ية

بتنظيم وإشراف جامعة الدول  8/4/1002-7الندوة الدولية المنعقدة في القاهرة خالل الفترة من 

 العربية واتحاد المحامين العرب

 م8/4/1002صدر في القاهرة بتاريخ 

 


