
1 

 

  ندوة الوطنية إللغاء اإلعدام في لبنانإطالق ال
  2014 كانون الثاني 24الجمعة 

  

 ذهّتنفالذي الممول من االتحاد األوروبي و" تعزيز الجهود اللبنانية إللغاء عقوبة اإلعدام"مشروع 
  "عقوبة اإلعدام ضد ًمعا"جمعية 

  و
  "هيئة اللبنانية للحقوق المدنيةال"

  
   رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنانيخهورستأنجيلينا السفيرة أكلمة 

*****************  
 للمطابقة عند اإللقاء

 
  ،معالي وزير العدل
  ،سعادة سفير السويد

  ، السعادةالمعالي و أصحاب
   النقيبانةحضر

  ،الرؤساءحضرة 
  حضرة السيدات والسادة، 

    
نه ويا أغير . بة اإلعدام في لبناناء عقوالمشاركة في حدث مخصص لالحتفال بإلغاليوم ّكنت ألود 

 والنواب وممثلي قانونيينوالالوزراء والقضاة  بينناحيي اليوم نا أ الطريق، وأ في بدايةنال زمالألسف 
المجتمع المدني واألكاديميين والناشطين والمثقفين والصحافيين ومدراء المدارس الذين يواصلون ومن دون 

  .عدام في لبنانكلل النضال بهدف إلغاء عقوبة اإل
  

 في إطار تجاربهم سيتقاسمون معناسبانيا وفرنسا أيطانيا وثمة أهمية كبيرة لحضور مشاركين من بر
ن من المغرب ومشارك الحضور كما أنه من بين.  في بلدانهمالحركات المؤيدة إللغاء عقوبة اإلعدام

  .عقوبة اإلعدامضال إللغاء  النفي سياق على مستوى المنطقة، تعزيز التعاون وذلك بهدفواألردن 
  

على  أجل إلغاء عقوبة اإلعدام  منً معاعملن وؤيدنعضاء أ دولوروبي وأاتحاد ك ناّنأ بال شك تدركون
ر عن التزامنا الدائم في هذا ّنعبو.  حقوق اإلنسانموضوع في ولوياتناأنه أحد أ ، والحال العالممستوى
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 مع جميع العالقات الثنائيةفي سياق  والطرف لمتعددااالتجاه من خالل أفعال ملموسة على المستوى 
  .ومن بينها لبنانالبلدان الشريكة، 

  
وذلك  منظمتكم، مثللى الحوار السياسي والدعم المالي الذي يسعنا توفيره لمنظمات مختلفة إضافة وباإل

التقدم على مستوى وتحقيق  الذهنياتأجل تبديل أساسي من  مع السويد، نشجع النقاش العام وهو بالتعاون
  .الشأنالعمل التشريعي في هذا 

  
، وهذا أمر )2004عدام في كانون الثاني إ آخر ُنفذ(عدام في لبنان إ أي عقوبة ُتنفذ لم ،منذ عشرة أعوامو

ّبد من ال و. مر الواقع القائم اليوم بالغ األهميةبفعل األ تعليق العقوبة ّنإ .بيو االتحاد األوريستدعي ثناء
  . ً أبداّ عقوبة اإلعدام لن تكون الحلألن عليه مهما كانت الظروف، بقاءاإل
  

عقوبة ال تزال الن أ ذلك ،ال يحمي المواطن اللبناني الخاضع للقوانينلكن هذا التعليق بحكم األمر الواقع 
  .ً أحكاما بها المحاكم اللبنانية تصدر، وال تزالدستورية

  
 وعدم االستقرارلت بلدان عدة اجتازت فترات طويلة من النزاعات  فعمثلماحان الوقت للتقدم والتحرك لقد 

  .  تتردد في الغاء عقوبة اإلعداملكنها لم هي األخرى،
  
 وزير العدل ونقيبا المحامين في بيروتلقاء وفي مقدمتهم  مشاركة شخصيات لبنانية بارزة في هذا الّنإ

  .الخصوص في الموقف الرسمي في هذا ً معيناً تطوراتظهروطرابلس 
  

المؤيدة إللغاء عقوبة االعدام، على  في الدينامية  التقدمسيتيح فرصة أن هذا اللقاء  منيقين على إنني
  .إلقليميوا المستويين الوطني

  
  .يومينلتي ستستمر ااتمنى لكم النجاح في نشاطاتكم 

  
  .حقيقهأحيي التزام السيدات والسادة الذين نظموا هذا المؤتمر وكل شخص ساهم في تكما 

  
 .حسن إنصاتكمشكركم على أ


