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 للمطابقة عند اإللقاء 

 
" نالجنسي بين للمساواة الموارد  مركز- أبعاد"مؤسسة و" المفقودين أجل من لنعمل" جمعية حضرة ممثلي

  ،"القانونية المفكرة"و

  ًعائالت المخفيين قسرا، 

  الصحافيات والصحافيين، 

  الحضور الكريم، 

  حضرة السيدات والسادة، 

  

 الممول من "ًالكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان"تشرفني المشاركة في إطالق مشروع 
 للمساواة الموارد  مركز- أبعاد"مؤسسة و" المفقودين أجل من لنعمل "ةجمعياالتحاد األوروبي والذي تنفذه 

 ". القانونية المفكرة"و" نالجنسي بين

ًهز هذه الفرصة للتأكيد مجددا على تضامن االتحاد األوروبي مع عائالت المخفيين قسرا تندعوني أ ً
ت الضحايا إلغالق هذا كما أود أن أثني على عمل جميع من يسعون إلى دعم عائال. وتعاطفه معها

 . ٕالملف، مؤدين بذلك مهمة مليئة بالتحديات العاطفية وانما ضرورية

ً عدد المخفيين قسرا في لبنان يصل  تسعينات القرن الماضي إلى أنمطلعتشير اإلحصاءات الرسمية منذ 
  . االختفاءً ألفا، مما يضع لبنان في مصاف البلدان التي لديها تاريخ في حاالت 17إلى 

ًهؤالء جميعا لم . ، هناك أحباء، وعائالت، وآباء وأمهات، وأصدقاءءهؤالآالف الضحايا وخلف كل من 
وهم ما زالوا ال يعرفون أي شيء عن مصير أحبائهم، سواء إن كانوا قد . إجاباتالتفتيش عن يكفوا عن 

ب آخر من ضروب ماتوا أو ال يزالون على قيد الحياة، سواء تعرضوا للتعذيب أو السجن أو أي ضر
  . المعاناة



 

 

فهو يحرم األفراد من . يعتبر االختفاء القسري على نطاق واسع من أخطر أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان
  . حقوقهم األساسية األهم، أي الحق في الحياة، والحق في الحرية، وفي األمن

 وضع الماضي وراءهم اياك، يبدو من شبه المستحيل ألسر الضحوفي ظل البقاء في هذا الجو من الشكو
  . ومواجهة المستقبل

  حضرة السيدات والسادة، 

وقد . ًنحن في االتحاد األوروبي نرى أنه من حق عائالت المخفيين قسرا والمفقودين معرفة مصير أحبائهم
ًالتزمت الحكومة اللبنانية باعتماد تشريع يراعي هذا الحق المعترف به دوليا، ونحن ندعم بالكامل الحكومة 

  .في هذه المهمة

نان على المصادقة على االتفاقية الدولية لحماية ًوفي حوارنا السياسي، سوف نستمر أيضا في تشجيع لب
  . جميع األشخاص من االختفاء القسري، كجزء من أجندته الخاصة بحقوق اإلنسان

التحوالت الحساسة بين ّمع المدني دور محوري يؤديه في ربط أن للمجتبفي الوقت نفسه، إننا على قناعة 
  . الماضي والحاضر والمستقبل

ً حيال عائالت المخفيين قسرا، وسوف يشجعها مبادرةلذي نطلقه اليوم هو عبارة عن لذلك فإن المشروع ا
ٕواننا نعتقد بأنه من الضروري إشراكها . على ممارسة الضغط لنيل حقها في معرفة مصير أبنائها وبناتها

  .اجسها في االعتبارفي هذه العملية وأن يتم أخذ هو

خاصة بالمخفيين في تسليط الضوء على مصير آالف في العديد من البلدان، ساهمت لجان وطنية 
وجمعت هذه اللجان المعلومات وحفظتها، وعملت على توضيح المالبسات المحيطة بمصير . المفقودين

ًومن شأن هذا أن يكون أيضا نموذجا يحتذيه لبنان. ًالمخفيين قسرا والمفقودين وتشكل مهمة المشروع . ً
  . ألولى على هذا المسارالقاضية بجمع المعلومات الخطوة ا

ّ بمسار عمل هذا المشروع الذي يعتمد بعدا قانونيا وآخرا مرتبطا بالمساءلة، وأود كل الترحيبإننا نرحب  ً ً ً ً
 بين للمساواة الموارد  مركز- أبعاد"مؤسسة و" المفقودين أجل من لنعمل"جمعية أن أثني على قرار 

فمشكلة معقدة كتلك الخاصة بحاالت االختفاء القسري ال . هودبمضافرة الج" القانونية المفكرة"و"  الجنسين
  .ًشامالعليها يمكن معالجتها وفق مقاربة وحيدة، بل يجب أن يكون الرد 

لذلك نعتقد بأنه .  أمر حتمي لبلد يقع في منطقة مضطربةالمقبلةّإن االستعداد للتكيف مع هذه التحديات 
 .كن من تحقيق هذه الغايةيجب إغالق صفحة الماضي، ونأمل في أن نتم

 .ًشكرا على حسن إنصاتكم


