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

 
 الصديقات واألصدقاء من لبنان،

 الصديقات واألصدقاء من الخارج،

 الصديقات واألصدقاء من األجهزة األمنية ووزارة الخارجية والسلك القضائي،

 ممثلو الحكومة، 

 أيها الحفل الكريم، 

 

أنه من  أن أشدد على. كما أود نا اليومهالدكتورة سوزان جبور على جمعنا  أود أن أشكر مديرة ريستارت
 النوع من النقاشات في لبنان. ونحن نلتقي في إطار روحية بناءة. إجراء هذا  المميز

 سائدا  حول العالم.  ما زال التعذيب ، لكنعاما   30ضة التعذيب قبل أكثر من لقد تم اعتماد اتفاقية مناه

 ئل عندما نتحدث عن التعذيب. وبالنسبة إلى االتحاد األوروبي، ثمة ثالث مسا

. التعذيب غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف. وترتكز هذه القناعة على القيم التي تندرج في صلب 1



 االتحاد األوروبي نفسه. 

كمة مرتكزة على االعترافات المنتزعة افما من دولة ديمقراطية تسمح بإجراءات مح ،. التعذيب غير فاعل2
 باإلكراه. 

. ونحن ال نحتاج لمزيد من الجرائم، بل لمزيد من سلوك عنفي ومتشدد لدى الموقوفينلى التعذيب إ. يؤدي 3
 اإلنسانية. 

 

 حضرة السيدات والسادة، 

في لبنان، وضعت مسألة منع التعذيب وسوء المعاملة على جدول أعمال االتحاد األوروبي منذ زمن بعيد، 
قبل وقت طويل من شهر تشرين األول الماضي عندما تم نشر التقرير الموجز للجنة األمم المتحدة لمناهضة 

الفاعلة وتعزيز االلتزام بمنع "العمل المشترك من أجل المساهمة من تمويلنا لمشروع  يتبينالتعذيب، كما 
" الذي تنفذه ريستارت وجمعية عدل ورحمة. وقد شرحت الدكتورة جبور الجرائم المتأصلة في لبنان واألردن

 أهداف المشروع. 

هو أعرق طرف في المنطقة في البروتوكول االختياري أيضا  بأن لبنان  ب أن نعترفسه، يجففي الوقت ن
 غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. التفاقية مناهضة التعذيب و 

تقرير لجنة مناهضة التعذيب للمضي قدما  بروحية إيجابية من جانب المجتمع صدور ويجب انتهاز فرصة 
 المدني، ومجلس النواب، واألجهزة األمنية، والحكومة. 

بنانية على أساس التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة أن يتم تجريم التعذيب في التشريعات اللفي نأمل 
التعذيب، وأن يعتمد مجلس النواب مشروع القانون الخاص بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، والتي تتضمن 

 آلية وطنية لمنع التعذيب.

 آمل أن يتفق الحاضرون خالل اليومين المقبلين على الخطوات المستقبلية. 

  شكرا . 


