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  رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة كريستينا السن  ةكلم
 

إطالق مشروع "مساعدة لبنان في تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة" الممول من 

 االتحاد األوروبي
 

2015تشرين األول  19  
 

 للمطابقة عند اإللقاء
 

  حضرة المنسقة الخاصة لألمم المتحدة سيغرد كاغ،
  الممثل اإلقليمي للمفوض السامي لحقوق اإلنسان الدكتور عبد السالك سيد أحمد،  حضرة

  أيها الحفل الكريم، 
  الصديقات واألصدقاء األعزاء،

  
اليوم هو مناسبة مهمة أخرى في تاريخ عالقة العمل الوطيدة بين االتحاد األوروبي والسلطات اللبنانية واألمم 

والمجتمع المدني. وهذا استمرار  –مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان بصورة أكثر تحديدًا  –المتحدة 
عامًا حينما ساهمت شخصيات لبنانية وأوروبية في وضع اإلعالن العالمي لحقوق  67لتقليد طويل بدأ قبل 

  اإلنسان. 
إلنسان حقوق ا لبنان لتحسين وضعلما يقوم به  منذ نحو سنة مراجعةفيه  تجرىيقام الحدث اليوم في وقت 

تحقق من الواقع للالحكومات فرصة ، وهي تعطي 2006المراجعة الدورية الشاملة في عام أطلقت . و فيه
وألنها تعتمد فعليًا مقاربة من ، تشارك فيها جميع البلدان إذ الفعلي في بلدانها. وهذه الفرصة فريدة ألنها شاملة

ض. وكونوا على ثقة من أنه حتى لو كان بلدكم الند إلى الند، حيث تتولى الحكومات مراجعات بعضها البع
من المثير مكننا تعلمه وتحسينه. و هو السويد أو سويسرا، أو الصومال أو السنغال، فهناك دائمًا شيء ما ي

   جدًا من التوصيات ينفذ بالفعل. أن الدراسات أظهرت أن عددًا كبيراً لالهتمام 
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رى في جنيف في تشرين الثاني ستركز على مجاالت التقدم، إن المراجعة الدورية الشاملة للبنان التي ستج
كما أنها ستنظر في الطريقة التي يمكن بها على غرار حقوق المرأة وحقوق ضحايا الحرب األهلية وعائالتهم. 

  للبنان المضي قدمًا في مجاالت تتطلب تحسينًا واإلشارة إلى المجاالت التي لم يتم التطرق إليها قبًال. 
  

. وقد تلقينا تقارير أعوام منذ أربعةمر بها لبنان يمهمة غير بديهية نظرًا إلى األوضاع الصعبة التي وهذه ال
يومية عن انتهاكات خطرة للقانون اإلنساني الدولي ارتكبتها مجموعات مسلحة على مشارف لبنان. وال تسعى 

ضًا القضاء على ركائز األمم ، بل تحاول أيفحسبير المباني والطرق والمنازل هذه المجموعات إلى تدم
جدًا العدد المرتفع  ولددية لإلنسان. في الوقت نفسه، ياحترام الكرامة اإلنسانية والسالمة الجس أي والمجتمعات

لالجئين والمهجرين الذين جاؤوا إلى لبنان بحثًا عن المأوى والحماية إلى تحديات إضافية، السيما عندما 
 يتعلق األمر بحقوق اإلنسان. 

 
 حضرة السيدات والسادة،

  
ضمان حماية حقوق اإلنسان. فحقوق اإلنسان هي ركيزة من  هأن لبنان ليس وحده في جهود والجيد ه إنّ 

ركائز االتحاد األوروبي وهي أساسية في عالقتنا مع جميع شركائنا حول العالم. وٕالى جانب الدعم المعنوي 
في مجال للمؤسسات اللبنانية لتطوير سياسات وٕاصالحات  والسياسي، يقدم االتحاد األوروبي دعمًا مالياً 

 15حقوق اإلنسان وتنفيذها. وفي الوقت الراهن، يجري تنفيذ مشاريع ممولة من االتحاد األوروبي بقيمة 
مليون يورو لدعم وزارة العدل والمؤسسات القضائية في إجراء اإلصالحات الضرورية للنظام القضائي وٕادارة 

عمًال بالمعاهدات على أكمل وجه عم هذه المشاريع لبنان في جهوده لتأدية واجباته القانونية السجون. كما تد
ماليين يورو لدعم المزيد من التحسينات  5الدولية لحقوق اإلنسان. وسيجري تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 

دني التي تناصر حقوق في القضاء خالل السنوات المقبلة. في الوقت نفسه، نقدر دور منظمات المجتمع الم
المجتمع المدني التي تركز لصالح غ قيمة مشاريعنا الحالية وتبلاإلنسان في لبنان تجاه المواطنين والسلطات. 

 2015مليون يورو بين  1.2عقود بقيمة  يعماليين يورو، مع التخطيط لتوق 5تحديدًا على حقوق اإلنسان 
  . 2016و
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المسؤولين وزارات و ين. فمن جهة، سيعزز قدرة البين مساري الدعم هذ المشروع الذي نطلقه اليوم يجمع إنّ 
مع الحكوميين على ضمان حماية حقوق اإلنسان والمساءلة. ومن جهة أخرى، ستعزز قدرة الفاعلين من المجت

  .اءة لتحسينهحقوق اإلنسان واقتراح تدابير بنّ  المدني في لبنان على رصد وضع
   

كبيرة ستحقق نتائج  –لبنان واالتحاد األوروبي ووكاالت األمم المتحدة  –المشتركة  وأنا متفائلة في أن جهودنا
ستستمر في كونها مصدر إلهام لنا في عملنا: "إن حماية حقوق التالية وأن كلمات جبران خليل جبران 

  اآلخرين هي أنبل وأجمل هدف إنساني". أعتقد أن أفضل طريقة إلنهاء كلمتي هي بهذا القول. 
  

  رًا على حسن إنصاتكم.شك


