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 الصديقات واألصدقاء األعزاء، 
  

. ھؤالء مفقودين حتى اليوم وما زال لحرب األھلية في لبنان وما بعدھا،اختفى آالف األشخاص خالل ا

. زم القوي والراسخ لكشف ما جرىزز العوھناك معاناة دائمة تع. اھم أقرباؤھم ويجب أال ينسوھملن ينس

ولدينا اليوم ھنا .  تحصل في الكثير من البلدان حول العالمًختفاء ليست حكرا على لبنان، إذحاالت االإن 

ومن غواتيماال والبوسنة حيث وقعت حروب ) أسبانيا(ممثلون من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

  . وع من اإلرث غير المقبولأھلية وصراعات أخرى خلفت ھذا الن
 

يعتبر االختفاء القسري جريمة في أوقات السلم والحرب على السواء، وال تبرره أي ظروف استثنائية، 

  .سواء حالة حرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة طوارئ عامة

  

 لحماية جميع األشخاص من تفاقية الدولية لال2006قد شكل اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام ل

ّوتقر .  خطوة متقدمة مھمة في المسيرة الدولية لدعم حقوق اإلنسان حول العالم وحمايتھااالختفاء القسري

العدالة ھم في ً فضال عن حق الضحايا وأقربائ لالختفاء القسريعدم جواز تعريض أي شخصاالتفاقية ب

ل دون حاالت االختفاء القسري ومكافحة اإلفالت من ّوتعد ھذه االتفاقية أداة قوية للحؤو. والتعويض

  . العقاب عن ھذه الجرائم في المستقبل

  

وفي إطار الحوار المنتظم بين االتحاد األوروبي ولبنان، اجتمع ممثلون عنھما قبل أقل من أسبوعين في 

قة على االتفاقية وقد دعونا لبنان إلى المصاد. بروكسل لمناقشة مسائل مرتبطة بحقوق اإلنسان والعدالة

 ودراسة االنضمام الكامل إلى ميثاق روما للمحكمة الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

من لبنان الوفاء بالتزاماته السياسية المتكررة بمعالجة مسألة كما طلب االتحاد األوروبي . الجنائية الدولية

ًالذي يقر بالحقوق المعترف بھا دوليا لعائالت المفقودين المخفيين، بما في ذلك من خالل اعتماد التشريع  ّ

  . والمخفيين



 

دالة االنتقالية في دعمنا للمركز الدولي للعيشكل  و،ويتجاوز التزام االتحاد األوروبي الحوار السياسي

ل ويمث.  دليل على ذلكأبرز" حق المفقودين وعائالتھم في المعرفة: إرث لبناني لم يعالج"إطار برنامج 

ّفھو يقر بالحقوق األساسية لعائالت المخفيين في . القانون الذي نناقشه اليوم إحدى ركائز ھذا البرنامج

كما أنه يمھد الطريق إلنشاء الھيئة الوطنية للتحقيق في مصير . لبنان القاضية بمعرفة مصير أحبائھم

 . المفقودين والمخفيين
  

لي المخطوفين والمفقودين في لبنان ااء على طلب لجنة أھإن مشروع القانون ھذا الذي جرى استكماله بن

 وبالتعاون مع خبراء في المجال وتوجيھھم، )سوليد( ندعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيي جمعيةوبدعم من 

ّالة االنتقالية على تفانيه وحسه وأود أن أشكر المركز الدولي للعد. الخطوة األولى في االتجاه الصحيح

 لتزم للعديد من الناشطين اللبنانيينوھناك الدعم الم. المھني في التعامل مع مسألة بالغة الحساسية

  والقضاة والمحامين والسيما األستاذوالدوليين باإلضافة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية

وآمل . ون ھذا خالل المراحل السابقةعلى وضع مشروع القانّنزار صاغية الذي أود شكره على عمله 

م محملين بالمزيد من األفكار في أن يعود المشاركون الذين جاؤوا من بعيد لمشاطرة خبرتھم إلى بلدانھ

  .واآلمال المتجددة في عمل متجددوالمعرفة والخبرة والعالقات 
  

 يجب أن توجھنا عزيمتھم في السعي إليجاد حل ودعوني أنھي كلمتي باإلشادة بأھالي المخفيين الذين
  .شامل للقضية

  
 . ًوشكرا

 
 

   

 

 


