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2014 حزيران 25 بيروت، –فندق فور بوينتس شيراتون   

 
 للمطابقة عند اإللقاء

 

الـدكتورة سـوزان جبـور التــي نالـت جـائزة الـشمال والجنـوب لمجلــس أوروبـا لمـساهمتها فـي تعزيــز يـسرني أن أكـون هنـا اليـوم لتهنئــة 

  شخـصية36 قائمة مـن تحصل على هذه الجائزة المرموقة، فيلبنانية والدكتورة جبور هي أول . انالتضامن وحماية حقوق اإلنس

  . سيلفاانيا ملكة األردن ولوال داوالملكة رضمت كوفي أنان وماري روبنسون وسيمون فيل وماريو سواريز 

ًهــذه الجــائزة هــي رســالة مــشجعة لــيس فقــط بالنــسبة إلــي، وانمــا أيــضا بالنــسبة إلــى أولئــك "ســوزان، لقــد ســبق وقلــت فــي لــشبونة إن  ٕ
طــر إنهــم أولئــك النــساء والرجـال الــذين يواجهــون خ. "الـذين يؤمنــون بــأن تعزيـز حقــوق اإلنــسان وحمايتهــا ليـسا شــعارا بــل نهــج حيـاة

ًإنهـم أولئـك الـذين بـذلوا جهـودا مـضنية . ً الموت دفاعـا عـن حقـوق اإلنـسان، بمـا فيهـا حقـوقهمىالسجن والمضايقات والتعذيب وحت
ة التـي يواجهونهـا، السـيما وتمكنوا من أن يشهدوا على تحوالت كبيرة في القوانين والسياسات والممارسات، رغـم المخـاطر اإلضـافي

ئهـم الراسـخة ويخـاطرون بابتعـادهم عـن زمالالمعتقـدات وًهم أولئك الذين يواجهون يوميا التقاليد االجتماعيـة أن. نساءإذا كانوا من ال

  .وحتى عن عائالتهم وأصدقائهم

  حضرة السيدات والسادة،

ناضـلون مـن اقترحت بعثة االتحاد األوروبي الدكتورة جبور لجائزة مجلس أوروبا إليماننا بأنـه مـن الـضروري مكافـأة أولئـك الـذين ي

. أجــل حقــوق اآلخــرين، ويعملــون لتغييــر حقيقــي، ويؤمنــون الحمايــة ويكــافحون الالمبــاالة المخزيــة حيــال انتهاكــات حقــوق اإلنــسان

فنحن نؤمن بالعمل الذي قامت به سوزان وفريقها على مدى األعوام العشرين الماضية، ونرغـب فـي تقـدير تفـانيهم الـدؤوب والـذي 

، عملهـــمبفـــضل ف.  اإلعالميـــة والبعيـــد عـــن األضـــواء،، والمتـــصف بالهـــدوءبـــصعوبات كبيـــرةًغالبـــا وف والمحفـــ ،ال يعـــرف الخـــوف

  .عن التعذيب والعنف، وهذا يستحق تقديرنا وتشجيعناًا  حياة جديدة بعيدبدء يستطيع الكثيرون اليوم

ه، ومـن ومنعـعلـى التعـذيب  القـضاء  فـي لبنـان وفـي المنطقـة وفـي العـالم مـن أجـليجـريلقد أصبت يا سوزان في اإلشـارة إلـى مـا 

نا قـصارى رغم بـذلفـ. ٕالـى أنـه مـا زال مـن الـضروري القيـام بـالكثير مـن العمـلجل دعم الضحايا ومكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب، وأ

  . في هذا اإلطار ولبنان ليس استثناء، في جميع أنحاء العالمجهدنا، ما زال التعذيب وسوء المعاملة قائمين

 مــن ٍ خــالٍ علــى ضــرورة تكثيــف جهودنــا لتــأمين عــالمم نعيــد فيــه التأكيــد ضــحايا التعــذيب، وهــو يــوالعــالمي لمــساندةًغــدا هــو اليــوم 

إنهـا مناسـبة لتـسليط الـضوء علـى ضـرورة . التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو غير اإلنسانية أو المهينـة



لبنـان العديـد مـن الخطـوات  وقـد اتخـذ .دفاع عـن حقـوق اإلنـسان والحريـات األساسـيةتكريس أنفـسنا لمنـع جميـع أعمـال الكراهيـة والـ

ٕلمنع التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التصديق على اتفاقية األمـم المتحـدة والبروتوكـول الملحـق بهـا، وانـشاء وحـدات خاصـة 
  .لحقوق اإلنسان في وزارة الداخلية وقوى األمن الداخلي

ي شــخص إلــى دولــة يمكــن أن يتعــرض فيهــا  أو تــسليم أعــادةه بــضمان عــدم إلتزامــ كاتحــاد أوروبــي نــساعد لبنــان فــي اًإننــا أيــضا

وضـع آليـة الوقايـة الوطنيـة كجـزء ال يتجـزأ مـن هود لتجريم جميع أشكال التعذيب، وتكييف اإلطـار القـانوني، ووتبذل الج. للتعذيب

التوصـل   فـي ونأمـل،اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول االختياريقارير في شأن التتقديم ، ولالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

  .ًاإلى نتائج ملموسة قريب

وال يسعني إال التشديد مرة أخرى علـى مـا قلتـه بـأن عملـك هـو . ما زال هناك العديد من التحديات للقضاء على التعذيب في لبنان

مجتمـــع يــنعكس فــي حالـــة حمايــة حقــوق اإلنــسان فـــي أمــاكن االحتجــاز، وقـــد لتــذكير الــسلطات بــأن ســـجل حقــوق اإلنــسان فــي ال

وال ينبغــي الحكــم علــى أمــة فــي كيفيــة التعامــل مــع . ال أحــد يعــرف أمــة حقــا إلــى أن يــدخل ســجونها: "استــشهدت بمانــديال فــي قولــه

ز والسجون فـي لبنـان بمـا يتماشـى مـع لذلك يجب إدارة أماكن االحتجا". الطبقات المقتدرة من مواطنيها بل الطبقات الضعيفة فيها

 أمــاكن االحتجــاز والــسجون لتجنــب وقــوع راقبــةويجــب م. فيكــاالتــدريب ال حــصلوا علــىالمعــايير الدوليــة مــن قبــل مــوظفين دائمــين 

 قـد  من االعترافات، والتـيًدلة بدالاألوينبغي إصالح النظام القضائي لضمان اإلدانة على أساس . انتهاكات لحقوق اإلنسان فيها

 ومـنأن يـستفيد الـضحايا مـن المـساعدة القانونيـة واالجتماعيـة المالئمـة،  تقديم الجناة إلـى العدالـة، ويجبو. اإلكراهتكون انتزعت ب

  . كذلكبرامج التأهيل البدني والعقلي

. دوليين والمـواطنينّإن مكافحة التعذيب هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات وقوات األمن والقضاء والمجتمع المدني والـشركاء الـ

وقـد شـدد . د قوانا للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، والتأكـد مـن أن ثقافـة اإلفـالت مـن العقـاب غيـر مقبولـةيوح تًنا جميعاوعلي

تـنجح حركـة : "ًالممثل الخاص لالتحاد األوروبي لحقوق اإلنسان ستافروس المبرينيس الذي زار لبنان أخيرا على هذا األمر بقولـه

  ".حة للنضال من أجل حقوق اآلخرينكة لتلبية الحاجة الملًق اإلنسان فعال عندما يشعر كل شخص بمسؤولية مشترحقو

ونحــن نفعــل ذلــك بالطريقــة التــي . العمــل مــع المجتمــع المــدني فــي لبنــان للتغلــب علــى هــذه التحــديات االتحــاد األوروبــيوســيتابع 

 وهــي الــدعم المتعــدد االختــصاص للمؤســسات العامــة لتطــوير إجــراءات زيــادة نــشتهر بهــا والتــي نأمــل فــي أن تكــون األكثــر فاعليــة

ًالمساءلة وتنفيذها، وضمان العدالة للجميـع وعـدم إفـالت أحـد مـن العقـاب، فـضال عـن دعـم المجتمـع المـدني للتخفيـف مـن معانـاة 
  .الضحايا وشجب االنتهاكات ومناصرة التغيير

كم، أي لجميع أولئك الذين يتعاونون معو ،RESTART دعمنا لسوزان جبور، ولـًتم بالتأكيد مجددا علىواسمحوا لي أن أخ

المحامين والقضاة والعاملين االجتماعيين واألطباء، وللمجتمع المدني بأسره، على عملهم المتواصل في مكافحة التعذيب وسوء 

  . في إعادة تأهيل ضحاياهالمعاملة، وعلى االلتزام مع المؤسسات بالقضاء عليه وشجب ممارساته والمساعدة 

ة اإلنسانية ًوأود أيضا أن أشكر مجلس أوروبا الذي بمكافأته سوزان يكافئ الدعوة الثابتة والمتالئمة والمتماسكة إلى احترام الكرام

  . في لبنان والمنطقة

 . ًشكرا


