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 26بیانیه نماینده عالی، فدریکا موگرینی، از طرف اتحادیه اروپا به مناسبت روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه، 

 2017ژوئن 

 

ها یا عزیزانشان در معرض این اقدام وحشتناک و غیرانسانی قرار گرفته اند،  عذاب همه کسانی که خود، خانوادهو به رنج و 
پاسخ دهیم. ما به فکر همه کسانی که به طور خستگی ناپذیر به مبارزه با شکنجه، آگاهی رسانی و مراقبت از قربانیان آن 

خطر قرار می دهند، هستیم. گوش دادن به قربانیان شکنجه باعث می پردازند و گاهی اوقات امنیت خود را در معرض  می
 شود ما بهتر درک کنیم که چگونه با آن مبارزه نماییم.

شکنجه به وضوح تحت قوانین بین المللی تحت همه شرایط و بدون استثنا ممنوع است. هنوز مبارزه برای ریشه کن کردن آن 
، در منشور -در هر کجا که رخ دهد-ه اروپا برای مبارزه با شکنجه و بدرفتاری دور از پیروزی است. تعهد استوار اتحادی

اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر و دموکراسی مجدداً تأیید شده  2019-2015حقوق اساسی تثبیت شده و در برنامه اقدام 
شرکا و جامعه مدنی پرداخته است. در همین  است. برای رسیدن به این هدف، اتحادیٔه اروپا به طور فعاالنه به ایجاد ائتالف با
با تمرکز بر جلوگیری،   EU-NGO 2016ماه دسامبر گذشته ما روز حقوق بشر را با سازماندهی انجمن حقوق بشر

 ممنوعیت و فریادرسی شکنجه در سطح جهانی برجسته کردیم.

شود. اتحادیه اروپا همچنان در جهت  موثر نیز میمبارزه با شکنجه تنها منحصر به افزایش آگاهی نیست بلکه شامل اقدامات  
ارتقاء حقوق قربانیان در زمینه توانبخشی و سایر روش های جبران سازی ، ارائه تأمین در همه مراحل محرومیت از آزادی، 

به باز کردن همه مکان هایی که مردم برای نظارت بازداشت می شوند؛ بررسی اتهامات شکنجه به طور موثر و مستقل و 
( منبعی اصلی برای تأمین EIDHRکند. سند اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر ) دست عدالت سپردن مجرمان تالش می

ملیون یورو  13.5، روی هم رفته 2017بخشی قربانیان و پیشگیری از شکنجه در سراسر جهان است. در سال  اعتبار یا توان
 زه با شکنجه و بدرفتاری اختصاص داده خواهد شد.برای چندین پروژه جدید جامعه مدنی برای مبار

شده به وسیله بودجه  داوطلبانه سازمان ملل متحد برای قربانیان  های انجام امروز ما همچنین می خواهیم حمایت اتحادیه اروپا را از فعالیت

کنیم و شرکای خود را برای مشارکت در شکنجه، به وسیله گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا بیان 

ها تشویق نماییم. اتحادیه اروپا با هدف ریشه کن کردن شکنجه، اهداف کنوانسیون علیه شکنجه را برای دستیابی به تصویب و  این فعالیت

 ، ترویج می کند.2024اجرای جهانی کنوانسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد تا سال 

ت که احترام به آزادی های اساسی و حقوق، ارتقاء جوامع فراگیر و حمایت از جوامع مدنی باز و پر جنب و اعتقاد ما این اس 
جوش، تنها راه حفظ ثبات و امنیت پایدار است.  اتحادیه اروپا همچنان با همکاری با شرکای بین المللی و منطقه ای خود برای 

تبدیل کند و پیشرو تالش های جهانی و متحد برای ریشه کن کردن شکنجه این منظور که شکنجه را به امری مربوط به گذشته 

 باشد، همکاری می کند.
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