
 
 
 
 
 

                  مشروع ممول من االتحاد األوروبي

 
 

2011 نيسان 1بيروت،   
 

 بيان صحافي
 

 
 خالل التوقيفيدعم مكافحة المعاملة السيئة االتحاد األوروبي 

 
 

دل في رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست اليوم أعمال تأهيل النظارة في قصر العأطلقت 
قائد العميد الطبيب شربل مطر ممثًال المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ووقد شارك في االفتتاح . بعبدا

ورئيس والمدعي العام آلود آرم، ميد صالح جبران، والرئيس األول لقصر العدل في بعبدا القاضي نبيل موسى، الدرك الع
  . ّياجمعية عدل ورحمة األب هادي الع

 
الذي يموله "  السيئة األخرى وتأهيل ضحايا التعذيب والمعاملةوقايةال" في إطار مشروع ويندرج إطالق أعمال التأهيل

، سواء لناحية 2009منذ العام  ولقد حقق المشروع نتائج بالغة األهمية. االتحاد األوروبي وتتولى جمعية عدل ورحمة تنفيذه
 . األدوات التي تمتلكها القوى األمنية إلتمام مهمتها في إطار احترام حقوق اإلنساندعم الضحايا أو لناحية تحسين 

 
لدرك إلى زيادة المساحات وتحسين التهوئة واإلضاءة ويهدف تأهيل وتجهيز زنزانات مراآز قوى األمن ومراآز التأديب ل

شخاص في قصر العدل، مما يحّد من آما أنه سيتيح توقيف عدد أآبر من األ. مراعاة لإلنسانية في ظروف التوقيف
 .االآتظاظ من ناحية، ومن االنتظار الطويل قبل المحاآمة من ناحية أخرى

 
نشكر جمعية عدل ورحمة على بلورتها هذا المشروع واستمرار متابعتها  له وتنفيذه  : "وخالل الحفل، صرح العميد مطر

نجيلينا أ الحضور الشخصي  لسعادة السفيرة وليس . بالشكر الكبيرأيضًاالذي نخصه هو  األوروبيبتمويل من االتحاد 
ونأمل استمرار التعاون مع االتحاد  .باإلنسان سوى دليل على مدى اهتمامهم االتحاد األوروبيسفراء وسعادة هورست أيخ

ي سائر القطعات   وسائر منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تحسين ظروف االحتجاز فاألوروبية والدول األوروبي
 ".وتنفيذ آامل مشروع تأهيل النظارات وغرف التحقيق والتأديب

 
 ضحية من الرجال والنساء من الموقوفين والسجناء استفادوا حتى اليوم من 700أآثر من  "وأشارت السفيرة أيخهورست أن

انب المدافعين عن حقوق اإلنسان، وبعد تشديدها على أن االتحاد األوروبي سيبقى إلى ج". أو طبي/دعم قانوني ونفسي و
آما حّيت . توّجهت بالشكر إلى جميع الشرآاء في المشروع، خصوصًا فريق جمعية عدل ورحمة على تفانيه وحّسه المهني

جهود قوى األمن الداخلي والمؤسسة القضائية والتي ُتظهر بمشارآتها الفاعلة في هذا المشروع تعلقها بمكافحة سوء 
 ". المعاملة

 
من خالل مبادرات هذا المشروع، تسعى جمعية عدل ورحمة إلى إعادة صياغة حوار بين "أنه دد األب هادي العّيا وش

وم على احترام الكرامة اإلنسانية فالحوار الذي يق. المسؤولين عن أمن المواطن واألشخاص الذين تحدوا بجنحهم النظام العام
 ". ية تجرح المجتمعجوء إلى أعمال عنفيبعد حاجة األشخاص إلى الل

 
 


