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 رووروي  االتحاد ال 
 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

 2015 أيار 15في بيروت، 
 ييان صحاف 

 
 السفيوة أيخهرووست تزروو سجن ورومية الموكزي

 
  زارت اليوم رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست سجن رومية المركزي.

 
أنطوان قائد الدرك العميد الياس سعادة، وقائد سرية سجن روميه العميد مع السفيرة أيخهورست  وناقشت

، بحضور المديرة العامة لوزارة العدل المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ووزارة الداخلية وممثلين عن، ذكرى
، لسجن، وعمل قوى األمن الداخلي فيهالوضع األمني في ا القاضية ميسم نويري والقاضي رجا أبي نادر،

العودة إلى ارتكاب لى أهمية التأهيل وتجنب وظروف التوقيف واحترام حقوق الموقوفين. وشددت النقاشات ع
الجرائم. كما التقت السفيرة أيخهورست ببعض السجناء الذين شرحوا لها عن األنشطة التي يقومون بها في 

 المشاغل. 
 

وتمكيني لزيارة ا تسهيل هذهوبعد الزيارة، صرحت السفيرة أيخهورست: "أود أن أشكر السلطات اللبنانية على 
في  60نسبة الموقوفين تصل إلى إن التحديات كبيرة، ف الوضع القائم في سجن رومية.على الطالع من ا

. وفي الوقت نفسه، تتطلب مسألة لسجن، مما يجعل من الملح جدًا تسريع المحاكماتالمئة من نزالء ا
تراعي المعايير االكتظاظ حاًل براغماتيًا. لذلك أود أن أثني على نية الحكومة اللبنانية ببناء سجون جديدة 

. كما أشجع السلطات على استكمال عملية نقل مسؤولية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى للتوقيف الدولية
 تبدأ بإعطاء األولوية لعمل أفضل لنظام السجون".  العنيفوزارة العدل. فمكافحة التطرف 

 
. رة السجن لتحسين الظروف في داخلهها إداهذه الزيارة نقدر بشكل أفضل الجهود التي تبذل جعلناوأضافت: "ت

فخالل السنوات الماضية، قدم االتحاد األوروبي مساعدات كبيرة إلدارة السجن، ووزارتي الداخلية والعدل، 
 في يستمر االتحاد األوروبيكجزء من جهود مكافحة اإلرهاب. وباإلضافة إلى العمل مع السلطات اللبنانية، 

للسجينات والمساعدة جتماعية الخدمات االتقديم التي تساهم في تحسين ظروف التوقيف و منظمات ال دعم
 المؤبد".سجن باللنزالء الذين يعانون من أمراض عقلية والمحكومين ل النفسية واالجتماعية

 

http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon
http://www.facebook.com/EUDelegationLebanon


ن "االتحاد األوروبي قد وافق للتو على مبادرة جديدة تهدف إلى تحسي وختمت السفيرة أيخهورست بالقول إن
مليون يورو. وفي هذا اإلطار،  1.2الظروف الطبية والصحية والبنى التحتية في سجني رومية والقبة بقيمة 

ونساهم في إعادة هيكلة  هماسنقدم تجهيزات طبية وصحية للسجنين. كما سنعمل على تدريب األطقم الطبية في
 ". وحدة الطب الشرعي في وزارة العدل


