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 آلمة السفيرة أنجلينا أيخهورست
األوروبي في لبنانرئيسة بعثة االتحاد   
 

 
  

  في النظاراتأثناء التوقيف، السيئة األخرى وتأهيل ضحايا التعذيب والمعاملةوقايةال"مشروع 
 "السجن والتوقيف االحتياطي و

 
المنّفذ من جمعية عدل ورحمةالممول من االتحاد األوروبي و  
 

  قصر العدل في بعبدا– 2011 نيسان 1الجمعة 
 
 

 الطبيب شربل مطر،ضرة العميد ح
 ، حضرة العميد صالح جبران

  نبيل موسى، الرئيس األولحضرة 
 حضرة المدعي العام آلود آرم،

 ، احضرة األب هادي العّي
 عزاء،حضرة السادة والسيدات السفراء وزمالئي وزميالتي األ

 حضرة السيدات والسادة، 
 

 . أعمال تأهيل نظارة قصر العدل في بعبدااليوم يسّرني أن أطلق معكم 
 

هذه األعمال جزء ال يتجزأ من مشروع تتواله على نحو مثير لإلعجاب جمعية عدل ورحمة، وهو يشهد على االلتزام 
  . السيئةعذيب والمعاملةعلى مكافحة التالثابت لالتحاد األوروبي ودوله األعضاء بالعمل 

 
، حقق المشروع نتائج بالغة األهمية، سواء لناحية دعم الضحايا أو لناحية تحسين األدوات التي تمتلكها 2009منذ عام 

 . القوى األمنية إلتمام مهمتها في إطار احترام حقوق اإلنسان
 
أو /حتى اليوم من دعم قانوني ونفسي والسجناء من الموقوفين ومن الرجال والنساء  ضحية 700، استفاد أآثر من دايًةب

 .طبي
 

لجنة هدفها ب العمل قوى األمن الداخلي في شهر آانون الثاني الماضي طلقتأذلك، وفي إطار هذا المشروع، عالوة على 
طر وقد بدأت هذه اللجنة التي يرأسها العميد م.  معاملة غير إنسانية أو مهينة للموقوفينإثرمقدمة الالطعون  النظر في

 . أعمالها ونأمل في أن تتوصل إلى النتائج األولى في وقت قريب
 

 العدل وقصور مرآز لقوى األمن 80 لمشروع، أال وهي تأهيل وتجهيز زنزاناتواليوم تبدأ مرحلة جديدة من مراحل ا
مراعاة لإلنسانية في ويهدف هذا التأهيل إلى زيادة المساحات وتحسين التهوئة واإلضاءة .  للدركديب مرآز تأ20و

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

 
األوروبي لبنان أيضًا على دفع عملية نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل من أجل ويشّجع االتحاد 

 . االمتثال للمعايير الدولية
 التعذيب القضاء علىإن الجهود المتالزمة للمجتمع المدني وقوى األمن الداخلي تترافق مع بعض التقدم في لبنان نحو 

لكن تبقى هناك ضرورة . ات دولية في هذا المجالعلى اتفاقيخطوة مهمة بالمصادقة  فقد حقق لبنان. وسوء المعاملة
لوضع آلية وطنية وقائية لمراقبة أماآن التوقيف ولتقديم التقارير المنتظرة إلى لجنة مكافحة التعذيب التابعة لألمم 

  .المتحدة



 2

 
 أوًال أعضاء جمعية عدل ورحمة، األب هادي وأشكر. وأوّد أن أتوّجه بالشكر إلى جميع الشرآاء في هذا المشروع

 . وسوف يبقى االتحاد األوروبي إلى جانب المدافعين عن حقوق اإلنسان. وفريقه، على تفانيهم وحّسهم المهني
 

ظهر بمشارآتها الفاعلة في هذا المشروع تعلقها بمكافحة سوء أن أحّيي جهود قوى األمن الداخلي التي ُتأيضًا آما أوّد 
 . لةالمعام

 
 . شكرًا على حسن إنصاتكم


