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 دويھي، جوزف الحضرة العميد 

 حضرة السيدات والسادة، 

 

 األساسية لالتحاد الھتماماتواليوم حفل إطالق برنامج يعكس القيم  اًأشكركم جميعا على تنظيمكم

   ". تعزيز مقاربات وممارسات حقوق اإلنسان في سجون النساء في لبنان: "األوروبي
  

في في لبنان، السيما السجينات النساء ً في أن نرى تحسنا في أوضاع بعد ثالث سنوات من اليوم، نأمل

ن و بتعاون وثيق مع سلطات السجل العمتميأن في دا وفردان وزحلة ورابلس وبعبسجون النساء في ط

قانوني  الدعم الوسوف تنال الموقوفات والسجينات. ات والسجيناتللمحافظة على حقوق اإلنسان للموقوف

 .  تعديل التشريعات لمالءمة قانون السجون مع المعايير الدوليةواالجتماعي الضروري، ونأمل في

 

تضعھم على السجون في تأھيل النزالء وتوعيتھم وإعادة دمجھم في المجتمع وأن يجب أن تساھم و

  .  ومرحب بھم فيهد كعناصر منتجة في المجتمع من جديالطريق الصحيح لكي ينخرطوا

 

لذلك . في الكثير من مناطق العالم، بما في ذلك السجون في أوروبالألسف غير أنه ليست ھذه ھي الحال 

في الرعاية جتماعي والقانوني المالئم و االكتظاظ والنقص في الدعم االمثلوي. ًءثنافإن لبنان ليس است

 .  الصحية مشكالت مستمرة في جميع السجون اللبنانية

 

 في المئة وفق منظمات عاملة داخل 70 و60إن النسب الخطيرة للتوقيف االحتياطي التي تتراوح بين 

وھذا ببساطة أمر غير .  منھن فقط محكومات13 امرأة، 73ففي ھذا السجن اليوم . السجون مقلقة للغاية

ًوقد دعا االتحاد األوروبي لبنان مرارا وتكرارا لبذل المزيد لتحسين ظر. مقبول وف السجن وتسريع ً

  .المحاكمات المدنية والجزائية العالقة



   

، وال ً أماناوال يحد التوقيف االحتياطي الكثيف من الجريمة وال يجعل المواطنين يشعرون بأنھم أكثر

ّفھو يرتب وباإلضافة إلى تطبيقه غير القانوني والكثيف والظالم، . يضمن التعويض لضحايا الجريمة

ً أن نعمل معا لوضع حد لھذه ويجب. جتماعية واقتصادية باھظة على المجتمع والدولةتكاليف إنسانية وا

  . الحال

  

لتشجيع القضاء على العمل بمزيد من اللبناني إن االتحاد األوروبي ملتزم إصالح النظام القضائي 

 ة الخاصة بأوضاعى المسألة ذات الصلوكجزء من مقاربتنا الشاملة، فإننا نتطرق إل. االستقاللية والفاعلية

  . نوالسج

  

ن ومنظمات المجتمع المدني على االلتزام والعمل والسجن في األمن والقضاء وّأود أن أشكر العاملي

  . اليومي، رغم ندرة الوسائل، لتحسين وضع السجناء في لبنان

  

لبنان مع تأكدوا أن االتحاد األوروبي سيستمر في دعم جھود جميع المعنيين لمالءمة ظروف السجون في 

  .المعايير الدولية ولتحسين فاعلية النظام القضائي

  

  دياكونيا وشركائھا كاريتاس ودار األمل والتجمع النسائي الديمقراطي اللبنانيأتمنى النجاح لمنظمة

 .إلحداث تغيير ملموس في ظروف السجينات والموقوفات

 

 . ًشكرا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


