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 أصل كي لي عوناً  قواه كل سخر الذي األول وقدوتي معلمي، المستنير الفكر صاحب إلى

.. رالموق أبي ،عليه أنا ما إلى  

 يأم ،المنشود هدفي أحقق كي أمامي الطريق ومهدت طفلةً  وربتني وهناً  حملتني من إلى

.. الحبيبة  

.. العزيز زوجي ،وعزوتي سندي درب، رفيق إلى  

... سارا صغيرتي ،فؤادي ومهجة كبدي فلذة إلى  

.. هذا مشروعي في دعمني من وكل وٕاخوتي أخواتي إلى  

 

.المتواضع العمل هذا أرفع  

  

  

  

  

  



 شكر وتقدير

وُتواأُ آَمُنوا ِمْنكُمْ َوالَِّذيَن َيْرَفعِ هللاَُّ الَِّذيَن 

اْلِعْلمَ َدَرجَاتٍ 

)11المجادلة (

 أوالً  الحمد فله منحني القدرة إلنجاز هذا البحث، حيث فضله عّز وجّل على اهللا أشكر

  .وآخراً 

 مقدمتهم وفي الفترة، هذه خالل المساعدة، يدَ  لي مدوا الذين األخيار أولئك أشكر ثم

مساعدتي. في جهداً  يدَّخر لم الذي سماعيلالدكتور عصام إ المشرف أستاذي

الجامعة اللبنانية بجميع كادرها التعليمي لحسن استضافتهم لنا  على القائمين أشكر كما

  كطالب في جامعة الوطن.

الذي لم يبخل في  السيد رجا أبي نادر الّسجونفي مديرية وأخيرًا، شكر خاص للقاضي 

  .المديريةمساعدتي وتقديم العون والمشورة طيلة فترة تدريبي في 
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 مقدمة:

 تصال التي تتخذ شكل المستند الكتابي، والغرض منهوسيلة من وسائل اإليمكن تعريف التقرير بأنه 

م محاولة توضيح صورة معينة لموضوع معين يتناوله معّده من أجل نقل و/أو إظهار معلومات وحقائق لتقدي

د يتضمن أيضا إستنتاجات أفكار جديدة أو توضيح أفكار قديمة كانت تشكل إلتباسا لدى المجتمع، وق

قتراحات وتوصيات تتعلق بالموضوع محل البحث.  وا 

قرير ت، الميداني، الهندسي وغيرها الكثير. ولكن، ما يميز دارييتخذ التقرير أنواعا عديدة: فمنه اإل

ه أنه يقّدم معلومات تتناول معالجة إشكالية لموضوع معين يختار ريب )أو ما يعرف بتقرير التربص( التد

لمتدرب في مؤسسة معينة وخالل فترة محددة، يعرض من خالله المشكلة، والبيئة المحيطة بها، وكيفية ا

نتائج وحقائق  إلىتفسيرها من أجل التوصل تحليلها و إيجاد حلول لها من خالل وصفها وصفا دقيقا و 

حقق الهدف عتماد مسارات منطقية وعلمية بما يادحض المعلومات المغلوطة عبر ل صائبةومعلومات 

 ئدة على معّده وعلى المجتمع ككل.المولج من إعداد التقرير ويعود بالفا

 التعريف بموضوع التقرير: 

غموض بحث وجدل كبيرين لما تكتنفه من  ضعي مختلف دول العالم وال تزال مو ف الّسجونكانت 

شكاليات و  ة لكل جرم، نين الجزائية المرافقالقواو أنواع الجرائم المرتكبة وظروف مرتكبيها، ب مرتبطةتعقيدات وا 

لوزارة لوالجهة التي تتولى تطبيق القوانين المرعية اإلجراء وتبعيتها  الّسجون إدارةواألهم من ذلك كيفية 

 المختصة. 

لدولية ا االتفاقياتتلك المرتبطة بو بتطبيقه القوانين سواء المحلية أولبنان، ال يختلف عن سائر الدول 

 . ّسجونال دارةمة إلالمنظ  
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وزارة في  العامة تتبع لمديريتين مختلفتين: األولى المديريةفي لبنان أنها  الّسجون إدارةولكن، ما يميز 

ية والبلديات وزارة الداخل، والثانية المديرية العامة لقوى األمن الداخلي في لعدل وترتبط فيها إرتباطا مباشراا

إال أنه يصطدم في كثير من األحيان بتضارب  ،وهذا ما يوجب وجود تنسيق بين األطراف المعنية

 للصالحيات بين الطرفين. 

، وبعد أن كانت تابعة لوزارة الداخلية، جرى 1964آب  28تاريخ  17315المرسوم رقم  إلىاستنادًا 

وبعد أن  .1«وارتبطت مباشرًة بوزير العدل»، الّسجون إدارةجديدة في وزارة العدل تدعى  إدارةاستحداث 

من وزارتي  2تم تشكيل لجنة مشتركة 2012حتى عام  1964التعديالت على هذا المرسوم من عام  تتابعت

ة ار من وز  الّسجونعلى  شرافوضع آلية الزمة من أجل نقل صالحية اإلبالداخلية والبلديات والعدل مكلفة 

 .3وزارة العدل إلىاخلية والبلديات الد

إرتباطا  وترتبط لسلطتهاتخضع ة العامة في وزارة العدل و تتبع للمديري الّسجونوهكذا، أصبحت مديرية 

لمديرية العامة لقوى ا إشرافتحت يزال  ال الّسجناءر أن نقل إلعتبابعين امع األخذ  العدل بوزير مباشرا

 مبني على إقتراح اللجنة المشتركة الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والبلديات وفقًا لمشروع مرسوم األمن

                                                            
 تابعة لوزارة الداخلية، جرى الّسجون إدارة، وبعد أن كانت 1964آب  28تاريخ  17315المرسوم رقم  إلىاستنادًا  - 1

موظف  رةدادل، على أن يرأس هذه اإلوارتبطت مباشرًة بوزير الع»، الّسجون إدارةجديدة في وزارة العدل تدعى  إدارةاستحداث 
ين ضباط برتبة مدير يعين بمرسوم بناًء على اقتراح وزير العدل من بين موظفي الفئة الثانية في اإلدارات العامة، أو من ب

 نظام السلك اإلداري ويطبق عليه إلىالداخلي من رتبة مقدم، وفي هذه الحالة ُينقل الضابط من سلكه  منالجيش أو قوى األ
 «.الموظفين، وذلك بالرغم من كل نص مخالف

لعدل القاضي بتكليف وزير ا 2/8/2011تاريخ  65إن وزارة الداخلية والبلديات تفيد إنه عمال بقرار مجلس الوزراء رقم  -2
لعدل ا وزارة إلى الّسجونالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات بوضع اآللية الالزمة للمباشرة بنقل صالحية اإلشراف على 

لس مجلس الوزراء، فقد تّم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لوضع هذه اآللية، من محضر جلسة مج إلىورفع إقتراحاته 
 .34، رقم القرار: 45، رقم المحضر: 7/3/2012الوزراء المنعقدة في السراي الكبير، يوم األربعاء، الواقع في: 

، رقم المحضر: 7/3/2012في السراي الكبير، يوم األربعاء، الواقع في:  محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أنظر -3
  .34، رقم القرار: 45



3 
 

 إلىمن وزارة الداخلية والبلديات  الّسجونعلى  شرافوضع اآللية الالزمة للمباشرة بنقل صالحية اإل المكلفة

 .4إعداد هذا التقرير تاريخ لم تتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء حتىوزارة العدل، والذي 

ت لية والبلدياعبر إخضاعها لسلطتين تتمثالن بوزارتي العدل والداخ الّسجونإن تقسيم مهام مديرية 

داريمن خالل وجود شق أول قانوني و   الّسجونهم وتطبيق أنظمة تأهيلو  الّسجناءبرعاية شؤون يتمثل  ا 

لىمن و  الّسجناءوشق ثاٍن عملي مرتبط بنقل  وقاعات المحاكم أو حتى اإلفراج عنهم مرتبط  الّسجون ا 

المديرية و  الّسجون مديريةظيم بين رض وجوب وجود تنسيق وتنف ،الداخلي األمنبالمديرية العامة لقوى 

 . الداخلي األمنقوى العامة ل

 إشرافتحت  الّسجونخاصة وأن  جهةيخُل األمر من تضارب للصالحيات المعطاة لكل  ولكن، ال

ان وهو المك - حتياطيالنظارات وأماكن الحجز والتوقيف االأن  فيه في الوقت الذي نشهد، الّسجونمديرية 

 ّسجنالفا فيها ومن بعدها يكون مصيره و المحاكمة ويبقى موق إلىل إحالته رتكب الجرم قبالذي ينتقل إليه م

 األمنلقوى  المديرية العامة إشرافتحت ما تزال   –أو البراءة وفقا للحكم الصادر عن القاضي المختص 

 الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والبلديات.

 أهمية التقرير:

ال زالت تشكل حتى اليوم واحدة  مستقّل،كل ما ترتبط به من سلك قضائي في لبنان مع  الّسجونإن 

تأثيرها ال يقتصر على األفراد العاملين فيها أو المرتبطين بها في فلتحديات أمام الدولة اللبنانية من كبرى ا

                                                            
، 16/9/1983تاريخ  151بعد أن توالت التعديالت على مراسيم تنظيم وزارة العدل، تم إصدار المرسوم االشتراعي رقم  -4

شاريع تطبيق القوانين واالنظمة المتعلقة به واعداد مبتنظيم شؤون القضاء والسهر على ُحسن »وأصبحت وزارة العدل ُتعنى 
بداء الرأي في المسائل التي ُتعرض عليها وتمثيل الدولة أمام المح اكم وتنظيم القوانين والنصوص التنظيمية التي تكلف بها وا 

 «.حتياطيالومراقبي الصلح اواألحداث المنحرفين. وتعنى أيضاً بشؤون الكتاب العدل والخبراء ووكالء التفليسة  الّسجناءشؤون 
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ليط لطالما كانت موضع جدل قائم بين المجتمع اللبناني نظرا لتس الّسجونهذا المجال فقط، ال بل إن 

تم ما يو  الّسجونو  حتياطيالنظارات وأماكن الحجز والتوقيف االعلى قضية الموقوفين في اإلعالم الضوء 

 . ن الجهتين المعنيتينعليهم بسبب تضارب الصالحيات بي وقوع ظلمو  وجود حاالت تعذيب من تداوله

يات ل والداخلية والبلدبين وزارتي العد الّسجونالضوء على واقع مديرية  التقرير يسّلط هذاوعليه، 

ن عدم إقرار إقتراح مشروع المرسوم م في ظل طلوبة حتى اليوماألعمال المتنفيذ القوانين و  تطبيقلجهة 

الداخلي  األمنوالمديرية العامة لقوى  الّسجونمديرية  صالحيات في ضاربتقبل مجلس الوزراء ووجود 

 وتأثير كل ذلك على حقوق الموقوفين. 

 لموضوع:دوافع إختيار ا

 يبين الشق القانون تجمععدل، هي دراسة ال وزارة إشرافكمديرية تحت  الّسجونإن دراسة مديرية 

قوق ية والمتمثلة بالحنسانتمّكنني من الجمع بين نوعين من العلوم: اإلو لتطبيقي النظري والشق العملي ا

 .العامة دارةاإلوأيضا تتوافق مع علم التخطيط و  دارةتمثلة باإلوالم اإلداريةو 

طبيقية كوسيلة لدمج القوانين الحقوقية مع األعمال الت الّسجونمن هنا، جاءت فكرة التدريب في مديرية 

على أرض الواقع، وليس أفضل من هذه المديرية التي تجمع بين نوعين من العلوم وبخاصة وأنني شخصيا 

وذلك  دارةقسم التخطيط واإل في 2في إختصاص الحقوق وتابعت دراسة الماستر  1قد أتممت الماستر 

 لحياة. وبالتخطيط االستراتيجي في كافة مجاالت ا دارةبهدف اإلطالع على كيفية تطبيق القوانين وربطها باإل

 اآلتي:ب إختياري لهذا الموضوع وعليه، يمكن تلخيص دوافع

قيام بفترة كان ال بد من ال دارةاألول: دافع أكاديمي: كوني طالبة حقوق في قسم التخطيط واإل -

 وفقا لقواعد وأصول البحث العلمي األكاديمي. إداري –تدريب لمعالجة موضوع قانوني 
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مع غياب أي دراسة الموضوع كونه لم ُيعالج من قبل، خاصة هذا الثاني: دافع شخصي: اخترت  -

وتتحكمان  الّسجونتركز على تضارب الصالحيات بين مديريتين تتقاسمان األدوار في  عملية

 .  نساناإل بمصير

 الّسجونحيات بين مديرية الثالث: دافع مرتبط بتقديم المصلحة العامة: إن مسألة تضارب الصال -

 الداخلي تؤثر بشكل مباشر على الموقوفين وذويهم وهي مسألة ذات األمنالمديرية العامة لقوى و 

 شأن عام وموضع إبتالء دائم ومتكرر. 

 أهداف التقرير:

خاضعة أن أصبحت بعد  الّسجونإبراز الدور المهم واإلستثنائي لمديرية  إلىتهدف هذه الدراسة 

الحجز  النظارات وأماكنبقاء . وما زارة الداخلية والبلدياتو  إشراف بعد أن كانت تحت، وزارة العدل شرافإل

د يسوى عقبة أمام تطبيق القوانين ألنه الداخلي  األمنعامة لقوى المديرية ال بيد حتياطيوالتوقيف اال وج 

ختالف جوهري حول تطبيق القانون حول الصالحية الممنوحة لكل جهة وارأَيْين متعارضين ومختلفين 

 ، وذلك من خالل:الّسجناءومدى تأثيره على األنجع لمصلحة الموقوف، 

 . بعد نقلها لسلطة وزارة العدل الّسجونالبحث في واقع مديرية  -

ة في عهدة المديرية العام حتياطيلحجز والتوقيف االالنظارات وأماكن االسبب الكامن وراء بقاء  -

 .الداخلي األمنلقوى 

وقوفين في تطبيق عملها بالتزامن مع وجود الم الّسجونإبراز التحديات والعراقيل التي تواجه مديرية  -

 في نظارات قوى األمن. 

 .التنسيق والتضارب في الصالحيات بين المديرية وقوى األمن وأثره على الموقوفين -

قتراحات  -  .بشكل خاص الموقوفينبشكل عام و  الّسجون أوضاع لتحسينالمساهمة بتقديم توصيات وا 
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 اإلشكالية:

اسة بين وزارتين تعتبران من الوزارات الحس الّسجونوقوع مديرية تتمثل بتطرح هذه الدراسة إشكالية 

على حقوق الموقوفين  ذات تأثير مباشرهما منوالمؤثرة في لبنان ما يجعل من تضارب صالحيات كل 

 . همتأهيلوسبل رعايتهم و 

 ويتفرع عن هذه اإلشكالية عدة تساؤالت:

 وزارة العدل؟ إشراف إلىوزارة الداخلية والبلديات  إشرافمن  الّسجونلماذا تم نقل مديرية  -

 بين، وبينهما و الداخلي األمنوالمديرية العامة لقوى  الّسجونكيف تتم عملية التنسيق بين مديرية  -

 ؟الّسجون

كيف يؤثر تضارب الصالحيات بين المديريتن على تعجيل أو تأخير جلسات المحاكمة وصدور  -

 الحكم بحق الموقوف؟

دارةمدى الرقابة على تنفيذ األحكام القضائية من قبل الجهة المولجة حراسة و  -  ؟الّسجون ا 

 منهجية العمل:

اديمي عمل عليها، فال تقتصر على التوجه األكتكاد ال تخلو أية دراسة من إعتماد منهجية إلعدادها وال

فقط بل ترتبط موفقيتها بإعتماد منهجية للعمل توصف الحالة موضوع البحث وتحللها وتخلص بإستنتاجات 

 منها.

 وصفمن  انطالقاعتماد منهجية علمية اهدف األكاديمي لهذا التقرير، تم ال إلىمن هنا، وباالضافة 

 تحديد االشكالية واستخالص النتائج والتوصيات.المديرية مكان التدريب، ثم 
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هجين المن ولهذا، وفي سياق السعي لتحديد المشاكل واإلجابة على األسئلة المطروحة، اعتمدتُ 

 اآلتيين:

إلى نتائج الذي يعتمد على تحديد موضوع معين يخضع للبحث والدراسة للوصول : لتجريبيالمنهج ا -

ستنباطات  .الدراسة لمعالجة المشكلة موضوع وا 

حات الذي يؤدي إلى الوقوف على المشاكل العملية الواردة في البحث وتقديم المقتر : العمليالمنهج  -

 . والحلول
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 تقسيم البحث: 

 الّسجون مديرية واقع :األول القسم

 وعملها وأقسامها الّسجون بمديرية التعريف :األول الفصل

 امهاوأقس الّسجون مديرية: األولى الفقرة

  الّسجون مديرية أعمال: الثانية الفقرة

 واألعمال المنجزة الّسجون مديرية في التدريب فترة :الثاني الفصل

  التدريب فترة: األولى الفقرة

   التدريب فترة خالل المنجرة األعمال: الثانية الفقرة

 خليالدا ناألم لقوى العامة والمديرية الّسجون مديرية بين: الموقوفون: الثاني القسم

 الفعلي والتطبيق القانوني المفهوم بين الّسجون إدارة: األول الفصل

 اإلدارية والضابطة العدلية الضابطة مفهوم: األولى الفقرة

 العدل زارةو  إشراف إلى الداخلية وزارة إشراف من الّسجون مديرية نقل دوافع: الثانية الفقرة

 جونالسّ  واقع من حّية شهادات: الثالثة الفقرة

  الّسجون أوضاع مع الرسمي التعاطي: الرابعة الفقرة

 التعذيب ومنع الّسجون أوضاع تحسين بشأن مقترحات: الخامسة الفقرة
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  العدل وزارة إلى الّسجون لمديرية الفعلي النقل بخطوات البدء: السادسة الفقرة

 غائب وحقوق مهدورة وتنسيق متضاربة صالحيات: الثاني الفصل

  للقوانين مخالفات: لىاألو  الفقرة

 االحتياطي والتوقيف الحجز وأماكن والنظارات الّسجون إكتظاظ: الثانية الفقرة

 الّسجون مديرية إلى الصالحيات كاّفة نقل وجوب: الثالثة الفقرة

 خاتمة

 المراجع

 المالحق
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 الّسجونالقسم األول: واقع مديرية 
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 ها وعملهاأقسامو  الّسجونالتعريف بمديرية  األول: الفصل
 

 هاأقسامو  الّسجونمديرية الفقرة األولى: 

هو  الّسجنوسلب الحّريات وسادت النظرة أن  قصاءواإل التعذيبب الزمن عبر الّسجون مفهوم اقترن

لى القهر إليه لمعاقبته حتى الموت. ومع تطور البشرية واالنتفاض ع الّسجينالمكان المظلم حيث يتم نفي 

، ونمت فكرة تأهيلوال صالحاإل إلىوالظلم، جاءت القوانين لتغّير أشكال العقاب من اإلذالل والتعذيب 

. 5بصورة خاصة بفضل كتابات "بيكاريا" في ايطاليا و"جون هوارد" في انكلترا وغيرهم يصالحاإل الّسجن

 اإلعالن إلى أسفرت عديدة دولية ؤتمراتمتغيير السياسة العقابية، عبر عقد  إلىواستمرت الجهود الرامية 

 الشعوب كافة تستهدفه أن يجب الذي المشترك المعيار وهو 10/12/1948 بتاريخ نساناإل لحقوق العالمي

 المتحدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصى الذي الّسجناء لمعاملة الدنيا النموذجية القواعدومن ثم تم وضع 

، فكان لبنان من أوائل الدول التي 1955 عام جنيف في المعقود رمينالمج ومعاملة الجريمة لمنعاألول 

عبر  الّسجونفي  تأهيلوال صالحووقعت على المعاهدات وبدأت باعتماد اإل االتفاقيات إلىانضمت 

 ". الّسجونبإسم "مديرية  إدارةاستحداث 

خلية نقلها من وزارة الداو تعقيبا على ما تقدم، سنتناول األسباب التي استدعت استحداث مديرية سجون 

ون عمال المديرية والجهات المرتبطة بها بشكل مباشر والجهات التي تتعاوزارة العدل، وأ إلىوالبلديات 

 . الّسجونربطها بوتنسق معها في تطبيق القوانين وتفعيل األعمال في المديرية و 

                                                            
 .14/6/1995 بيروت، الديار، جريدة لبنان، في الّسجناء أوضاع حول بحثية دراسة بشرى، قبيسي، -5

 



12 
 

  الّسجوننشأة مديرية  البند األول:

 1926أيار  31( تاريخ 5، أصدرت الحكومة المرسوم رقم )1926أيار  23بعد إعالن الدستور في 

، وحدد هذا المرسوم العدد بسبع «بتنظيم وزارات الجمهورية اللبنانية وتعيين اختصاصاتها»الذي قضى 

 «. وزارة العدلية»وزارات كانت أولها 

دارته في الدولة، ومراقبة تطبيق »وتحدد اختصاص هذه الوزارة  ين الشرائع والقوانبتنظيم القضاء وا 

تعديلها بواألنظمة القضائية المعمول بها. على أنه يكون إصدار المراسيم المتعلقة باإلعفاء من العقوبات أو 

ة بناًء على اقتراحها. ونص هذا التنظيم أخيرًا على أن مجلس شورى الدولة والمحاكم الشرعية اإلسالمي

 «.واإلفتاء تابعة كلها لوزارة العدلية

عي العامة الصادر بموجب المرسوم االشترا دارةفي تنظيم اإل« وزارة العدلية»اعتماد تسمية  واستمر

بموجب المرسوم االشتراعي رقم « وزارة العدل»، إال أنها استقرت على تسمية 5/1/1955تاريخ  12رقم 

 .12/6/1959تاريخ  111

ة تابعة لوزار  الّسجون إدارةانت ، وبعد أن ك1964آب  28تاريخ  17315المرسوم رقم  إلىواستنادًا 

لعدل، اوارتبطت مباشرًة بوزير »، الّسجون إدارةجديدة في وزارة العدل تدعى  إدارةالداخلية، جرى استحداث 

 موظف برتبة مدير يعين بمرسوم بناًء على اقتراح وزير العدل من بين موظفي دارةعلى أن يرأس هذه اإل

ن رتبة مالداخلي  األمنأو من بين ضباط الجيش أو المديرية العامة لقوى  العامة، داراتالفئة الثانية في اإل

الرغم ويطبق عليه نظام الموظفين، وذلك ب داريالسلك اإل إلىمقدم، وفي هذه الحالة ُينقل الضابط من سلكه 

 «. من كل نص مخالف

ضع مشاريع العمل على و » الّسجون إدارةوأوجبت المادة الخامسة من هذا المرسوم على مدير 

وتحديد المالكات الضرورية لضمان  الّسجون إدارةالنصوص المتعلقة بتنظيم وتحديد صالحيات ومهام 
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 الّسجون دارةوبطرق إعداد وتدريب الموظفين إل الّسجون، وبكيفية تأليف أجهزة دارةحسن سير عمل هذه اإل

 «. وللوظائف العقابية

رار وروده في تنظيم وزارة العدل الصادر بموجب ولكن بقي هذا النص دون تطبيق بالرغم من تك

 (. 29)المادة  16/9/1983تاريخ  151المرسوم االشتراعي رقم 

تاريخ صدور المرسوم  16/9/1983بعد ذلك توالت التعديالت على تنظيم وزارة العدل لغاية 

 . الذي ألغى كافة التنظيمات السابقة وأحل محلها أحكامًا جديدة 151االشتراعي رقم 

 عنىغاية اليوم، أصبحت وزارة العدل توبموجب هذا المرسوم االشتراعي، الذي ال يزال معمواًل به ل

عداد مشاريع القوان» ين بتنظيم شؤون القضاء والسهر على ُحسن تطبيق القوانين واالنظمة المتعلقة به وا 

بداء الرأي في المسائل التي ت والنصوص التنظيمية التي تكلف بها لمحاكم يها وتمثيل الدولة أمام اعرض علوا 

يسة وكالء التفلالمنحرفين. وتعنى أيضًا بشؤون الكتاب العدل والخبراء و  األحداثو  الّسجناءوتنظيم شؤون 

 «.حتياطيومراقبي الصلح اال

 .اإلداريةوأصبحت وزارة العدل تضم: المديرية العامة والمحاكم العدلية والمحاكم 

 وهكذا، 

 العامة(، داراتوتعديالته )تنظيم اإل 12/6/1959تاريخ  111إلشتراعي رقم بناء على المرسوم ا -

 وتعديالته )نظام الموظفين(، 12/6/1959تاريخ  112بناء على المرسوم اإلشتراعي رقم  -

في وزارة العدل تدعى  إدارة)إحداث  28/8/1964تاريخ  17315بناء على المرسوم اإلشتراعي رقم  -

 (،الّسجون إدارة

وتعديالته )تنظيم وزارة العدل( السيما  16/9/1983تاريخ  151المرسوم اإلشتراعي رقم  بناء على -

 منه، 29المادة 
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المتعلق بإعتماد اإلستراتيجية الوطنية  7/3/2012تاريخ  34بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  -

 وزارة العدل، إلىمن وزارة الداخلية  الّسجون إدارةلنقل 

 ،5/2/2015تاريخ  118مة المدنية بقراره رقم وبعد موافقة مجلس الخد -

 (، 16/6/2015تاريخ  2015-222/2014وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة )الرأي رقم  -

وزارة العدل وتعمل في تابعة للمديرية العامة  إدارةعتبارها اب الّسجونتم إنشاء مشروع مرسوم مديرية 

ة بنظام متعلقمشاريع النصوص القانونية والتنظيمية الها، تتولى إعداد الدراسات والتقارير و إشرافتحت 

والجهات الرسمية  داراتوتفتيشها، والتنسيق مع سائر اإل الّسجونوبالسياسات العقابية، ومراقبة  الّسجون

 . 6الّسجناءو  الّسجونوالخاصة التي تعنى بشؤون 

 .الّسجونة نظمأهم وتطبيق تأهيلورعايتهم و  الّسجناءبشؤون  الّسجونتعنى مديرية 

 يرأس هذه المديرية موظف يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل باالختيار من بين:

 شخاص الحائزين على شهادة دكتوراه في العلوم الجنائية.ألا -

شهادة في العلوم الجنائية أو و جازة الحقوق إ علىمن الفئة الثانية يكون حائزا  إداريموظف  -

 الشهادة من سبق له ومارس هذه الوظيفة ثالث سنوات على االقل.االجتماعية. ويعفى من شرط 

كه المذكورة على أن يبقى تابعا لسل دارةيمكن لوزير العدل أن ينتدب أحد القضاة للقيام بمهام اإل

 القضائي. 

                                                            
 . الّسجونمشروع مرسوم تنظيم مديرية  - 6
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وتحدد مهامها وصالحياتها ومالك الموظفين فيها بموجب مرسوم يتخذ في  الّسجونتنظم مديرية 

 .7بناء على اقتراح وزير العدلمجلس الوزراء 

  2013عام إشراف وزارة العدل  إلى الّسجون: نقل مديرية البند الثاني

 وزارة العدل، إلىالداخلي  األمنمن عهدة المديرية العامة لقوى  الّسجون إدارةتجسدت فكرة نقل 

طها مباشرة بوزير " وربالّسجون إدارةالقاضي بإنشاء " ٢٨/٨/١٩٦٤تاريخ  ١٧٣١٥بصدور المرسوم رقم 

)تنظيم وزارة العدل(  ١٦/٩/١٩٨٣تاريخ  ١٥١من المرسوم اإلشتراعي رقم  ٢٩العدل، ثم نّصت المادة 

هامها م، على أن تحدّد الّسجونهم وتطبيق أنظمة تأهيلورعايتهم و  الّسجناءبشؤون  الّسجونبأن تعنى مديرية 

 .ومالك الموظفين فيها بموجب مرسوم

 الّسجون إدارةعتماد إستراتيجية وطنية للمباشرة بنقل صالحية ااه التشريعي، تّم سياق هذا اإلتجفي 

بموجب قرار الداخلية والبلديات والعدل وزارة العدل التي أعدتها اللجنة المشتركة المكلفة من قبل وزارتي  إلى

 الّسجونعلى  فشراالذي عرض اآللية الالزمة لنقل صالحية اإل ٧/٣/٢٠١٢تاريخ  ٣٤مجلس الوزراء رقم 

تابعة  الّسجون إدارةعقابية متخصصة في عامة مستقلة وزارة العدل، بحيث لحظ استحداث مؤسسة  إلى

 . 8تهاها ووصايإشرافلوزارة العدل وتعمل تحت 

تاريخ  5818وزير العدل، بناًء على المرسوم رقم  قرار مجلس الوزراء المذكور، قام إلىباالستناد 

وتعديالته )تنظيم وزارة  16/9/1983تاريخ  151ى المرسوم االشتراعي رقم ، وبناًء عل13/6/2011

، وبناًء على اقتراح المدير العام لوزارة 23/10/2012العدل(، وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى بتاريخ 

                                                            
 ، تنظيم وزارة العدل. 16/9/1983الصادر بتاريخ  151( من المرسوم االشتراعي رقم 29المادة ) - 7
، رقم المحضر: 7/3/2012ر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الكبير، يوم األربعاء، الواقع في: من محض - 8

 .34، رقم القرار: 45
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العدل، بتكليف القاضي السيد رجا أبي نادر بوضع الدراسات واألسس والنصوص الالزمة لقيام مديرية 

 .9مهامه القضائية إلىفي وزارة العدل حيث تم تكليفه مؤقتًا بمهام هذه المديرية وذلك باإلضافة  جونالسّ 

 35كاتبًا إضافيًا من أصل  21تم على مراحل، إلحاق  ار عينه وبعد سلسلة من المقابالتطوفي اإل

األقالم العدلية في وفق ما نّص عليه قرار مجلس الوزراء المشار إليه، للعمل كمساعدين قضائيين في 

من عهدة المديرية العامة لقوى  الّسجون إدارةفي بيروت، كخطوة عملية أولية لنقل  دارةوفي اإل الّسجون

 .10وزارة العدل إلىالداخلي  األمن

وزارة الداخلية والبلديات  إشرافمن  الّسجون، يمكن القول أن التفكير بنقل صالحيات مديرية وهكذا

 بناءً العمل  ةقإنطال الذي شهد 2013حتى منتصف العام  1964عدل بدأ منذ عام وزارة ال إشراف إلى

لت بين الوزارتين لوضع اآللية تي تشكتراح اللجنة المشتركة العلى إق على قرار مجلس الوزراء الذي وافق

 . 11وزارة العدل إلى الّسجونعلى  شرافالالزمة للمباشرة بنقل صالحية اإل

 وزارة التربية، وزارة اإلجتماعية، الشؤون وزارة من مؤلفة الّسجون تنظيم لجنة تألفت 2014 العام وفي

والبلديات  الداخلية وزارة زالت ال هذا يومنا حتى . لكن12العدل وزير برئاسة والبلديات الداخلية وزارة الصحة،

 الصعيد على رزهاأب عديدة مشاكل إلىمّما أّدى  غائب اإلدارات بين التنسيقو  الّسجون إدارة عن مسؤولة

 . والقانوني والنفسي التربوي واإلجتماعي

                                                            
 . وزارة العدل إلى الّسجون إدارةالخطة الوطنية لنقل صالحية  - 9

 . مرجع السابقال - 10
، رقم المحضر: 7/3/2012األربعاء، الواقع في:  من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الكبير، يوم - 11

 .34، رقم القرار: 45
  http://justice.gov.lb/ الموقع االلكتروني لوزارة العدل: -12
 

http://justice.gov.lb/
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 من تعاني ومراكز الحجز والتوقيف حتياطيالنظارات وأماكن الحجز والتوقيف االو  الّسجون وال تزال

 لوجهة مناسبة الغير البنيوية وغياب الهندسة ،الّسجناء تصنيف الشديد، عدم كتظاظأبرزها اإل مشاكل عدة

 . 13اإلستعمال

  الّسجون: واقع مديرية بند الثالثال

سي المبنى الرئي ذاتة العدل، إال أنها ال تقع ضمن وزار لمديرية العامة في ل الّسجون مديريةتتبع 

دل للوزراة، بل هي عبارة عن شقة صغيرة المساحة نسبيا في )سنتر ديلما( في الشارع المقابل لوزارة الع

يحتوي على مصرف ومطعم في الطابق األرضي، ويتضمن والقصر العدلي، حيث أن المبنى المذكور 

وقسم البحث الجنائي  األحداث، وقسم الّسجونمديرية  إلىمكتبة صغيرة لتصوير المستندات، إضافة 

 والمؤسسة العقابية في الطوابق التي تلي.

 أن بدووي س كذلك رسميا،ي، ألنه لالعدل وزراةالمبنى المذكور هو مبنى ملحق ب عتبار أنإال يمكن 

فية منفصلة عن المبنى الرئيسي للوزارة أنه ال يوجد مساحة كاتقع في شقة السبب الرئيسي لكون المديرية 

 . ى الوزارة إلشغال المديريةفي مبن شاغرة أو طوابق

عبارة عن شقة صغيرة جدا، تكاد ال تتسع ها ، نجدالّسجونحيث تقع مديرية  في الطابق الثالث،

، أما بالنسبة الرئيسي المديريةمركز الخمسة أشخاص )العاملون في عددهم ن ال يتجاوز للموظفين فيها والذي

                                                            
، 0192-2018 المركزي، رومية سجن نموذج: الّسجون داخل اإلجتماعي العمل حول بحثية دراسة الم،مخّول، س -13

 اإلداريين في نم الثالثة الفئة لموظفي الثانية الفئة إلى للترفيع الخامسة المؤهلة العليا التدريبية الدورة من الثانية المرحلة
هد المدنية، المع الخدمة مجلس حياتبصال المشمولة العامة والبلديات المؤسسات في يماثلهم ومن كافة العامة اإلدارات

 لبنان.  – ، بعبدادارةطني لإلو ال
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في مختلف المناطق  الّسجونموظفا موزعون على  17للعدد الباقي من الموظفين التابعين للمديرية فهم 

 الموكل بتسيير أعمال المديرية.  الّسجوناللبنانية( إضافة للقاضي المشرف على مديرية 

  قسمين: إلىم الموظفون ينقس

 .الّسجونالقلم العدلي: موظفو  -1

 .الّسجون: الدرك الذين ينظمون داريالقلم اإل -2

تم األحيان ي كثير منإن عدد الموظفين في المديرية قليل وال يلّبي إحتياجات العمل، خاصة وأنه في 

ب حتى القيام بأعمال الكاتأو  الّسجونتكليف بعض الموظفين للقيام بأعمال أو مهام خارج المديرية في 

 العدل بالتكليف. 

يتضمنه مكتب،  الّسجوني المشرف على صالون صغير عبارة عن مكتب القاض تتألف المديرية من

غرف صغيرة، تترأس غرفتان منهما موظفتان من مكتب  أربعثم  ومكتبة، وطاولة صغيرة لعقد اإلجتماعات،

ا فة ثالثة فيه)وهما لبنانيتا الجنسية(، إضافة لغر  UNODCالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  األمم

 غرفة خامسة، والغرفة الرابعة تتشاركها موظفة من فئة محرر مع رئيسة الدائرة، و موظفة من فئة محرر

 ومطبخ صغير جدا يتسع لشخص واحد ودورتي مياه صغيرتين.  صغيرة جدا إلستقبال الزائرين،

 ى الشكل اآلتي:الموظفات في المديرية عل تتوزع

، 2018رئيسة الدائرة، فئة ثالثة، والتي باشرت عملها قبل فترة وجيزة في المديرية في أواخر عام  -1

حيث أنه من المفترض أن تعمل في مبنى الوزارة الرئيسي، ولكن، بإعتبار أنهم ليسوا بحاجة لرؤساء 

لتتشارك  الّسجونمديرية  إلىم نقلها ت، ثانياً  ال يوجد مساحة كافية إلستحداث مكتب لهاو  ،دوائر أوالً 

الغرفة مع موظفة من فئة رابعة، محرر، خالفا لألصول المعمول بها حيث أن رئيس الدائرة عادة 

لسبب عدم وجود وا ما يتقلد مكتبا خاصا به كونه يكون المشرف على الموظفين األدنى منه فئة
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من مناسبة أنه لم يطلب رئيس دائرة ذكر في أكثر  المديريةالقاضي في ن أماكن شاغرة، حتى أ

 . ولهذا تقوم رئيسة الدائرة بإنجاز المهمات الموكلة إليها بعنوان كاتبة للمديرية،

منتدبتان للعمل  UNODCالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  األممموظفتان من موظفي مكتب  -2

رية األوروبي مع مدي االتحادن المتحدة وم األممطار مشروع التعاون المدعوم من في المديرية في إ

 . الّسجون

 من حاملي اإلجازة في الحقوق.وهما مقابالت شفيهة ل بعد أن خضعتا أيضا تم إختيارهماموظفتان  -3

 وربطها بالمديرية الّسجون: توزيع البند الرابع

دارتها الّسجون إدارة تتناول مادة 153 لبنان في للسجون المنظم المرسوم يضم  رةداإلوا وتفتيشها وا 

  .وفراش ملبس غذاء، من للّسجناء المعيشية واألوضاع الّسجناء وزيارة الّسجن ومكتبة فيها الطبية

نظارة لدى الشرطة القضائية ونظارة واحدة لدى قيادة  25و لدى قيادة الدركنظارة  184إضافة لـ 

 ى الجيش اللبناني. ألمن العام إضافة لمراكز التوقيف لدمركزية لدى اونظارة واحدة  شرطة بيروت

 : إلى سجنا 24 عددهاو  لبنان في الّسجون المرسوم مقسّ و 

 نساء سجن هو واحد سجن بيروت في .بيروت مدينة في الواقعة الّسجون وهي: مركزية سجون -1

 .خازنال بربر سجنعرف بما ي وأ بيروت

 ومراكز( ظاتالمحاف مراكز) االستئناف محاكم مراكز في الموجودة الّسجون وهي: مناطق سجون -2

  .المنفردين القضاة

 سجنا. 19سجون رجال: عددها  -3

 سجون. 4سجون نساء: عددها  -4

 قاصرين. –سجن واحد لألحداث  -5
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 قاصرات.  –سجن واحد لألحداث  -6

 موّزعة كاآلتي: الّسجونوهذه 

 الّسجنتصنيف  الّسجنإسم  المنطقة المحافظة

 نساء بربر الخازن بيروت بيروت

 رجال يةروم رومية جبل لبنان

 رجال جبيل جبيل

 رجال عاليه عاليه

 نساء بعبدا بعبدا

 – يإصالحمعهد  بعاصير

 ةجناح األحداث الفتيّ 

 قاصرين

 – يإصالحمعهد  ظهر الباشق

 مركز تأديبي للقاصرات

 قاصرات

 رجال طرابلس طرابلس الشمال

 نساء القّبة طرابلس 

 رجال البترون البترون

 جالر  زغرتا زغرتا

 رجال أميون أميون

 رجال حلبا حلبا

 رجال دوما دوما
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 رجال زحلة زحلة البقاع

 نساء زحلة زحلة

 رجال جب جنين جب جنين

 رجال بعلبك بعلبك

 رجال رأس بعلبك رأس بعلبك

 رجال صور صور الجنوب 

 رجال النبطية النبطية

 رجال تبنين تبنين

 رجال جزين جزين

 رجال بنت جبيل لبنت جبي

 رجال مرجعيون مرجعيون

 

 معيار توزيع اللبناني المشرع بنى إذ ،الّسجون هذه على عددهم حسب عليهم المحكوم المرسوم وّزع

والقاصرات  القاصرين وضع ذلك جانب إلى ىوتبنّ  بها، عليهم المحكوم العقوبة مدة حسب عليهم المحكوم

 . 14النساء وكذلك بهم خاصة أماكن في

التي  الّسجونير بناء وذلك عماًل بمعاي الّسجناءاللبنانية يّتسع لعدد محدد من  الّسجونكل سجن من 

والتي ضّمت أفراد من القطاع الرسمي ، 2011في آب  الّسجونالمكّلفة بتحديد معايير بناء  اللجنةأعّدتها 

                                                            
فحة ص ،2012 األول كانون ،81 المجلد النيابية، الحياة مجلة لبنان، في الّسجون أوضاع وليد، تقرير حول الرحيم، عبد -14

100-111. 
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ة على خبرة أعضائها النظرية في لبنان، مستند الّسجونوهيئات المجتمع المدني مّمن هم معنيون بواقع 

برامه ان بالمواثيق والشرائع الدولية وا  لتزام لبنمن منطلق إ واحتياجاتها الّسجونوالعملية ودرايتها بأوضاع 

 . 15الدولية االتفاقياتالعديد من 

رة يفوق قد تعّج بالموقوفين والمحكومين وعددهم الّسجونولكن، الواقع على األرض غير ذلك كّليًا، ف

: كالفوضى، الّسجونيوّلد مشاكل جّمة في "، والذي بدوره كتظاظعلى االستيعاب مما يسبب "اإل جنالسّ 

 وبينهم وبين العناصر األمنية وغيرها... الّسجناءوعدم االنضباط، ووقوع االشكاليات بين 

ويعود سبب اإلختالف الكبير بين ما هو منصوص عليه في القوانين والمطّبق على أرض الواقع 

تضارب الصالحيات بين الموظفين في وزارتي العدل والداخلية الموكلتين تطبيق القوانين المختصة ل

ثل والتضارب يعود لغياب التنسيق بين الوزارتين، إختالف النظرة إلى الطريقة األم الّسجونوالمرتبطة ب

جاء بينما في معاملتها مع الس مراعاة المواثيق الدولية الّسجونلتطبيق القوانين المكتوبة حيث تحاول مديرية 

وفين معاملتها مع الموقنرى أن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي تعتمد األسلوب العسكري النظامي في 

  الحديث عنها في القسم الثاني من هذا التقرير. وغيرها من األسباب التي سنستفيض في 

  الّسجونأعمال مديرية : الفقرة الثانية

في وزارة العدل من خالل تكليف القاضي رجا أبي نادر بتاريخ  الّسجونرية مديإن تفعيل 

 بعد موافقة مجلس القضاء األعلى أوجب القيام لعدة خطوات لبدء العمل في المديرية، فكان 30/10/2012

 روس، وتأمين التدريب للعاملين في معهد الدالّسجونتعيين المساعدين القضائيين في األقالم العدلية في 

عداد تقارير حول أوضاعها.   القضائية، والقيام بزيارات ميدانية دورية للسجون وا 

                                                            
قرة من مجموعة القواعد التي وضعتها لجنة الخبراء االستشارية والمنشأة وفقًا لخطة األمين العام لألمم المتحدة والم -15

  .1/12/1995( تاريخ 5-)د 415ة في قرارها رقم الجمعية العام
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اد حتى تاريخ إعد الّسجونبناء على ما تقّدم، تشرح السطور القادمة األعمال التي أنجزتها مديرية 

لجريمة، ت واالمتحدة لمكافحة المخدرا األمملجهات المعنية المتمثلة بمكتب وكيفية التنسيق مع اهذا التقرير 

 . خالل الفترات السابقة الوزارات، الجامعات، والجمعيات المدنية وأبرز األعمال المنجزة

 "باسم" الممكنن الّسجون إدارةبرنامج : البند األول

 لّسجونافي إطار الدعم التقني لوزراة العدل والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي، تم إعداد خطة نقل 

ومات حفظ المعل إلى، وكي ُيصار الّسجونمديرية إشراف  إلىة العامة لقوى األمن الداخلي المديري إشرافمن 

لتسهيل األمور وضبط كافة  "باسم"ن نالممك الّسجون إدارةوضمان حسن سير العمل، تم إعتماد برناج 

 .الّسجناءو  الّسجونملفات 

حكوم، م الّسجين)سواء أكان  الّسجون ىإلفعليًا الذين دخلوا  الّسجناءيختص بتعداد  "باسم" هو برنامج

موقوف( وال يتضمن أية معلومات أو ملفات حول النظارات وأماكن الحجز والتوقيف  –موقوف، أو محكوم 

المتحدة المعني  األمممدعوم بصورة بحتة من مكتب توقيف، وهو ال الحجز أوأو أماكن  حتياطياال

 دعم من قبل وزارة العدل أو الحكومة اللبنانية في هذاولم يتم تقديم أي  UNODCبالمخدرات والجريمة 

 األوروبي. االتحادالمتحدة بالتعاون مع  األممالشأن، أي أن التمويل أتى كامال من مكتب 

ة الواقعة على كاف الّسجونوهو مرتبط إلكترونيًا بكافة  الّسجونفي مديرية  "باسم"يتوفر برنامج 

ل صيانته بشك إلىصار ة عاليتي الجودة منعًا للخطأ، ويسيرفير وحماياألراضي اللبنانية، ويتمتع بنظام 

دوري للتحقق من حسن سير عمل أنظمته اإللكترونية ولتفادي أية مشاكل مستقبلية تعرقل العمل في 

 . الّسجون

 ، أي بالطريقة اإللكترونية، بينما الموظفون"باسم"وفقًا لبرنامج  الّسجونيعمل الموظفون داخل مديرية 

عبر  ورقيًا، وذلك بالتنسيق بينهم وبين موظفي المديرية الّسجنيديرون أعمال  الّسجونالموجودون داخل 
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ة بكل متعلقاإلتصال الهاتفي أو الفاكس للتّأكد من تطابق المعلومات على برنامج "باسم" مع المعلومات ال

 .بشكل يومي الّسجناءسجين وتعداد 

 اآلتي:  "باسم"يضم برنامج 

سواء محكوم،  –موقوف ، سواء أكان موقوفا أو محكوما أو حتى الّسجن إلىلكل شخص دخل  ملفاً  -1

علقة دخل لساعة واحدة أو يوم أو لعدد السنوات المحكوم بها، فإنه يتم إدخال المعلومات كافة المت

له جدوا، جنسيته، عم)إسمه الثالثي الكامل، إسم األم، إسم الزوجة واألوالد في حال وُ  الّسجينب

، خالصة الحكم الصادر عن الّسجن إلىالسابق و/أو الحالي، تحصيالته العلمية، سبب الدخول 

 (.الّسجنالمحكمة المختصة والفترة التي من المفترض أن يقضيها في 

نمية ية، تتأهيل -)دورات حرفية، أشغال يدوية، دورات نفسية  للّسجناءالدورات والنشاطات الُمعّدة  -2

 .(شخصية

 .للّسجناءحصائية والتعداد اليومي تقارير إ -3

 .الّسجونأكثر من مائتي تقرير من إعداد مديرية  -4

ستمارة إ 150سيستم برنامج "باسم" هو حوالي  إلىعدد اإلستمارات المقّدرة سنويًا التي يتم إدخالها  -5

 .A4قياس 

عبر  إسم سجين 75000تم إدخال  2018وحتى عام  2009أنه منذ عام  إلىال بد من اإلشارة  

 برنامج "باسم".
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 الّسجونالتنظيمية بين المديرية و  : العالقةالبند الثاني

المنتشرة في مختلف المناطق  الّسجونعلى حسن سير العمل في  شرافباإل الّسجونعنى مديرية ت 

 ويتضمن حظة عبر الهاتف والفاكس وبرنامج "باسم"اللبنانية، حيث تتم متابعة األعمال يوميًا ولحظة بل

 مل:الع

النظارات وأماكن الحجز أو  الّسجونفي  من دخول وخروج وتوقيف سواء للّسجناءالتعداد اآلني  -

 .الداخلي األمنلمديرية العامة لقوى لالتابعة  حتياطيوالتوقيف اال

 . سجن آخر إلى، أو المحكمة، أو الّسجن إلىمن النظارة  الّسجيننقل  -

 . ، الصحي، النفسيمتابعة ملفات كل سجين على الصعيد القانوني -

 . (المدنية الجمعياتاألوروبي،  االتحاد المتحدة، األممورش العمل )مع قيادة الجيش،  إقامة -

نسانلتعاطي أكثر إحترافية و  الّسجونتدريب موظفي  -  . يةا 

 . راقبة والتفتيشالم -

 . تطبيق العقوبات البديلةالعمل على  -

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  مماألمع مكتب  الّسجون مديرية: عالقة البند الثالث

UNODC 
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  16المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة األممتأسيس مكتب أواًل: 

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو مكتب فائق الريادة في مكافحة الجريمة  األمممكتب 

ام رق األوسط وشمال أفريقيا عوالمخدرات واإلرهاب على الصعيد العالمي. وقد تأسس المكتب اإلقليمي للش

ار تجلتقنية لبلدان المنطقة للتصدي لإلفي القاهرة، جمهورية مصر العربية، بهدف تقديم المساعدة ا ١٩٩٧

لفساد ، بما فيها اإلرهاب واأشكال الجريمة المنظمةبالمخدرات واألشخاص واألسلحة والقطع األثرية، وباقي 

 ر ذلك.وغسل األموال وتهريب المهاجرين، وغي

لبحرين ويغطي المكتب جميع دول البرنامج اإلقليمي، وهي تحديدا: األردن واإلمارات العربية المتحدة وا

مان ودولة فلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب زائر والسودان وسوريا والعراق وعوالج

 والمملكة العربية السعودية واليمن.

ارات ي، هناك مكتبين دون إقليميين في طرابلس )ليبيا( وأبو ظبي )اإلمالمكتب اإلقليم إلىوباإلضافة 

كثر أالعربية المتحدة(، وستة مكاتب برامج في األردن وتونس وفلسطين ولبنان والمغرب واليمن، يعمل فيها 

 موظفا. ٧٥من 

يح ذلك ع في تواجد المكتب في المنطقة، وافتتاح مكاتب برامج جديدة كلما تتوتبذل الجهود للتوس

 حافظة المشاريع والموارد. 

  UNODCالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  األمماألعمال الموكل بها مكتب ثانيًا: 

ي عزيز التدابير التي تتخذها للتصدتتركز مهمة المكتب في دعم دول المنطقة والتعاون معها لت

 للتهديدات التي تفرضها الجريمة والمخدرات واإلرهاب من خالل:

                                                            
ا: الموقع اإللكتروني لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق األوسط وأفريقي - 16

rica/ar/index.htmlhttps://www.unodc.org/middleeastandnorthaf 

https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/ar/index.html
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 .تعزيز السياسات والمؤسسات والممارسات الوطنية تصديًا للمخدرات والجريمة واإلرهاب -

 .تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد وااللتزام بالمعايير وااللتزامات الدولية -

تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واالتجار غير المشروع بالمخدرات  -

 .السلعواألسلحة واألشخاص و 

ركة التي تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي والشراكات الدولية للتعامل بفعالية أكبر مع المشاكل المشت -

 .تمثلها المخدرات والجريمة المنظمة واإلرهاب

ت الترويج ألفضل الممارسات والسياسات والممارسات المسنودة علميا في مجال الوقاية من المخدرا -

 .ثقيف والعالج، وال سّيما في صفوف الشبابوالحّد منها من خالل الت

خدرات توفير األبحاث وتحليل البيانات والخبرات بشأن االتجاهات العالمية واإلقليمية والوطنية للم -

 .والجريمة واإلرهاب

بغرض تحقيق هذه األهداف، قام المكتب اإلقليمي، بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبلدان  -

 من المشاريع والبرامج تحت مظلة  البرنامج اإلقليمي. المنطقة بتنفيذ العديد

 المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في لبنان  األمممكتب ثالثًا: 

دول، ي والجهود الدولية المبذولة لتحقيق العدالة في دول العالم، وكما باقي الاألممفي إطار العمل 

مل فرعًا له في لبنان، بيروت، من أجل تثبيت الع المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة األممأنشأ مكتب 

ية ، وزارة العدل، ووزارة الداخلية البلديات في إطار تحسين الظروف الحياتالّسجونالمشترك مع مديرية 

ئف ( ال يرقى ألي من الوظاحتياطيفي لبنان )بما فيها أماكن الحجز اال الّسجونخاصة وأن وضع  للّسجناء

 . الّسجونن تتبعها السامية التي يفترض أ
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ختصار االمتحدة( يمكن  األمم" )الصادرة عن الّسجناءوفي لبنان، وقياسا على "القواعد الدنيا لمعاملة 

يم المتحدة للمساعدة في تقد األممبأنه يتأرجح بين السيئ والسيئ جدا، ومن هنا جاء مكتب  الّسجونوضع 

 المستحدثة. الّسجونديرية عبر م الّسجونن الظروف الحياتية في يالخدمات وتحس

المتحدة المعني  األمم، بدأ التعاون بين مكتب 2013المدنية عام  الّسجونمع إستحداث مديرية 

 ، وكانت الخطوات األولى هي تأثيث المديرية.مديريةالبالمخدرات والجريمة و 

ن أجل مدية والمالية لك اإلمكانيات الماتالحكومة اللبنانية ال تم قبلهاونظرًا ألن وزارة العدل ومن 

راسي، لوجستي: مكاتب، محابر، كالدعم ال يشملالمديرية بما  لتأثيثتأمين المستلزمات األساسية والضرورية 

 إداريطاوالت، حواسيب، أقالم، قرطاسية، وغيرها من المستلزمات المكتبية األساسية إلنجاز أي عمل 

ن ماألوروبي موجودين  االتحاد بالتعاون معالجريمة معني بالمخدرات و المتحدة ال األممبسيط، كان مكتب 

ء طال عادةأجل تقديم األثاث الالزم وكافة المستلزمات الضرورية لعمل الموظفين في المديرية، إضافة إل

 لبدء العمل به. "باسم"رة وعالوة على ذلك تقديم برنامج في الشقة المذكو  لجدرانا

 دورات إقامةبالمخدرات والجريمة  المتحدة المعني ماألمة من مكتب مقدمأيضا، من األعمال ال

برنامج من أجل تدريبهم على كيفية إستخدام  الّسجونللموظفين الموجودين في المديرية وأيضا لموظفي 

 عية اإلجراء. والقيام بكافة األعمال المطلوبة منهم بما يتوافق مع القوانين المر  "باسم" الممكنن الّسجون إدارة

 ونالّسجالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في لبنان بمتابعة دورية لألوضاع في  األمممكتب يقوم 

في لبنان،  في كافة المناطق الّسجناءو  الّسجونالتفقدية لتبيان أحوال وأوضاع الميدانية عبر قيامه بالزيارات 

لعامة التنسيق مع المديرية او  الّسجونبالتعاون مع مديرية  واحتياجاتهم كافة مستلزماتهم للّسجناءويؤمن 

 الداخلي. األمنلقوى 
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ة المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون والتنسيق مع مديري األممإضافة لذلك، يقيم مكتب 

وال الداخلي والجهات المعنية ورش ودورات توعوية لإلضاءة على أح األمنوالمديرية العامة لقوى  الّسجون

يجاد التوازن بين وظيفتي الردع والوكيفية تحسين ظ الّسجناء ة شؤون ورعاي صالحواإل تأهيلروفهم الحياتية وا 

 . الّسجناء

توقفت كافة المساعدات  2019ولكن، منذ النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير من العام 

شرى ية كانت تالمتحدة، أي أن كافة المستلزمات التي يحتاجها الموظفون في المدير  األممالمقدمة من مكتب 

ها الضائقة المالية التي تعاني منهو  لتوقف المساعدات والتقديمات السبب الرئيسو  ،من أموالهم الخاصة

 المتحدة ولم يتم ذكر أسباب أخرى.  األممالمؤسسات التابعة لهيئة 

ت المتحدة لمكافحة المخدرا األممعلى الرغم من الدور االستثنائي واألساسي الذي يقوم به مكتب 

انيا يجابي، إنما يحمل في طياته جوهذا أمر إ 2013اللوجستي منذ عام والجريمة في متابعة الدعم التقني و 

 سلبيا يكمن في اعتماد المديرية المطلق عليه وعدم إمكانيتها من العمل بمعزل عنه وذلك لغياب الدعم

 واللوجستية.  يًا على صعيد الموارد البشريةالمؤسساتي الالزم من قبل وزارة العدل أواًل والحكومة اللبنانية ثان

 مع الوزارات الحكومية  الّسجون مديرية: عالقة البند الرابع

مديريات ومصالح  إلىتتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة أو أكثر وتقسم المديرية العامة 

لغى عدل وتُ يات والمصالح وتُ حدث المديريات العامة والمدير ، حيث تُ أقسامدوائر و  إلىوالمديريات والمصالح 

وتحدد شروط التعيين الخاصة بوظائفها بمراسيم تتخذ في  قسامبقانون، وتحدث وتعدل وتلغى الدوائر واأل
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بحاث األ إدارةمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق 

 .17والتوجيه

 عمالتعاون مطلوب ، إال أن الّسجناء تأهيلز وكبير في مجال رعاية و بدور بار  الّسجونمديرية تقوم 

اية ن تقدم لسجنائها أوجه الرعلن تستطيع أ الّسجونأن مديرية  وبما، أهمّيةوزارات أخرى ال يقل دورها 

 بيعةطالمختلفة ما لم تتعاون معها الوزارات المعنية ذات االختصاص والخبرة، السيما وأن  تأهيلالبرامج و 

، كان ال بّد من إنشاء عايتهمهم ور تأهيلو  الّسجناءو  الّسجونتنصب أساسا على حفظ أمن  الّسجونعمل 

 وفقًا للحاجة المعمول بها. ومختلف الوزارات الّسجونمديرية بين عالقة 

حكمها تالتابعة لوزارة العدل مع كافة الوزارات وفقًا لعالقة قانونية  الّسجونمن هنا، ترتبط مديرية 

 لحاجة للتعاون بين الطرفين لتحقيق المصلحة العامة.ا

 للّسجناء والوزارات الحكومية المختلفة لتقدم خدماتها الّسجونبدأ التنسيق بين مديرية انطالقا من ذلك، 

 على الشكل اآلتي:  الّسجونداخل 

 مع وزارة التربية والتعليم العاليأواًل: 

دورات تعليمية ومحو أمية  إقامةختصاصات من أجل يتم إنتداب معلمين وأساتذة من مختلف اإل

ي محدد، ، النساء والرجال(، وفقاً لبرنامج دراسي أسبوعاألحداث) الّسجونفي كافة  للّسجناءودورات كمبيوتر 

ى معرفة أنه أصبح عل تثبتالذي يرغب بالمشاركة في الدورة المقامة شهادة بالمشاركة بالدورة  الّسجينوينال 

 إلىلدخول المنتدبين لاتذة تسهيل مهام األسل إضافةالعلمية التي تم تنظيمها وتلقاها في الدورة،  ياتاألحداثب

 . الّسجون

                                                            
 . 15/12/1982تاريخ  58( معدلة وفقا للمرسوم االشتراعي رقم 2المادة ) - 17
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يتم و ، بل لمن يرغب بذلك الّسجناءة لكل ليست إلزامي الّسجونإن المشاركة في الدورات التعليمية في 

ض برغبة بعالمدارس أو الجامعات  ليغتبوزارة التربية والتعليم من أجل و   الّسجونبين مديرية التنسيق 

 ه منحيث أنة، هادته المرجو الطالب حتى نيل ش الّسجينوتتم متابعة ، متابعة التحصيل العلمي الّسجناء

زة الجامعية تمكنوا من نيل شهادات البريفيه، الثانوية العامة واإلجا الّسجناءمن ال بأس به  اً عدد المالحظ أن

جراء اإلمتحانات االّسجنفي  يإتمام التحصيل الدراس بعد لمطلوبة ، حيث تم تأمين الكتب اللالزمة للدراسة وا 

ة والتعليم ووزارة التربي الّسجونن والتنسيق بين مديرية بالتعاو و  الّسجنمع إجراء اإلمتحانات خارج بالتزامن 

 العناصر األمنية. مراقبة إشراف و وتحت 

اإلسهام  ووزارة التربية والتعليم هو الّسجونيق بين مديرية من أهم اآلثار اإليجابية الناتجة عن التنس

لمطلوب ولكن ا الّسجناءبكافة مراحله الدراسية، وهذا ما انعكس إيجابا على  الّسجونفي تفعيل التعليم داخل 

 . الّسجونهو إيجاد صيغة إلزامية للتعليم في 

 مع وزارة الشؤون اإلجتماعية ثانيًا: 

ور ووزارة الشؤون اإلجتماعية كون األخيرة تعمل لتفعيل د الّسجونين مديرية تظهر أهمية التعاون ب

وتحسين نوعية  للّسجناءعي تماالتخفيف من التهميش اإلجو اإلجتماعي  تأهيلال عادةكمؤسسة إل الّسجون

 حياتهم.

في تقوم وزارة الشؤون اإلجتماعية بإنتداب أحد الموظفين المختصين لديها لمتابعة بعض األعمال 

 :ومن أبرز األعمال المنجزة. ون معهاوبالتنسيق والتعا الّسجونبعد أخذ رأي وموافقة مديرية  الّسجون

 شرافاإلستعانة باألخصائيين واألخصائيات في مكاتب وزارة الشؤون اإلجتماعية من أجل تأمين اإل -

 .الّسجونالصحي واإلجتماعي في كافة 
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 ات خاصة، وذلكالّسجينعامة و  للّسجناءماج االجتماعي واالند تأهيلال إعادةمواصلة دعم برامج  -

 لمجتمعا على بالفائدة يعود وبما جهة، من نسانبما ينسجم مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق اإل

 .يةإصالحمؤسسات  إلى الّسجونن جهة ثانية، من خالل الحد من الجريمة وتحويل م

 يقدمن القاصرات ومركز سجون النساء على نيتوزع إجتماعية مساعدة عشر سبعة تكليف تم -

 بالنظافة الخاصة المستلزمات على بعض تحتوي والتي الّسجن دخول عند األساسية الرزمة

 حلقات إلى إضافة والجريمة، لمكافحة المخدرات المتحدة األمم مكتب من والمؤمنة الشخصية

 مع الّسجن في األم توقيف فترة أثناء يولدون األطفال الذين مستلزمات وتأمين الحاجة وفق التوعية

 اتالّسجين لمتابعة نسائي – عامة صحة اللقاحات الالزمة وأطباء وتأمين لألطفال طبية متابعة

أوالد  لوضع بالنسبة إثني عشر طبييًا، أما 2018صحيًا وقد بلغ عدد األطباء المكلفين لعام 

 للخطر تعرضهم ومدى الرعائي اسة الوضعلدر  ميدانية زيارة فتتم لإلساءة، المعرضين اتالّسجين

 . 18مناسبة رعائية متابعة لتأمين وذلك

 مع وزارة الصحة العامة ثالثًا: 

ضمان أفضل الظروف الممكنة لكل أفراد المجتمع حتى يكون  إلىتهدف سياسات الصحة العامة 

 .19في هذه المعادلة الّسجناءالجميع أصحاء. وكثيرا ما ُينسى 

                                                            
 زي،المرك بعبدا سجن نموذج: النساء سجون في اإلجتماعية الشؤون وزارة دورناصر الدين، منى، دراسة بحثية بعنوان:  - 18

 من الثالثة ئةالف لموظفي الثانية الفئة إلى للترفيع لخامسة المؤهلةا العليا التدريبية الدورة من الثانية المرحلة ،2018-2019
لمدنية، ا الخدمة مجلس حياتبصال المشمولة العامة والبلديات المؤسسات في يماثلهم ومن كافة العامة اإلدارات اإلداريين في

 لبنان.  –، بعبدا دارةطني لإلو المعهد ال

: قراءات ذات صلة خاصة بالدول الحديثة االستقالل، الّسجونالبشري في مقتطفات من كتاب "فيروس نقص المناعة  -19
  .2001"، الّسجونأوربا "مشروع الصحة في -، منظمة الصحة العالمية 18-9الفصل الثاني، ص 
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والمخافر النظارات و  حتياطيفي الحجز االطويلة لفترات  الّسجناءكثير من  يبقىوفي لبنان، حيث 

سباب أحتى بعد إنهاء المحكومية لعدة  الّسجنبأعداد تفوق ما يمكن إستيعابه، وأيضا البقاء في  اإلقليمية

سباب، تلك األ ، ومنها ألسباب سياسية أو حتى أمنية... لكلالّسجينمنها ما يتعلق بالتأخير عن اإلفراج عن 

  عتبار.في اإل للّسجناءإذا لم تؤخذ األحوال الصحية  الّسجونال يمكن مواجهة قضايا الصحة العامة في 

 ووزارة الصحة العامة باآلتي: الّسجونبناء على ذلك، يمكن تلخيص التعاون بين مديرية 

م جين أن يقد، كما لكل س20كل سجين له الحق باالستشفاء والطبابة ويمتلك سجل طبي لذلك -

 . 21قة باألمور الحياتية في السجنعتمدة فقط لتقديم الشكاوى المتعل"استمارة شكاوى" م

عيادة نفسية لمعالجة ق بإعتماد مركز جمعية "علّية نور" كالمتعل 1704/1إصدار القرار رقم  -

قاحة و االرتهان النفسي للتعاطي إضافة للتعاون مع دائرة المخدرات في وزارة الص المدمنين من  مةا 

 . المسجونين –عيادات نفسية لمعالجة المدمنين 

 . الّسجناءإنتداب أطباء وممرضين لمعالجة الحاالت المرضية بين  -

ديم المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة وتق إلى الّسجونالمرضى المحولين من  الّسجناءاستقبال  -

 . الرعاية والعالج الالزم لهم

عالج وتقديم ال الّسجناءلإلطالع على أحوال  الّسجون إلىطباء والممرضين القيام بزيارات دورية لأل -

 . لمن هو بحاجة إليه

 . المصابين باألمراض المزمنة أو المستعصية عند الحاجة للّسجناءتأمين األدوية الالزمة  -

ومتابعة الحاالت  للّسجناءواإلطالع على األوضاع النفسية  الّسجونإرسال طبيب نفسي لزياة  -

 . المصابة باألمراض المزمنة في حال وجودها

                                                            
 . 3راجع استمارة الهوية الطبية للسجين، المالحق، ملحق رقم  -20
 . 4ارة الشكاوى، المالحق، ملحق رقم متراجع اس -21
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 األمن والمديرية العامة لقوى الّسجونالورش والمؤتمرات للتوعية الصحية بالتنسيق مع مديرية  إقامة -

 الداخلي. 

 تأمين النواحي الصحية والتي تكمن أهميتها في:  -

 . قليةمن كل ما به من أمراض بدنية أو نفسية أو ع الّسجينالمساهمة في معالجة  -1

طلع والت الّسجنفسية والجسدية للعمل بعد خروجه من نالمريض ليصبح لديه المقدرة ال الّسجين تأهيل -2

 . مستقبل أفضل إلى

بحيث يعتاد على القواعد الصحية السليمة كالنظافة الجسدية  الّسجينالمساهمة في تهذيب سلوك  -3

 . ونظافة المالبس

أنفسهم  الّسجناءللحد من انتشار األمراض بين  الّسجنالمساعدة في خلق بيئة صحية سليمة داخل  -4

 والموظفين.  الّسجناءأو بين 

 مع وزارة األشغال العامة والنقلرابعًا: 

تعلقة ووزارة األشغال العامة والنقل على القيام باألشغال الم الّسجونتقتصر العالقة بين مديرية        

 ي:بالصيانة والترميم وأبرز األعمال المنجزة ه

 . روميةترميم سجن  -1

 استحداث مباٍن جديدة وتحسينها وأهمها المأوى اإلحترازي.  -2

 اإلداريةمع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية  خامسًا:

ة مسؤولة عام إدارة إلى( OMSARفي لبنان ) اإلداريةيهدف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية »

قتصادية واالجتماعية في أنحاء لبنان وتستجيب لمطالب تعمل بفعالية وكفاءة وشفافية وتعزز التنمية اال

االستفادة من أحدث  إلى دارةالمواطنين ومجتمع األعمال في ظل سيادة القانون. وسوف تسعى هذه اإل
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التقنيات لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين منها كما أنها ستوظف وتحفظ وتطّور مهارات الموارد البشرية 

 تسيرها المصلحة العامة وروح خدمة العمالء.  الموهوبة والمختصة التي

 تطوير القدرات إلىهو الجهة الحكومية التي تسعى  اإلداريةإن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 

ارة التنمية المؤسسية والتقنية للوزارات، والهيئات المركزية والمؤسسات العامة اللبنانية والبلديات. وتكون وز 

 دارياإل صالحوالتنمية، وضع واستكمال استراتيجيات اإل صالحتقييم احتياجات اإلمسؤولة عن:  اإلدارية

ملية؛ أنشطة ع إلىوالحكومة اإللكترونية، تحديد وتنفيذ وتقييم مشاريع التنمية التي تترجم االستراتيجيات 

 دنية.إجراء الدراسات التنظيمية والقانونية، تبسيط إجراءات األعمال، وتدريب موظفي الخدمة الم

اللبنانية وتحديثها  داراتعلى االستجابة لمطالب اإل اإلداريةويحرص مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 

من خالل بناء شراكات فعالة معها وكذلك مع الجهات المانحة الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع 

 .22«المدني

يع وزارة معينة أو مديرية واحدة، بل هي لجمليست مقتصرة على  اإلداريةيتبين مما سبق أن التنمية 

 والمؤسسات الرسمية. داراتالوزارات واإل

ضمن يت الّسجونومديرية  اإلداريةمن هنا، فإن التعاون القائم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 

 القيام بالعديد من األعمال ذات المنفعة المتبادلة بين الطرفين من خالل ما يلي:

لكيفية  اإلداريةفي تدريب الموظفين المنتدبين من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية  المساهمة -

 . الّسجونوتعريفهم بنظام العمل المعمول به في المديرية وفي  الّسجناءالتعامل مع 

                                                            
: الموقع اإللكتروني لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، المهمة والرؤية - 22

Mission-https://www.omsar.gov.lb/Ministry/Vision  
 

https://www.omsar.gov.lb/Ministry/Vision-Mission
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على إختالفها من خالل  الّسجونفي تنمية أوضاع  اإلداريةمساهمة مكتب الدولة لشؤون التنمية  -

 . أمين بعض اإلحتياجات أو المستلزمات للمديرية وللسجونالمساعدة في ت

والجهات المانحة التي تقدم المساعدات  الّسجونالعمل في بعض األحيان كوسيط بين مديرية  -

 . الّسجونإستقدام المشاريع المرتبطة بتحسين أوضاع  إلىوالهبات، إضافة 

ممن يقومون بأبحاث خاصة  اإلدارية فسح المجال للموظفين في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية -

تقدمها  مات التيباإلستفادة من المعلو  دارةأو أولئك الذين يقيمون دورات ترّفع في المعهد الوطني لإل

 . الّسجونزيارة إلطالع عليها و او  الّسجونمديرية 

 الجمعيات األهلية والمدنية مع  الّسجونعالقة مديرية : البند الخامس

ُيسمح لمندوبات »على أنه:  1949شباط  11تاريخ  14310المرسوم رقم  من 28نصت المادة 

الجمعيات النسائية بزيارة سجن النساء في الساعات التي تعينها المديرة ويجب أن تقتصر زيارتهن على 

المديرة وتكون خاضعة لرخصة خاصة يعطيها مسبقا  إشرافات وتدريبهن على العمل تحت الّسجينارشاد 

من هذا  56ية بعد أخذ رأي قائد الدرك مع اإلحتفاظ بالرخصة حسب الفقرة األخيرة من المادة وزير الداخل

 . 23«المرسوم

هو مكان يدخل إليه مرتكب الجرم كعقاب على إرتكاب فعله وليس مكانا للعقاب بل هو  الّسجنإن 

نواع ان على تقديم كافة أمن هنا، يتركز دور الجمعيات األهلية والمدنية في لبن، تأهيلوال صالحمكان لإل

المساعدات للمساهمة في توفير عدد كبير من الخدمات للمساجين من طبابة، وتدريب، ومساعدة إجتماعية 

 .للّسجناءإرشادية  يةإصالحية تأهيلوقانونية وغيرها... وذلك عبر إعداد برامج 

                                                            
 ، وزارة الداخلية والبلديات. 1949اط شب 11تاريخ  14310من المرسوم اإلشتراعي رقم  28المادة أنظر  - 23
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حيث  عالقة تنظيمية قانونية، الّسجونوبالتالي، نجد أن العالقة الناشئة بين هذه الجمعيات ومديرية 

 جونالسّ يتوجب على الجمعية الراغبة بتقديم خدمات أو القيام بزيارات لسجن معين أن تأخذ موافقة مديرية 

 .الّسجوني ف األمنالداخلي ثانيًا كونهم الجهة المعنية بحفظ  األمنأواًل ومن ثم موافقة المديرية العامة لقوى 

 :24بالتالي الّسجونويمكن تحديد آليات العمل في 

 .العمل الخيري البحت .1

 .العمل وفقا للقضايا المطروحة .2

 .الّسجناءالعمل وفقًا إلحتياجات  .3

 . العمل في إطار المؤسسات الدينية .4

 : 25أما بالنسبة ألعمال الجمعيات فهي مقسمة وفقًا لآلتي

 .جمعية دار األمل :التوعية .1

 .جمعية دار األمل :التعليم ومحو األمية .2

 .جمعية عدل ورحمة :ة القانونيةالمساعد .3

 .صالحالتدريب واإل وجمعيةجمعية دار األمل  :التدريب المهني .4

 .المرشدية اإلنجيلية –المجلس الشيعي األعلى  –دار اإلفتاء  :الوعظ واإلرشاد .5

 هي: الّسجونالممنوحة التراخيص لدخول  والجمعيات

 دار اإلفتاء.  .1

                                                            
دولة األوروبي و  االتحادمع بالتعاون دراسة بعنوان "الجمعيات العاملة في سجون النساء في لبنان"، ابراهيم، غادة،  - 24

 .، بتصّرف9في سجون النساء في لبنان"، ص  نسانالسويد في إطار " تعزيز سياسات وممارسات حقوق اإل
 بتصّرف.  المرجع السابق، - 25
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 .جمعية ألف .2

 .Restartجمعية  .3

 .األملجمعية دار  .4

 .جمعية عدل ورحمة .5

 المرشدية العامة للسجون.  .6

 .جمعية األب عفيف عسيران .7

 المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى.  .8

 .مكتب السيد محمد حسين فضل اهلل .9

 .ضحايا التعذيب تأهيلمركز الخيام ل .10

ات )الجامعة اللبنانية وبقية الجامعات مع الجامع الّسجونس: عالقة مديرية البند الساد

  ة(الخاص

ة على الشفافي بناءً  لى إختالفهاعات في لبنان بشكل عام و والجامع الّسجونتنشأ عالقة بين مديرية 

 إلىوالوضوح، حيث تعطي المديرية الموافقة ألي طالب مهما كانت جنسيته أو إختصاصه للدخول إليها أو 

 مع تقديم التسهيالت الالزمة لذلك. الّسجون

مل ( ونظام العالغير سّرّيةطالب من اإلطالع على الملفات والتقارير )ال الّسجونكما تمّكن مديرية 

ساعدته المعمول به في المديرية وتقديم كافة المعلومات واالستشارات له واإلجابة على األسئلة المطروحة وم

 في إعداد تقريره أو أطروحته من خالل منحه كل معلومة يحتاج إليها.
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ل ، القاضي الموكالّسجونفيتم اإلستحصال على موافقة مدير مديرية  الّسجناءأما بالنسبة لمواجهة 

ي بعد الداخل األمن، وأيضًا أخذ اإلذن من المديرية العامة لقوى الّسجونبتسيير األعمال في المديرية وفي 

 م منه. دراسة الملف المقد

األعمال التي إلطالع على لح المجال ألي طالب علم أو باحث والهدف من هذه التسهيالت هو فت

نجازاتها وتقديماتها  ة، إضافة للقيام ، أو حتى القيام بتدريب فيها لفترة زمنية محددللّسجناءتقوم بها المديرية وا 

كيفية إلتزام موظفي مشاهدة على أرض الواقع وعن كثب و  الّسجونأوضاع إلطالع على بزيارات ميدانية ل

 . الّسجناءحقوق ل اً ظوحف رعايةً بالقوانين الالزمة  الّسجونمديرية 

وق وبخاصة كلية الحق الّسجونولكن، من المالحظ غياب الدور الفّعال للجامعة اللبنانية في مديرية 

ت والعلوم السياسية نظرًا ألن هذا الموضوع معني بشكل خاص بهذا اإلختصاص، فلم ألحظ وجود أي إتفاقيا

سياسية حتى إرساليات لتمكين طالب الحقوق والعلوم الوالجامعة اللبنانية، وال  الّسجونموّقعة بين مديرية 

ض ن التطبيق على أر من مقاربة ومقارنة القوانين المدروسة في المقررات المأخوذة في الكلية بينها وبي

ى الجامعة الواقع، أو حتى فسح المجال للّسجناء الراغبين بإكمال دراساتهم في الجامعة اللبنانية لإلنتساب إل

 ة بكليات الجامعة في العمليات التعليمية والتأهيلية واإلجتماعية. أو اإلستعان
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ومشاركتي في إنجاز بعض  الّسجونالثاني: فترة التدريب في مديرية  الفصل

 األعمال فيها

 

 : فترة التدريب الفقرة األولى

 إلىا بعد نقله جونالسّ أهداف هذا التقرير هو إلقاء نظرة على واقع مديرية  واحدًا من سابقًا أن تذكر 

يرية هو إظهار التباين بين أعمال المديرية ووظائف المد ةدراسالل، على أن الهدف األساسي من وزارة العد

الداخلي بإعتبار أن تضارب الصالحيات بين الجهتين يؤثر بشكل مباشر على حقوق  األمنالعامة لقوى 

 الموقوفين.

 إلىتقديم طلب خطي مرفق بورقة من الجامعة اللبنانية  بعد الّسجونبدأت فترة التدريب في مديرية 

ضية ميسم القا قسم الديوان في وزارة العدل ألخذ الموافقة على البدء بفترة التدريب من المدير العام للوزارة

 ساعة مفروضة 250، وبعد الموافقة على طلبي، شرعت بفترة التدريب المطلوبة مني والمحددة بـ النويري

، مع 4/2/2019و 28/11/2018الفترة الممتدة بين لجامعة في المديرية المذكورة، وذلك في ا إدارةمن 

وذلك ليه اإلشارة إلى أن إعداد التقرير كان بالتوازي مع فترة التدريب وبعدها بفترة وجيزة كما هو متعارف ع

لضمان إعداد ديرية و مشكلة تواجهني واإلستفسار أكثر من قبل الموظفين في المللوقوف على أي ثغرة أ

 تقرير علمي وواقعي. 

 لكيفية تقسيم ساعات التدريب في المديرية فكان على الشكل اآلتي:أما بالنسبة 

إلحتساب أعداد  الّسجونصباحًا: التواصل مع رؤساء األقالم في النظارت و  10:00إلى  8:00من  -

 والموقوفين والمطلق سراحهم. الّسجناء
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ما اإلطالع  ظهرًا: 2:00إلى  10:30من  - إما حضور الندوات واإلجتماعات في حال وجودها وا 

يلزم  على الملفات والوثائق الوجودة في المديرية وهي كثيرة جدًا وبحاجة إلى وقت للقراءة واخذ ما

 من معلومات منها.

 إلى إنتهاء الدوام: وضع العناوين العريضة واألساسية إلعداد التقرير وكتابته. 2:00من  -

 دوام العمل: ولالبند األ 

، يبدأ الدوام الفعلي للموظفين في المديرية، وكأي مؤسسة رسمية أخرى، عند الساعة الثامنة صباحاً 

لواحدة اينتهي عند  داريوينتهي عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بإستثناء يوم الجمعة فإن دوام العمل اإل

يارة ز طلة أسبوعية، بإستثناء األوقات التي يتم فيها ظهرًا، مع األخذ باإلعتبار أن يومي السبت واألحد ع

 خارج المديرية.وندوات ضمن أو خارج الدوام الرسمي أو األيام التي تعقد فيها مؤتمرات  الّسجون

 الجهات المسؤولة في المديرية: البند الثاني

حتكاك مباشر ابالتكليف، وقد كنت على  الّسجونمديرية  مديريتقّلد القاضي رجا أبي نادر منصب 

معه في اإلستحصال على المعلومات والتوضيحات واإلجابة على اإلستفسارات، حيث أنه لم يبخل ولو 

 للحظة عن تقديم المشورة والمساعدة لي أثناء فترة التدريب.

، وهي من الموظفين المثابرين الّسجونتشغل السيدة منال حريري منصب رئيس الدائرة في مديرية 

عمل، وكانت المسؤولة عني طيلة فترة التدريب، حيث كنت أتواصل معها بشكل يومي ضمن والجادين في ال

وجودي في المديرية، إضافة لذلك، كنت أشاركها مكتبها لعدم وجود مكتب أو طاولة فارغة خاصة 

ًا يضأستفيد من أعمالها وأستعين بها لإلستحصال على المعلومات الالزمة ولقد منحتني أكنت بالمتدربين، و 

م الفرصة إلستخدام حاسوبها في إنجاز بعض األعمال المتعلقة بإعداد تقارير للمديرية شاركُت فيها، ول

 ساعدة لي.  تترّدد أبدًا في تقديم الم
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 اتالعالقة مع باقي الموظف: البند الثالث

اصل و في المديرية أثناء فترة التدريب عالقة ممتازة، وكنت على ت اتقد نشأت بيني وبين الموظفل

حتكاك مباشر مع  نّ ي كنت بحاجة إليها وكُ عن مساعدتي ومّدي بالمعلومات الت ين، ولم ينثنندائم ويومي وا 

 بإنجازها في المديرية.  تي دائمًا على األعمال الموكالننيطلع

 المستندات التي اّطلعت عليها: البند الرابع

من اإلطالع على بعض المستندات  إن سياسة المديرية القائمة على الشفافية والوضوح مّكنتني

 بالشأن العام وليست خافية على أحد، وطبعاً  تتعلقة بموضوعي، خاصة وأنها تحتوي على معلومات متعلقال

 . وهذه المستندات هي: تندات وسرّيتها من عدمها للقاضييعود التقدير ألهمية هذه المس

وظفين فيها وشروط ياتها ومالك الموتحديد مهامها وصالح الّسجونمشروع مرسوم تنظيم مديرية  -

 .تعيينهم الخاصة

 .وزارة العدل إلى الّسجون إدارةالخطة الوطنية لنقل صالحيات  -

( المنعقدة في السراي الكبير 2012/ سنة  34/ رقم القرار  45محضر جلسة مجلس الوزراء رقم ) -

بلديات ن وزارتي الداخلية والبإقتراح اللجنة المشتركة م متعلقال 7/3/2012يوم األربعاء الواقع في 

 .لعدلوزارة ا إلى الّسجونعلى  شرافوالعدل المكّلفة وضع اآللية الالزمة للمباشرة بنقل صالحية اإل

 UNODCالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  األمممشروع وزارة العدل بالمساعدة الفنية من مكتب  -

 .األوروبي االتحادمن  ممّوال

صالحفي وزارة العدل و  الّسجونحل إنشاء وتفعيل عمل مديرية تقرير حول أبرز مرا -  وتطوير نظام ا 

 .الّسجون
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نح لكل )قواعد نيلسون مانديال( والتي ُتم الّسجناءالمتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة  األممقواعد  -

  .متدرب في المديرية

ب آ، الّسجونمعايير بناء  في لبنان، من إعداد اللجنة المكّلفة بتحديد الّسجونملف معايير بناء  -

2011. 

  .الّسجونملف األنظمة المعمول بها في  -

 .الّسجونتقرير حول التفتيش في  -

 .تقرير حول زيارة سجن بعلبك مع اإلطالع على الصور والتقرير الميداني المرتبط به -

، أعمالهالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يحتوي على قوانين المكتب، و  األممملف مكتب  -

نجازاته، وتقديماته   .الّسجناءوللسجون و  الّسجونلمديرية وا 

ب وزير ملفات كل من: وزارة الداخلية والبلديات، الصحة، التربية والتعليم، الشؤون اإلجتماعية ومكت -

 .الّسجونالمرتبطة بمديرية  اإلداريةالدولة للتنمية 

 .الّسجونمع مديرية تربطها عالقات  ملف الجمعيات األهلية والمدنية التي -

 .المتحدة األممتقرير حول ورشة عمل مع قيادة الجيش و  -

بصياغة قصة حدث متهم  متعلقالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ال األممكتاب مكتب  -

 .باإلرهاب

 .قصص ألربع أحداث( 4تقرير حول ورشة عمل متعلق بصياغة قصة حدث متهم باإلرهاب ) -

 .، سجن المحكومينروميةترازي، سجن ملفات كل من: المأوى اإلح -

 British"إبداء الرأي والمالحظات حول دراسة  ، الموضوع:2019سجون//5الكتاب رقم: -

Policing Support Team"  مراكز التوقيف في لبنان إكتظاظالمتعلقة بالحد من. 
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التابعة  طيحتياالنظارات وأماكن الحجز والتوقيف اال إكتظاظمحاضر إجتماع لجنة التنسيق بشأن  -

 .الداخلي األمنلمديرية العامة لقوى ل

 يةصالحتقرير عن أعمال وتوصيات المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء: المؤسسات العقابية واإل -

 .2016أيلول  29-28في تونس تاريخ 

 .2017نظم العدالة الجنائية لعام  المتحدة االستقصائية التجاهات الجريمة وعمليات األممدراسة  -

 .وواقع نظارة قصر العدل في طرابلس إكتظاظاب حول كت -

ر الداخلي في إطا األمنكتاب آالن ماكرام مدير المشروع البريطاني لدعم المديرية العامة لقوى  -

 . في مراكز التوقيف في لبنان كتظاظالعمل الخاص بالحد من اإل

 : األعمال المنجرة خالل فترة التدريب  الفقرة الثانية

ا تعّلم عادت عليَّ بفوائد كبيرة أبرزه الّسجونختبرتها خالل وجودي في مديرية ادريب التي إن فترة الت

ترة ية. وفالّسجنواحتساب السنة  الّسجناءق بحقوق تعلين على أرض الواقع خاصة فيما كيفية تطبيق القواني

فيها، مع  اتموجودال اتي ألّطلع عن كثب على عمل الموظفالشهرين التي كنت فيها في المديرية ساعدت

ذن وتنسيق مسب الحاجةوالقيام بزيارتها بسبب  الّسجون إلىصعوبة الذهاب ل اإلشارة  قلترتيبات خاصة وا 

اجها لذلك، فضلت البقاء في المديرية وأخذ المعلومات التي أحت الداخلي، األمنمع المديرية العامة لقوى 

 .هامباشرة من

على عكس ما هو مشهور من موظفي القطاع العام قة يعمل الموظفون في المديرية بسرعة فائ

المعروف بالبطء اإلداري في إنجاز المعامالت والسبب إستشعار الحّس بالمسؤولية لتسريع إنجاز المهام 

على تواصل  الموظفونو سراحهم في حال وجودها،  إطالقحفاظًا على حقوق الموقوفين ولتسريع عمليات 

المنتشرة على األراضي  حتياطيالنظارات وأماكن الحجز والتوقيف االو  جونالسّ دائم لحظة بلحظة مع كافة 
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 الّسجون إدارةبرنامج اللبنانية، ونظرًا لضغط العمل الذي يقبعون تحته، كان من الصعوبة أن أتدرب على 

على  ، لذا، تم اإلكتفاء باالطالعالعملعن إنجاز  اويؤخره ةللموظف اً ألن ذلك سيسبب عائق" باسم" الممكنن

 عمل به من خالل مراقبة كيفية: التفاصيل البرنامج وكيفية 

 ...الّسجنإدخال معلومات، إستخراج ملفات، البحث عن نزالء في  -

ي فالداخلي  األمنومع المديرية العامة لقوى  الّسجونفي  اإلداريةالتنسيق مع األقالم العدلية و  -

اتف، أو الفاكس أو بالمراسلة من خالل عبر اله حتياطيالنظارات وأماكن الحجز والتوقيف اال

 ."باسم" الممكنن الّسجون إدارةبرنامج 

يد في مرسوم إستحداثها تحتوي على أقسام وملحقات تتضمن العد الّسجونلقد ذكرنا سابقًا أن مديرية 

 من المهم والوظائف إال أن الواقع شيء آخر فكل ما هو ُمشار إليه من تقنيين وفنيين ومحررين وغيرهم

 القطليسوا موجودين والسبب أنه حتى هذه اللظة لم يتم توقيع المرسوم ليصار إلى مجلس الخدمة المدنية إل

 قسامها.مباراة لتعيين المطلوبين للمديرية، وهذا ما يوضح غياب التفصيل في المهام المنجزة في المديرية وأ

يعود  والسببأية مهّمة  ف لم توكل إليّ أما فيما بتعّلق بالمهام الموكلة إلى شخصيًا إلنجازها، فلألس

 إلى:

النقص في المستلزمات واألدوات والمعدات إلستخدامها كالطاولة والكرسي والحاسوب ولقد ذكرت  -

 سابقًا مشاركتي الطاولة ذاتها مع رئيسة الدائرة.

 متخدالمساحة الضيقة في الغرفة والتي صّعبت من وجودي دائمًا فيها، فكنت في أكثر األوقات أس -

عداد التقرير  من خالل الجلوس في غرفة اإلستقبال أو غرفة حاسوبي الخاص لتدوين المعلومات وا 

 رئيسة الدائرة والمحرر اللتان تتشاركان الغرفة الصغيرة والضيقة ذاتها.
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عرفتي لم يكن بإمكاني إنجاز المعامالت التي يقوم الموظفون في المديرية بالعمل عليها وذلك لعدم م -

 دام النظام المطّبق وتجنبًا لهدر الوقت وتسهياًل لعمل الموظفين القابعين تحت الضغط.بإستخ

الحساسة  الّسجونإن أي خطأ من قبلي في إنجاز أية معاملة سوف يكّلف الكثير خاصة في مسألة  -

 ولذلك إرتأى القاضي المدير مشاركتي فقط في اإلجتماعات واإلطالع على سير العمل.

 لمشاركة في ثالثة إجتماعات مختلفةاالبند األول: 

ي إال أنني شاركت ف "باسم" الممكنن الّسجون إدارةبرنامج ستخدام اعلى الرغم من عدم مقدرتي على 

 اتيسة الدائرة تارة، وباقي الموظفإعداد تقرير وحضور ثالثة إجتماعات خاصة مع القاضي وبحضور رئ

 تارة أخرى.

 كاآلتي: عمال التي أنجزتها كانتاأل وخالصة

 اإلجتماع األول:  -1

o  ية المديرية مع مندوبة من مكتب وزير الدولة لشؤون التنم اتالقاضي ورئيسة الدائرة وموظفبحضور

 .األوروبي االتحادومندوبة من  اإلدارية

o االتحادة من مقدم" من خالل هبة الّسجونالهدف: إيجاد "مشروع مكننة المحاكم وربطها ببعضها وب 

 .اإلداريةون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية األوروبي بالتعا

 اإلجتماع الثاني: -2

o بريطانية –بناني وطالبة لبنانية بحضور القاضي ورئيسة الدائرة فقط مع طالب ل. 

o  وجاءت لطلب بعض الّسجونالهدف: الطالبة في صدد إعداد أطروحة دكتوراه في بريطانيا حول ،

مكانية إع جراء مقابالت مع المعلومات حول هذا األمر وا   200طائها إذن لدخول سجن رومية وا 

 . NETFLEXسجين من أجل تصوير فيلم وثائقي وعرضه على شبكة نيتفلكس 
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 اإلجتماع الثالث:  -3

o بحضور القاضي فقط مع طالب لبناني. 

o  الهدف: الطالب في صدد إعداد أطروحة دكتوراه حول "وضع إستراتيجية لمكافحة اإلرهاب في

مين المحكو  الّسجناءبمبنى المحكومين و  تتعلقرح عدة أسئلة وحصل على معلومات لبنان"، وقد ط

 .بقضايا إرهابية على إختالفها

 :ين في مبنى اإلرهاب في سجن روميةمواكبة قضايا بعض المسجونالبند الثاني: 

ون وخاصة أولئك الذين أثارت قصصهم الرأي العام وطلبوا مواجهة مع وزير العدل بحكم أنهم بريئ

 .من هذه التهمة

حول مشاركة لبنان في  26المشاركة مع رئيسة الدائرة في إعداد تقرير حقوقيالبند الثالث: 

 :2018فيينا في شهر تشرين الثاني  مؤتمر

 . الّسجوناإلرهاب واإلكتظاظ في ومن أهم العناوين المثارة في التقرير: 

 ة لمدة شهرين تم عقد عدة مؤتمرات خارجيةأنه في فترة وجودي في المديري إلىمن اإلشارة  بدّ  ال

ة أي أنه ال يحق إال لمن وصلتهم دعو ، أن هذه المؤتمرات كانت مغلقة إال الّسجونخاصة لمناقشة أوضاع 

 خاصة بالمشاركة فيها، ولهذا، تعّذر علّي حضورها. 

 

                                                            
بمهام جديدة مع  ير قد ُأنجر رسميًا وذلك بسبب توكيل القاضيالتقر  وري في آخر يوم من التدريب لم يكنحتى حض -26

ات إدارية تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية وزير جديد لوزارة العدل وتعيين مدير عام جديد لوزارة العدل وكل ذلك يتطلب إجراء
 ية الممنوحةلتوقيع وزير العدل ومن بعدها السماح بنشره واإلطالع عليه ولذلك وحفاظا على السرّ  وبحاجة لتواقيع كثيرة وصوالً 

 وتفاصيله.  الداخلية عنوان موضوع التقرير دون الدخول في عناوينه لم يكن باإلمكان سوى اإلشارة إلى
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 بين المفهوم القانوني والتطبيق الفعلي الّسجون إدارة األول: الفصل

      

 اإلدارية والضابطة العدلية الضابطة مفهوم: الفقرة األولى

، فرنسا في يسمى كما La police administrative" اإلداري البوليس" لموضوع التعرض يقودنا

 police الضابطة العدلية بتعريف المباشرة إلى اللبناني الفقه في الجارية لغةل طبقاً  اإلدارية الضابطة أو

judiciaire La،  ليهما أيضًا المرفقين والذي ُيطلق ع بين التمييز، ثانيًا، و اإلداريةأواًل، ثم تعريف الضابطة

 .القضائية والشرطة اإلدارية الشرطة اسم:

  العدلية الضابطةالبند األول: 

 اتالعملي مجموعة بأنها العدلية الضابطة الفرنسي الجنائي التحقيق قانون مندة الثامنة عّرفت الما

 انتك هذه النظر وجهة فمنالقضائية.  السلطة إلى الفاعلين وتسليم أدلتها وجمع الجرائم عن للبحث الهادفة

 اعاالتس بالغ كان ومالمفه هذا ولكن المحاكمة، تسبق التي اإلجرائية المرحلة كل تغطي العدلية الضابطة

 كرَّست ثم. ذاته بحد القضائي والتحقيق البوليس تحقيق بين بوضوح التمييز باإلمكان يعد لم درجة إلى

 ليةالعد الضابطة أن" بـ أقرت عندما تحديداً  أكثر نظر وجهة الفرنسي الجزائية أصول قانون من 14 المادة

 قيقالتح أن طالما الفاعلين عن والبحث األدلة وجمع ات،العقوب قانون ضد المرتكبة الجرائم باكتشاف تختص

 ". بعد يباشر لم

 بصورة للتعريف خاصاً  قسماً  ،27الجديد الجزائية المحاكمات أصول قانون أفرد فقد لبنان في أما

 محكمة لدى العام النائب إشراف تحت العدلية، الضابطة بوظائف فيقوم .العدلية بالضابطة ومسهبة مفصلة

                                                            
 . 2/8/2001ختاري 328رقم القانون بموجب الصادر الجديد الجزائية المحاكمات أصول قانون -27
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 وظائف إجراء في إشرافها تحت ويعمل العامة، النيابة ويساعد ،العامون والمحامون العامون النواب ،التمييز

 كالً  به، الخاصة القوانين وفي القانون هذا في عليه المنصوص اختصاصه حدود في كل العدلية، الضابطة

 القضائية والشرطة الداخلي األمن قوى وضباط الداخلي األمن قوى عام ومدير والقائمقامون، المحافظون من

 . الداخلي األمن قوى مخافر ورؤساء اإلقليمية القطاعات في العاملون والرتباء

 األمن وضباط العام األمن عام مدير العدلية الضابطة وظائف إجراء في العامة النيابة يساعد وأيضاً 

 الدولة أمن وضباط العام، لمديرا ونائب الدولة، أمن عام ومدير. العام األمن في التحقيق ورتباء العام

 . 28الدولة أمن في التحقيق ورتباء

ة ميَّز القانون الجديد بين وظائف الضابطة العدلية في حالة الجريمة المشهودة وخارج حالة الجريمو

 المشهودة. 

 29الضابطة العدلية في حالة الجريمة المشهودة إجراءات: أوالً 

تعذر يبطة العدلية باإلجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما في حالة الجريمة المشهودة تقوم الضا

لعام عليه مباشرتها بنفسه، وعلى الضابط العدلي أن يراعي في إجراءاته األصول التي حددها القانون للنائب ا

 عند توليه التحقيق في الجريمة المشهودة. 

 30هودةحالة الجريمة المش الضابطة العدلية خارج إجراءات: ثانياً 

                                                            
 الجديد.  الجزائية المحاكمات أصول قانون من 38 المادةأنظر  -28
 الجديد. الجزائية المحاكمات أصول قانون من 40،41،42،43،45،46المواد أنظر  -29

 الجديد.  الجزائية المحاكمات أصول قانون من 47المادة أنظر  -30
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 من الجرائم، ستقصاءبإ العامة، النيابة من بتكليف المشهودة الجريمة خارج العدلية، الضابطة تقوم

 الضباط يتولى حيث ،العامة النيابة إليها تحيلها التي واإلخباريات الشكاوى موضوع الجنحة، أو الجناية نوع

 )...(.  32فيها العامة النيابة تكلفهم التي المهام العامة، النيابة مساعدي بوصفهم ،31العدليون

 إال نظاراتهم في فيه المشتبه احتجاز عليهم ومن بين المهام الموكلة للضباط العدليين أنه يحظر

 بناءً  فقط مماثلة مدة تمديدها يمكن ساعة وأربعين ثمانٍ  على تزيد ال مدة وضمن العامة النيابة من بقرار

 .توقيفه مدة من احتجازه فترة تحسب أن على 33العامة النيابة موافقة على

 :اآلتية بالحقوق التحقيق، لضرورات احتجازه فور ،34منه المشكو أو فيه المشتبه ويتمتع

 .معارفه بأحد أو يختاره بمحام أو العمل بصاحب أو عائلته أفراد بأحد االتصال -1

 .لألصول فقاً و  منظمة وكالة إلى الحاجة دون المحضر على يدون بتصريح يعينه محام مقابلة -2

 .العربية اللغة يحسن يكن لم إذا محلف بمترجم االستعانة -3

                                                            
  المنصوص اإلجراءات اتباع عليهم يتوجب حيث العام، نائبال مساعدي بوصفهم العام مناأل ضباط هؤالء بين ومن -31
 .إليه تنسب تهمة بأي أجنبي مع التحقيق أو القبض حالة في المادة هذه في
 في والمسهمين فاعليها كشف إلى الرامية بالتحريات والقيام عنها المعلومات وجمع المشهودة غير الجرائم استقصاء -32

جراء الجرمية المواد ضبط من ذلك يستلزم بما عليهم، األدلة وجمع ارتكابها  الجرائم وقوع أماكن على حسية كشوفات وا 
 منهم المشكو وألقوال اليمين تحليفهم دون الشهود إلفادات سماع ومن ومعالم آثار من خلفته ما على وتقنية علمية ودراسات

 جوابهماست أو الكالم على إكراههم لهم يحق وال حضرالم في ذلك إلى فيشار الصمت التزموا أو امتنعوا إن. فيهم المشتبه أو
 لهم يحق الو  بتعليماتها ويتقيدوا إجراءات من به يقومون ما على العامة النيابة يطلعوا أن وعليهم .إفادتهم بطالن طائلة تحت
 عوايرا أن عليهم يشبالتفت لهم اإلذن حال في. العامة النيابة من مسبق إذن على استحصالهم بعد إال شخص أو منزل تفتيش

 غير ،باطالً  يكون األصول، لهذه خالفاً  يجرونه، تفتيش كل. المشهودة الجريمة في العام للنائب القانون حددها التي األصول
 .عنها المستقلة اإلجراءات من غيرها إلى يتعداه وال التفتيش معاملة على يقتصر اإلبطال أن
 . 16/8/2001 تاريخ 359 رقم القانون بموجب المادة هذه عدِّلت -33
 .الداخلي مناأل قوى أو العام مناأل سجون في توقيفهم خالل حكماً  األجانب منها يستفيد الحقوق هذه -34
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 طبيب على بعرضه العام، النائب إلى عائلته أفراد أحد أو وكيله بواسطة أو مباشر، طلب تقديم -4

 ضورح دون المعاينة يجري أن الطبيب على. إليه الطلب تقديم فور طبيباً  له العام النائب يعين. لمعاينته

 يبلغ. ساعة والعشرين األربع تتجاوز ال مدة في العام النائب إلى تقريره يرفع وأن العدليين، الضباط من يأ

 دمد إذا ذكرهم، سبق ممن وألي وللمحتجز إياه، تسلمه فور التقرير هذا عن نسخة المستدعي العام النائب

 .جديدة معاينة طلب تقديم احتجازه

 إلجراءا هذا تدون وأن آنفاً  المدونة بحقوقه احتجازه، فور فيه، مشتبهال تبلغ أن العدلية الضابطة على

 .المحضر في

ذا  أو عليه المدعى باحتجاز المتعلقة األصول( العام األمن ضباط ومنهم) العدلي الضابط خالف وا 

 لمادةا في عليها والمعاقب المنصوص الحرية حجز بجريمة للمالحقة فيتعرض( أجنبياً  كان ولو) فيه المشتبه

 .35مشهودة غير أم مشهودة الجريمة أكانت سواء المسلكية العقوبة إلى باإلضافة العقوبات قانون من 367

 موكله مع يحضر أن فيه المشتبه لوكيل فيكون فعل إذا. بنفسه األولي التحقيق العام النائب يتولى

 في يدقق فإنه بنفسه التحقيق وليت لم إذا منه المشكو أو فيه المشتبه استجواب خال ما. استجوابه أثناء

ذا. العدلي الضابط يجريها التي األولية التحقيقات  تستلزم جنحة أنها أو الجناية نوع من الجريمة أن وجد وا 

ذا. التحقيق قاضي أمام بها فيدعي التحقيق في التوسع  أمام بها فيدعي كافياً  الجنحة في التحقيق كان وا 

 .36المختص المنفرد القاضي

                                                            
 على تنص 367 المادة أن نجد العقوبات قانون الجديد. وفي الجزائية المحاكمات أصول قانون من 48المادة أنظر  - 35
 دةالماو  .المؤقتة" الشاقة باألشغال يعاقب القانون عليها ينص التي الحاالت غير في شخصاً  حبس أو أوقف موظف كل" :أن

 من بصالحياتهم اضطلع من وكل اتصالحياإل أو التأديبية المعاهد أو الّسجون وحراس مديري "إن تنص على أن: 368
 من بالحبس يعاقبون المحدد األجل من أبعد إلى استبقوه أو قضائي قرار أو قضائية مذكرة دون شخصاً  قبلوا إذا الموظفين

 .سنوات" ثالث إلى سنة
 الجديد.  الجزائية المحاكمات أصول قانون من 49المادة أنظر  -36
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 أن أو جريمة يؤلف ال الفعل أن له تبين إذا األولي التحقيق أوراق حفظ يقرر أن العام لنائبل يمكن

 عليها المنصوص األسباب من لسبب سقطت قد العامة الدعوى أن أو كافية غير الجريمة وقوع على األدلة

 الحكم أو التحقيق ىيتول أن ما قضية في ادعى الذي العام للنائب يحق وال. القانون هذا من 10 المادة في

 . 37فيها

 على تنطبق العدلية الضابطة لعمل الجزائية المحاكمات أصول قانون وضعها التي األصول وهذه

 اتإجراء في البدء بعد أو ترحيله، سبيل في أجنبي توقيف يتم عندما العام األمن أي األجانب، صابطة عمل

 .الترحيل

 في التنفيذ هذا ويدخل األجانب، بحق الصادة كاماألح تنفيذ في أيضاً  دور العدلية وللضابطة

 القيام -أ: العدلية الضابطة مجال في دارةاإل هذه مهام ضمن من أن ذلك الداخلي، األمن قوى اختصاص

 .38العدلية والمذكرات األحكام تنفيذ -ج .القضائية واإلنابات التكاليف تنفيذ -ب .العدلية الضابطة بمهام

 على النص جاء حيث الداخلي، األمن بقوى األجانب ترحيل أناط قد لبنان في األجانب قانون وكان

 يحددها التي المهلة ضمن لبنان مغادرة بوجوب( األجنبي) المعني الشخص بإبالغ أما اإلخراج يجري أن

 .39الداخلي األمن قوى بواسطة الحدود إلى بترحيله أو العام األمن مدير

                                                            
 الجديد.  الجزائية المحاكمات أصول قانون من 50المادة أنظر  -37
 . 6/9/1990تاريخ 17 رقم ونالقان بموجب الصادر الداخلي مناأل قوى لتنظيم األولى المادة من الثانية الفقرةأنظر  -38
  منه. والخروج فيه قامةواإل لبنان إلى بالدخول المتعلق 10/7/1962قانون  من 17المادة أنظر  -39
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  اإلدارية الضابطة: البند الثاني

 العام، االنتظام ضمان بهدف األفراد أعمال تنظيم إلى اآليل دارةاإل نشاط هي اإلدارية الضابطة

 هذه وتتمحور واإلشراف، الرقابة مهام على تشتمل مسبقة إجراءات باتخاذ الفوضى تجنب إلى تهدف وهي

 . 40العامة والصحة والسالمة األمن في المتجسد العام االنتظام ثالوث حول المهام

 الضابطة 6/9/1990 تاريخ 17 رقم الداخلي األمن قوى تنظيم قانون من 194 المادة رَّفتع

 لراحةا وتأمين ،األمن وتوطيد النظام لحفظ القانون يجيزها التي الرادعة الوسائل استعمال بأنها اإلدارية

 .النافذة واألنظمة القوانين وتطبيق الجرائم، حصول ومنع والممتلكات األشخاص وحماية العامة،

 العدلية عن الضابطة اإلدارية : تمايز الضابطةالبند الثالث

 تدابير باتخاذ الفوضى اجتناب إلى تهدف األولى بأن العدلية الضابطة عن اإلدارية الضابطة تتميز

 عن التقصي إلى الثانية تهدف بينما األمنب مخلة حوادث حصول دون للحيلولة رادعة تدابير أي مسبقة،

حالتهم وتوفيقهم فاعليها واكتشاف أدلتها وضبط الجرائم  لقمع الحقة بتدابير إذاً  تقوم فهي المحاكم، أمام وا 

 . 41العام النظام حفظ سبيل في األمنب المخلة والحوادث الجرائم

 وقوع فعند. القضائية الجهات بازدواجية يرتبط العدلية والضابطة اإلدارية الضابطة بين والتمييز

 العدلية الضابطة تخضع فيما اإلداري، القاضي الختصاص اإلدارية الضابطة تدابير تخضع ما منازعة

 يقوم أن يمكن وال. بينهما للتمييز دقيق معيار على االعتماد ضرورة هنا ومن. العدلي القضاء الختصاص

 راعتبا على العدلي، أو اإلداري النشاط يمارسون الذين األشخاص أي عضوي، أساس على المعيار هذا

                                                            
 . 2003فرحات، فوزت، القانون اإلداري العام، طبعة  -40
  .6/9/9019تاريخ 17الداخلي الصادر بموجب القانون رقم  منأنظر المادة األولى من لتنظيم قوى األ -41
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 يتصرفان فطوراً  عليهما؛ تفرض التي الحاالت بحسب يتحركان موظفيه وجهاز العام األمن أو األمن قوى أن

 . عدلية ضابطة بصفة وطوراً  ،ادارية ضابطة بصفة

 لالجتهاد المشترع ترك ثم ،الضابطتين بين للتمييز العريضة الخطوط تحديد اللبناني المشترع توّلى

 المعيار على االجتهاد اهتمام انصبّ  فقد وبالفعل. عملهما بين تفصل التي يقةالدق التفاصيل تحديد أمر

 والحافز الشرطة بعمل القائم تحقيقه إلى يسعى الذي الهدف االعتبار بعين يأخذ الذي( الختامي) النهائي

 Dameو 42Baudاجتهاد  بواسطة المعيار هذا تكرس وقد. بمهماته قيامه عند يحركه الذي النفسي

43lkNoua أي الردع، في العدلية الضابطة هدف ينحصر المعيار لهذا ووفقاً . 1951 عام الصادرين 

 الضابطة أما. 44للمحاكمة وتقديمهم الجرائم أو المخالفات مرتكبي عن البحث إلى يهدف الذي النشاط هو

 السالم على الحفاظ بغية الرقابة بدور وتقوم الفوضى، حدوث دون للحؤول تسعى وقائي فهدفها اإلدارية

 .45االجتماعي األمنو 

ذا  والسلم األمن على الحفاظ إلى الهادفة المراقبة هو األساسي اإلدارية الضابطة هدف كان وا 

 الدولة في العام النظام على المحافظة خالل من مهمتها تحقيق على الضابطة هذه تعمل حيث االجتماعي،

 والسكينة العامة، والصحة العام، األمن على وصالخص هذا في العام النظام مدلول وينصرف وصيانته،

 هذه بأحد تتعلق التي التدابير كافة اتخاذ العامة اإلدارية الضابطة سلطات حق من فإن وعليه،. 46العامة

 .الثالثة المواضيع

                                                            
42- C.E. 11 mai 1951, Consort Baud, S.1952.III.p13 . 
43- T.C. 7 Juin 1951, Dame Noualk, S.1952.III.p13 . 
  .516ص ،1997 ،.إ.ق.م الداخلية، وزارة الدولة/النمير زهير ،20/6/96 تاريخ ،786 رقم قرار لبنان شورى -44
  .597ص ،1998 ،.إ.ق.م الدولة،/األيوبي لينأ ورثة ،11/6/97 تاريخ ،711 رقم قرار لبنان شورى -45
46- C.E. 8.aout 1919, Labonne, Rec. Cons. D’Ét. P737.  
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 إشراف وزارة العدل إلىمن إشراف وزارة الداخلية  الّسجون: دوافع نقل مديرية الفقرة الثانية

 هذه أخضع الذي 11/2/1949 بتاريخ الصادر 14310 رقم المرسوم لبنان في نالّسجو  ينظم

 لىع تقتصر تعد لم إذ العقوبة، إلى النظرة وتطور الوقت بمرور أنه إال.  الداخلية وزير لسلطة الّسجون

.  الّسجن وظيفة تغيرت انحرافه، ومعالجة هصالحإل ترمي أيضاً  أصبحت بل المجرم من القصاص مجرد

 .العدل وزارة إلى الداخلية وزارة من لبنان، في الّسجون على شرافاإل فكرة تبلور التطور هذا وتطلب

 وزارة في إدارة استحداث على نص الذي 28/8/1964 بتاريخ 17315 رقم المرسومصدر  بالفعل

عدا تنظيم لعدم ،دارةاإل هذه إنشاء يتم لم لتاريخه أنه إال.  "الّسجون إدارة" سمبإ العدل  متكامل عمشرو  دوا 

   . العدل وزارة تنظيم ضمن الّسجون لمديرية

 األمن قوى تنظيم قانون) 6/9/1990 تاريخ 17 رقم القانون من 232 المادة من 2 الفقرة جاءتثم 

 ارةوز  في المختصة دارةاإل ذلك تتولى نأ إلى الّسجون إدارة مهمة القوى هذه مهمات إلى وأضافت( الداخلي

 . العدل

 ةالعام المديرية خالل من تديرهاالتي  الداخلية وزير لسلطة تخضع لبنان في الّسجون زالت ما لذلك

 . الداخلي األمن لقوى

 بين أربع إدارات  الّسجون: األول البند

 :47تعدادها وهذا ،الّسجونب تتعلق سيماومر  قوانين عدة لبنان في صدر

 ومعهد التوقيف ماكنوأ الّسجون مبتنظي يتعلق وهو 1949 شباط 11 تاريخ 14310 رقم مرسوم -1

 .وتربيتهم حداثألا حإصال

                                                            
يروت، ب(، 32الدائم ) ألهليا للسلم اللبنانية في لبنان: تشريع وحقوق وتوصيات، منشورات المؤسسة الّسجونقيس، ربيع،  -47

 . 2013المكتبة الشرقية، 
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 .الّسجون تالسج بحفظ تعلقي وهو 1955 سنة ولاأل تشرين 24 تاريخ 10480 رقم مرسوم -2

 .الّسجون إدارةب يتعلق وهو 1964 آب 28 تاريخ 17315 رقم مرسوم -3

 المتن(. اءقض) رومية في سجن نشاءبإ يتعلق وهو 1971شباط  24 تاريخ 854 رقم مرسوم -4

 مبنى في خاص جناح تخصيص على وينص 1994كانون األول  23 تاريخ 6164 رقم مرسوم -5

 .رومية سجن

 التابعة للسجون الداخلي النظام على وينص 1995كانون الثاني  17 تاريخ 6236 رقم مرسوم -6

 .الدفاع لوزارة

تاريخ  14310 رقم سومالمر  من 2 المادة بتعديل قام وهو 1997أيار  2 تاريخ 10182 رقم مرسوم -7

11/2/1949 . 

 .أشهر بتسعة يةالّسجن السنة بتحديد متعلق وهو 2012آذار  31 تاريخ 216 رقم مرسوم -8

 وفقا لآلتي: الّسجونأيضا تم تقسيم 

على  11/2/1949تاريخ  14310 المرسوم من األولى المادة نصت :الداخلية وزارة إدارةب سجون

 :قسمين إلى تقسم وهي الداخلية وزير لسلطة الّسجون أنه: "تخضع

 .مركزية سجون. أ

 .مناطق سجون. ب

 انهفإ المنفردين والقضاة االستئناف محاكم كزامر  في الموجودة الّسجون ماأ مركزية، بيروت سجون تعتبر

 ".مناطق سجون تعتبر
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 داخليال ونظامها الّسجون جميع قيادةعلى أن: "يؤمن الدرك قيادة أفراداً  المرسوم ذات من 11 المادة ونصت

 تحت وظائفهن بحسب يوضعنفتتولى أمر حراستها داخليًا حارسات  النساء سجون أما الخارج من ستهااوحر 

 ".القيادة هذه اقتراح على بناء الداخلية وزيرويجري تعيينهّن بقرار من  الدرك قيادة تصرف

 1964 آب 28 تاريخ 17315 المرسوم من والثانية ولىألا المادة نصت :العدل وزارة إدارةب سجون

 دارةاإل هذه يرأس. و العدل بوزير مباشرة ترتبط الّسجون إدارة تدعى إدارة العدل رةاوز  في تحدث"على أن: 

 :بين من ختيارباال العدل وزير اقتراح على بناء بمرسوم يعين مدير برتبة موظف

 .العامة داراتاإل في الثانية الفئة موظفي -

 من الضابط ينقل الحالة هذه وفي قل،األ على مقدم رتبة من الداخلي مناأل قوى وأ الجيش ضباط وأ -

 حكامأ المرسوم هذا حكامأ عاةامر  ومع مخالف نص كل من استثناء عليه وتطبق دارياال السلك إلى سلكه

 ."الموظفين نظام

 اليوبالت القانون هذا لتنفيذ تطبيقية خرىأ أي مراسيم صدرت لم القانون هذا صدارإ تاريخ منذولكن، 

 جونالسّ و والبلديات  الداخلية رةابوز  تتعلق التي الّسجون تنظم التي القوانين الخصوص بهذا تطبق زالت ما

 .الدفاع وزارةب تتعلق التي

 القوانين تطبيق كيفية تحديد على 17/1/95 تاريخ 6236 المرسوم نص :الدفاع وزارة إدارةب سجون

 في العدلي المجلس وأ العسكري القضاء قبل من وسجنهم توقيفهم تمي الذين شخاصاأل على نظمةاألو 

 آمريالحيات وص واجبات تحديد إلى يهدف كما الجيش، قيادة -الوطني الدفاع وزارةل التابعة الّسجون

 لمحاكما إلى سوقهم وتأمين الّسجون داخل الّسجناء ورعاية تدبير أجل من المتبعة صولواأل والقواعد الّسجون

 .المختصة للسلطات وأوضاعهم أموالهم عن المستمرة فادةإلوا دةالمحد
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بحقهم حكم أو  صدر الذينهم  الّسجون هذه في يعتقلون وأ يسجنون الذين شخاصاأل نإ: الواقع في

 من مجردتان إستثنائيتان محكمتان وهما العدلي، والمجلس العسكرية المحاكمينتظرون الحكم من قبل 

 .للثانية السياسية والسلطة لألولى العسكري ابعللط االستقاللية نظراً 

 غيرها أنها يميز  وما الّسجون هذه في الغامضة والقضايا الممارسات من الكثير هناكالحقيقة أن 

وهو محذور على المؤسسات الغير األحمر(.  للصليب الدولية اللجنة بإستثناء) خارجية لمراقبة خاضعة

 . 48حكومية

 للقانون مخالفة بطريقة نوالالجئي اللجوء طالبي حتجازا يتم :49العام مناأل ةمديري في االحتجاز مركز

 .لترحيله أو أموره لتسوية العام منألا إلى أجنبي محتجز كلأن تسّوى أوضاعهم وأيضا يحّول  إلى

 زالوا وما عقوبتهم فترة أنهوا الذين المركز هذا في جانبألا الّسجناء من اكبير  اعدد هناكالواقع أن 

 .50هذا حتجازاال لمركز تنظيمي قانون أي يوجدوال سراحهم.  إطالقأو  ترحيلهم ينتظرون

 وزارة العدل  إدارة إلى الّسجونموجبات نقل البند الثاني: 

 بمنتهى هي لبنان في الّسجونو  حتياطيالنظارات وأماكن الحجز والتوقيف اال نأ يثبت الحال واقعإّن 

 فيها وضع أن على الجميع يتفق، حيث والمستويات الصعد كل لىع فعلي صالحإل بحاجة وهي السوء

 عدم إلى والصحية، الترفيهية المنشآت غياب إلى الطعام رداءة إلى كتظاظاإل من مرٍض، غير لبنان

                                                            
 .52-49 ص ،2010 شباط ،نساناإل لحقوق اللبناني المركز تقرير -48
  .57-53 ص ،2010 شباط ،نسانإلا لحقوق اللبناني المركز تقرير -49
بيروت،  (،32الدائم ) ااألهلي للسلم اللبنانية في لبنان: تشريع وحقوق وتوصيات، منشورات المؤسسة الّسجونقيس، ربيع،  -50

 .2013المكتبة الشرقية، 
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لىو  ،أو تأخيرها المحاكمة  الصالحيات وتضارب الغرامات، تراكم بسبب المدة نتهاءإ بعد حتى التوقيف ا 

  الوزارتين. بين 51الّسجون أوضاع على شرافاإل حول الداخليةو  العدل وزارتي بين

  كأمثلة على تضارب الصالحيات: شهادات حّية الثالثةالفقرة 

شّكلت األخبار المتداولة عن الواقع الرديء للسجون موضع جدل الكثيرين ما بين رفض وقبول 

 الرشوة،وق في مقابل الحديث عن ، التعذيب والحرمان من الحقكتظاظلصحة االدعاءات التي تتناول اإل

 لكثيرا بالكثير والسلطة المال أصحاب يتمتع حيثخادم ومخدوم  إلىأنفسهم  الّسجناءوتقسيم  والقوة، السلطة

قل الصورة بّد من البحث عن شهادات حّية موثّقة تعتمد األمانة العلمية وتتوّخى ن. لذا، كان الاالمتيازات من

 فيما يلي.  بكل دّقة وهذا ما سنتناوله

 الّسجون واقع ريفي أشرف اللواء الداخلي األمن السابق لقوى العام تقرير المديرالبند األول: 

 لبنان في

  يفير  أشرف اللواء الداخلي األمن لقوىالسابق  العام المدير تناول 2009 العام في المقدم تقريره في

 :يلي ما التقرير في جاءو  .لبنان في الّسجون واقع

                                                            
 والفرنسيين، وأخرى كانت مستشفى سابق األتراك أيام في للخيول مربضاً  كانت المناطق في الّسجون الواقع أن بعض -51

عبارة عن  العدلية جسر تحت العام مناأل كسجن بعبدا المركزي وسجن القاصرات الواقع في ظهر الباشق، وآخر كسجن

 عبر إال للنوم مكان ال"فـ والمتكدسة المفردة الصغيرة الفرش التدخين، والرطوبة، العفن روائح مكتظة، حديدية أقفاص مجموعة

 (.ورأس أو حتى وقوفاً  وكعب الجنب على النوم أي" )التسييف
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 3653 هو اللبنانية الّسجون كل في استيعابه الممكن قصىاأل الحدإن  :الّسجون يعابإست عن

 في سجين 3500 منهم 5324هو 24/8/2009 تاريخ حتى الموجود 52الّسجناء عدد نأ علماً  سجينًا،

 إلى يؤدي نأ يمكن ما وهذا فقط، سجيناً  1050 إلى يصل استيعابه مكانإ نأ علماً  وحده، رومية سجن

 يتحول نأ يمكن الذي الّسجناء سلوك في تغّير، الّسجن في ياألمن الوضع :مستوى على متعددة مشاكل

 . والمعدية الخطيرة األمراض تفشي، الصعب الحياتي الواقع نتيجة وعنفاً  نقمة

 التجهيزات من خالية شبه اللبنانية المناطق مختلف في الّسجون إن :يةاألمن التجهيزات نقص عن

 فالهوات على تشويش جهزةأ الحديثة، المراقبة كاميرات وثابتة، يدوية الكترونية تفتيش زةجهأ) يةاألمن

 تمثل وهي ،الّسجناءو  الّسجون إلى تسّرب نأ يمكن التي الممنوعات على للكشف والمخصصة...( الخليوية

 يةاألمن جراءاتاال تطبيق في فعاالً  دوراً  تؤدي بحيث واالهم االنسب يةاألمن الحماية الحالي عصرنا في

 .الّسجون في الالزمة

 عالمنا في الّسجون إدارةف متخصصة، غير إدارة هي لبنان في الّسجون إدارة إن :الّسجون إدارة عن

 الذينالعناصر  يتابع بحيث والكليات، والمعاهد الجامعات في ُتدرس متخصصة إدارة صبحتأ الحالي

 (.وقانونية اداريةو  منيةوأ ونفسية اجتماعية) متعددة تاختصاصا في تدريبية دورات العمل بهذا يقومون

 ّسجونال إدارة نقل الداخلي األمن قوى فيها طالبت الكثير من التقارير السابقة :السابقة لتقاريرعن ا

 تخضع لم االنتظار هذا ظل وفي لذلك، عمالنية تدابير يأ اتخاذ تاريخه حتى يتم لمو  العدل، وزارة إلى

 .ُتذكر تدريبية لدورات عناصرنا

                                                            
أكثر من ستة آالف سجين وهو ما يفوق القدرة اإلستيعابية للسجون الّسجون في  الّسجناءبلغ عدد  2019حتى عام  -52

 سجين.  3650والمحددة بـ
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 بحيث ،صالحاإل هو الحديث الّسجن مفهوم إن اللبنانية: الّسجون في سالميينإ سجناء وجود عن

 ،ء اإلسالميون في روميةالّسجنو  .عنه والعودة وتحليله جرمه وأ خطئه معرفة من المذنب الّسجين يتمكن

صالحو  تأهيل إعادة إلى حاجة في اتخاذها، يتوجب التي المشددة والحماية الخاصة بالحراسة ناهيك  من ا 

 لسعوديةا العربية المملكة) الظاهرة هذه تعاني التي المجاورة الدول في مطّبق مراأل وهذا الدينية، المؤسسات

 مع معّمقة حوار لقاءات عقد متخصصون دين رجال يتولى ذإ( المناصحة) يسمى ما تطبق التي( وغيرها

 وأ اآلخرين رفض وعدم اآلخر وقبول بالتسامح القاضية االسالمي الدين حكامأ على الطالعهم الموقوفين

 .تكفيرهم

 جانباأل الّسجناء نسبة تصل اللبنانية: الّسجون في محكومياتهم منتهية جانبأ سجناء وجود عن

 في عددهم وصل وقد لبنان، في الّسجناء مجموع جماليإ من المئة في 13 نحو إلى محكومياتهم المنتهية

 ىإل لُيصار العام لألمن العامة المديرية من تسلمهم يتم لم الذين وهم سجين، /800/ إلى حلالمرا دىإح

 النظاراتو  الّسجون في ُيستبقون بحيث بالدهم إلى ترحيلهم بغية لهم سفر تذاكر وتأمين وضاعهمأ تسوية

دارياً  أمنياً  عبئاً  يشكل ما وهذا ،حتياطيوأماكن الحجز والتوقيف اال  .الداخلي ناألم قوى عاتق لىع ومادياً  وا 

 جونالسّ  في الموقوفين الّسجناء نسبة إن اللبنانية: الّسجون في الموقوفين الّسجناء نسبة ارتفاع عن

 ترةلف اللبناني القضاء لدى عالقة ملفات لديهم الذين وهم ،الّسجناء مجموع جماليإ من 2/3 هي اللبنانية

صدار مصيرهم بت يتم ولم طويلة  مقابل موقوف 1/3) هي الطبيعية النسبة نأ علماً  بحقهم، االحكام وا 

 .(محكوم 2/3

 شهادات سجناء سابقينالبند الثاني: 

 حيث والقوة، السلطة الرشوة،"بـ الّسجن ختزلواإ اللبنانية، الصحف نشرتها سابقين سجناء شهادات في

 يختارون الذين المخدرات جارت وخصوصاً  االمتيازات، من الكثير بالكثير والسلطة المال أصحاب يتمتع
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 يرون عندما يحزنون وكانوا". لخدمته فقط.. معهم سيتقاسمونها الذين األشخاص وعدد الزنزانة بأنفسهم

 مع أوقاتاً  ويمضون يشاؤون، ساعة النزهة إلى ويتوجهون بحرية ويتنقلون زنازينهم من يخرجون سجناء

 .53"ونتريد ما على وتحصلون يدفعونه ما فعوااد" الجواب كان يوماً  اعترضوا وعندما عائالتهم،

 في لبنان  الّسجونحول أوضاع واللبنانية  التقارير الدوليةالبند الثالث: 

 رايتس وهيومن( AI) الدولية العفو منظمة فيها بما نساناإل حقوق وجمعيات منظمات تقارير تفيد

 الدولية العفو منظمة قامت طويلة سنوات مدى علىو  .لبنان في شائع أمر التعذيب بأن ،(HRW) ووتش

 ذكرت  عنها، صادرة تقارير وفي .لبنان في نساناإل حقوق وانتهاكات التعذيب ممارسات من بالتحقق

 لكوذ عليهم، القبض فور الخارجي العالم عن بمعزل المعتقلون يحتجز ما كثيرا بأنه الدولية العفو منظمة

 لطةالس أو العامة النيابة تمارس وال الخارجي، بالعالم أو ممحاميه أو بأسرهم باالتصال لهم السماح دون

 باطالض بأن التقارير وتضيف .يةإنسان معاملة يعاملون المعتقلين أن من للتأكد الواجب اإلشراف القضائية

 تقاعست كما والعقاب، المساءلة عن بمنأى وهم التعذيب بممارسة ويقومون يخالفونه القانون بتنفيذ المكلفين

 .التعذيب ادعاءات في التحقيق عن ولةالد

 األوروبي االتحاد بين الشراكة مجلس إلى( HRW) ووتش رايتس هيومن منظمة وجهتها رسالة في

 نتشري من السابع في اللبناني الداخلية وزير إلى وجهتها وأخرى ،2008  شباط من عشر الرابع في ولبنان

 وفي الدفاع، وزارة في 2008 العام هذا خالل تمت تعذيب حاالت بوجود المنظمة أفادت ،2008 األول

 . الشرطة مقرات بعض في وكذلك الداخلي، األمن لقوات االستخباراتي الجناح وهو المعلومات، فرع

                                                            
 رقم جلدالم اللبناني، النيابي المجلس عن الصادرة النيابية، الحياة في لبنان، مجلة جونالسّ أوضاع عبد الرحيم، وليد،  -53

 . 111-100 ص ،2011 األول كانون تاريخ 81
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 التابعة االحتجاز مراكز في تعذيب حاالت وقوع بدورها أكدت والتدريب للتعليم اللبنانية الجمعية

 .زحلة ومدينة بيروت العاصمة من كل في الداخلي، األمن اتلقو  التابع المخدرات مكافحة لمكتب

 منظمة) لبنان في نساناإل حقوق بقضايا معنية ودولية لبنانية منظمات سبع وجهت 2008 العام في

( Alef) والتدريب للتعليم اللبنانية والجمعية ووتش رايتس هيومن ومنظمة نساناإل حقوق عن للدفاع الكرامة

 والمركز (Restart) والتعذيب العنف ضحايا تأهيلل ريستارت ومركز التعذيب ضحايا يلتأهل الخيام ومركز

 ارودب زياد اللبناني الداخلية وزير إلى رسالة ((Frontiers) رواد وجمعية( CLDH) نساناإل لحقوق اللبناني

 ضافةإ اإلحتجاز اءأثن الّسجناء وفيات كافة األخيرة هذه تشمل أن ومطالبة التحقيقات نتائج عن لإلستعالم

 . اللبنانية اإلحتجاز ومراكز الّسجون في السيئة والمعاملة التعذيب إلى

 منذ اللبنانية االحتجاز ومراكز الّسجون في حتفهم لقوا األقل على محتجزاً  27أن كشفتالمنظمات 

 مسؤولين قبل من إجرامية أعمال وقوع احتمال حول تثيرالشكوك الوفيات هذه بعض وأن ،2007 العام مطلع

 دمةالُمق الطبية الرعاية في نقصٍ  إلى أو الّسجن حراس إهمال إلى اآلخر بعضها يشير بينما ،الّسجن داخل

صدار المذكورة الوفيات وقائع في بالتحقيق الداخلية وزير الموقعة المنظمات وطالبت .للنزالء  ليماتالتع وا 

 يرتقار  نتائج مع بشفافية والتعامل الدولة، هيئات من أي لدى االحتجاز أثناء مات من لكل تشريح بإجراء

 المنظمات وأوصت.  إهمالهم أو تصرفاتهم سببها وفاة أي مسؤولية الّسجون مسؤولي وتحميل التشريح،

 .الّسجونو  االحتجاز مراكز في الُمطبقة الطبية اإلجراءات بمراجعة

 في الجدية المشاكل من يزاالن ال السيئة والمعاملة التعذيب أن رسالتها في المنظمات ورأت

 تعرضهم عن أفادوا الّسجناء من عدد من شهادات المنظمات وجمعت .اللبنانية الّسجونو  مراكزاالحتجاز

 مخفر الداخلي، األمن لقوى التابع المعلومات فرع منها اإلحتجاز مراكز من عدد في التعذيب أو للضرب
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 اللبناني العقوبات قانون من 401 المادة أن من لرغما على الديب، وجل كزحلة أخرى مخافر وفي حبيش،

 .الحاالت غالبية في القانوني الُحكم هذا تجاهل يتم فإنه االعترافات، انتزاع في العنف استخدام تجرم

 بفتح( CLDH) نساناإل لحقوق اللبناني والمركز ووتش رايتس هيومن منظمة طالبت 2007 العام في

 احتجازهم أثناء تعرضوا أنهم الموقوفين بعض زعم . معاملة وسوء تعذيب اتعملي بوقوع مزاعم حول تحقيق

 واتعرض إنهم آخرون قال بينما االعتراف، على إرغامهم بغرض المحققين قبل من للتعذيب الدفاع، وزارة في

 لكمل تعرضوا وأنهم االستجواب أثناء العينين معصوبي كانوا أنهم موقوفون وأفاد. والترهيب المعاملة لسوء

 نساناإل لحقوق اللبناني والمركز ووتش رايتس هيومن منظمة دعوة تكنَ  لم العام، نهاية وحتى .خالله متكرر

 .لبيت قد تحقيق، لفتح

 وهي( SOLIDA - سوليدا) تعسفيًا، المعتقلين اللبنانيين مع التضامن حركة أصدرت 2006 عام

 التعذيب أساليب إنها قالت ما فيه وثقت يراً تقر  ،نساناإل حقوق مجال في ناشطة حكومية غير منظمة

 المذكورة األساليب شملت وقد .2005و 1992 عامي بين اللبنانية الدفاع وزارة في مورست التي المختلفة

 (.األمد طويل االنفرادي الحبس) المطولة والعزلة النوم من والحرمان الجسدي التعذيب

 في ءسوا األولية، التحقيقات خالل أحياناً  الموقوفين ضد عنيفة إساءة بحدوث اللبنانية الحكومة أقرت

 محامي غياب في بهم المشتبه استجواب جرى حيث العسكرية،( المراكز) الثكنات في أو الشرطة مقرات

 مت اعترافات قبول من القضاة تمنع البالد في قوانين وجود من بالرغم تقع اإلساءات هذه وكانت .الدفاع

 .هاإلكرا تحت انتزاعها

 الّسجون أوضاع مع الرسمي التعاطي :الرابعةالفقرة 

 النظري، المستوى على قاصرا بقي تاريخه حتى لبنان في الّسجون موضوع مع الرسمي التعاطي إن

 قامت وقد هذا .هامة أولوية ذات الّسجون إصالح أن تعتبر ال فالحكومة. الفعلي التطبيق حقل يدخل ولم
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 بعض تأهيل إعادةب قامت، حيث والمساجين الّسجون أوضاع تحسين أجل من متواضع بجهد الحكومة

 جماعات بلق من الّسجون لظروف مستقلة بمراقبة سمحت، و وتدريبية تعليمية برامج خالل من الّسجناء

 من فبراير شباط فيو  (.ICRC) األحمر للصليب الدولية اللجنة قبل ومن والدولية، المحلية نساناإل حقوق

 يجيز بروتوكوالً  يةاألمنو  القضائية السلطات مع( ICRC) األحمر للصليب الدولية اللجنة توقع ،2007 عام

 .8800 رقم والمرسوم يتوافق بما البالد في الّسجون كافة زيارة لها

 إذ التحقيق، خالل نساناإل حقوق مراعاة على تحّض  التي 54التشريعات من عدداً  لبنان لدى إن

 امواد ، 2001 آب 16 تاريخ 359 رقم القانون بموجب المعدل الجزائية، المحاكمات أصول قانون يتضمن

 كحقه حقوقه، المتهم أو عليه المدعى على تُتلى إذ التحقيق، قيد به مشتبه كل اهب يتمتع التي الحقوق تحدد

 للمالحقة التحقيق أصول يخالف الذي الضابط ويتعرض. طبيب على عرضه وحق بمحام االستعانة في

 بإفادته يدلي أنه من ويتأكد استجوابه، أثناء عليه المدعى حرية مبدأ يراعي القاضي أن كما ،55يةالقانون

 .اً مادي أم اً معنوي أكان سواءً  عليه، خارجي تأثير كل عن بعيًدا

 ةتغطي عن اً قاصر  يزال ال أنه إال التعذيب، جرائم بعض تحدد مواداً  يتضمن العقوبات قانون أن رغم

 مع يتالءم بشكل وتعديله العقوبات قانون لمراجعة العدل وزارة تبذلها مساع وثمة، ئمالجرا هذه جميع

 .هامرتكبي بوجه العقابية اإلجراءات وتحديد التعذيب، لجريمة تعريفاً  تضمينه دفهب ،عةالموق االتفاقيات

                                                            
 يةسانإنالال أو القاسية العقوبة أو المعاملة طرق من وغيرها التعذيب مناهضة اتفاقية إلى لبنان انضم 2000 العام في -54
 كذلك. لهالعم ممارستها المفرطةعند القوة استعمال ومنع نساناإل حقوق باحترام القانون إنفاذ مؤسسات تلزم التي المهينة، أو

 العام يةنها حلول حتى تقدم لم اللبنانية الحكومة أن غير .2008 عام االتفاقية لهذه االختياري البروتوكول إلى لبنان انضم
 .وكولالبروت هذا بموجب المطلوب االبتدائي التقرير 2009

 في همن رغبةً  القانون يجيزها ال الشدة من ضروباً  شخصاُ  سام من: "على اللبناني العقوبات قانون من 401 المادة تنص -55
 ".سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من بالحبس عوقب بشأنها معلومات على أو جريمة عن اقرار على الحصول
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 المذكرات من العديد الداخلي األمن لقوى العامة المديرية أصدرت اإلجرائية، التدابير صعيد على

 أو القانونية المالحقة طائلة تحت منهم، األحداث سيما ال والموقوفين للّسجناء اإلساءة عدم على تشدد التي

 .المذكرات لهذه المخالفين بحق المسلكية التدابير اتخاذ

 العناصر وعي لتعزيز األمن قوى عند والتدريب التعليم مناهج في نساناإل حقوق مادة إدخال تم كما

 تورشا بعدة الداخلي األمن لقوى العامة المديرية شاركت كما الصلة، ذات االتفاقياتو  للقوانين هموفهم

النظارات وأماكن الحجز والتوقيف  من كبير عدد في لوائح بوضع وقامت نساناإل حقوق حول عمل

 . بحقوقهملتعريف الموقوفين  الشرطة وأقسام حتياطياال

 المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة التفاقية االختياري البروتوكول على مصدق لبنان وكون

 قانون مشروع وضع مهمتها لجنة تشكيل إلى 2009 العام في العدل وزارة عمدت ية،إنسانوالال القاسية

 . االختياري البروتوكول من 17 المادة مع اً تماشي التعذيب لمنع المستقلة الوطنية اآللية إلنشاء

 

 التعذيب منعو  الّسجون تحسين أوضاع بشأن مقترحات :لخامسةالفقرة ا

يات ع على اتفاقور لبنان المناهض للتعذيب والموقال يتناسب ود حالها على لبنان في الّسجون بقاء إن

يجاد الّسجون أوضاع معالجة من بد ال كان لهذا، نسانحقوق اإل من  وذلك لها والنهائية الناجعة الحلول وا 

 التعذيب ،الّسجون واقع لبنان، في للسجون القانونية مواضيع أهمها: الوضع خالل التركيز على عد

  ّسجونال أوضاع  مع الرسمي التعاطي والموقوفين، للّسجناء المهينة أو يةنساناإل أوغير القاسية والمعاملة

 التعذيب. موضوع ومع

ل مختلفة من األلفية في مراح الّسجونوفيما يلي، نبذة عن كافة المقترحات التي تناولت أوضاع 

 الثالثة. 
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 نساناإل  لحقوق اللبنانية الجمعية مقترحاتالبند األول: 

 الجمعية رأت 10/3/2003 في المؤرخ" لبنان في التوقيف وأماكن الّسجون نظام" عن تقريرها في

 :ما يلي يتناول أن به يفترض للسجون، جديد تشريع أي أن اللبنانية

 ة،الجزائي بالحقوق متمرس قاضٍ  يرأسها أن على العدل، بوزارة مرتبطة الّسجون دارةإل هيئة إنشاء -

 هذه وتضم.  نساناإل حقوق ثقافة ويحوز إجتماعياً  المنحرفين مع التعاطي في واسعة خبرة ويمتلك

 والشؤون العمل عن وزارة ومندوباً  نساناإل بحقوق معنية جمعية عن مندوباً  جانبه إلى الهيئة

 .اإلجتماعي النفس علم في اً وأخصائي اإلجتماعية

 األخذ مع الموقوف، أو عليه المحكوم وضع إلى باإلستناد التوقيف وأماكن الّسجون تصنيف -

 وجنسه. وعمره وشخصيته المجتمع على خطورته ومدى الجرمية، السوابق باإلعتبار

 أن على م،عليه المحكوم من الكافي العدد استيعاب على قادرة جديدة توقيف وأماكن سجون إيجاد -

 المحددة. الدولية المعايير وفق الّسجون هذه تكون

صالحو  عليه المحكوم تأهيل إعادة على قادرة عصرية سجون إعداد -  في دمجه عادةإل واعداده ها 

 .صالح كمواطن المجتمع

 مهنة اكتساب أو ،الّسجن داخل عمله متابعة من وتمكينه المهنية المهارات على الّسجين تدريب -

 وتمكينه وفعاليتها، يةنساناإل ذاته بقيمة اشعاره منحى في الشخصية، مؤهالته مع اسبتتن جديدة

 .الّسجن من خروجه بعد له والمفيد المنتج العمل أداء من

 .مراحلها مختلف في دراسته متابعة من الّسجين تمكين -

 يوف  معها راتالزيا وتسهيل بها تربطه التي األواصر على للمحافظة بأسرته الّسجين عالقة توطيد -

 انفرادية. غرف
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 اإلتصال طريق عن إجتماعية بنشاطات القيام :خالل من الخارجي بالعالم الّسجين عالقة توطيد -

 لقاء عائلته وأصدقائه.  من وتمكينه ،الّسجن إدارة من وبإذنٍ  لها، مرخص بجمعيات

 الدولة. والمعايير المزايا فيهم تتوفر من عهدة في الّسجون إدارة وضع -

 الطبية.  بالخدمات يتعلق فيما الدولية المعايير راعاةم -

 .الّسجون على الفعلية القضائية الرقابة ممارسة -

حتراماً  لحريته ضماناً  باإلتصال، اً احتياطي الموقوفين حق حفظ -  .المفترضة البراءة لمبدأ وا 

 الموكل ارسةومم. رقابة أي عن بمنأى موكله مع ومباشرة بحرية اإلتصال ذلك في بما الدفاع حق -

 ددةالمواعيد المح في المهنية بطاقته على وبناء مسبق إذن بدون الوكيل ومراجعة اإلتصال في لحقه

 اليومية. للمقابالت

 طائلة تحت ذاك أو المحامي هذا بإختيار إلقناعه الموقوف لدى التدخل من الّسجون موظفي منع -

عتماد الجزائية، المالحقة ، المجانية بالمرافعة سجن كل مقر في رعينالمتب المحامين من قائمة وا 

 ةالمعون ولجنة نساناإل حقوق جمعيات من ترشيحهم يتم ،الّسجين رعاية هيئة قبل من اختيارهم يتم

 المحامين.  نقابة في القضائية

 الّسجناء لمساعدة المطلوب الدور تأدية في نساناإل حقوق وهيئات المدني المجتمع مؤسسات تمكين -

 ورعايتهم. 
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 في الّسجون مشكلة معالجة وسبل النيابية" نساناإل  حقوق" لجنةمقترحات : نياالبند الث

 لبنان

 زياد والبلديات الداخلية وزيري وحضور موسى ميشال النائب برئاسة اللجنة عقدت 2/12/2010 في

 في .سينهاتح وسبل الّسجون أوضاع درس اللجنة تابعت حيث النواب عضائهاوأ نجار ابراهيم والعدل بارود

 مبديًا مقتراحاته كاآلتي: موسى النائب تحدث الجلسة نهاية

 صالحيات نقل منها نقاط بعدة المشكلة حصرت لبنان في الّسجون لحال مستفيضة دراسة عدب -

النظارات  موضوع من واالنتهاء مؤهلة سجون وبناء العدل وزارة إلى الداخلية وزارة من الّسجون

 .الئقة غير ماكنأ في والموقوفين المساجين حصر وموضوع حتياطيوأماكن الحجز والتوقيف اال

 صولاأل على الحفاظ والمطلوب المحاكمات سير في تأخير هناك، فحكاماأل صدارإ في التعجيل -

 .المساجين حق في تصدر نأ يجب التي حكاماأل وتسريع القوانين تطبيق ضمن

 رفع وبالتالي الموضوع هذا معالجة جلأ من العدل وزير عبر للحكومة اللجنة من توصية هناك -

 .علىاأل القضاء لمجلس التوصية هذه

 عملية لمواكبة للسجون عام مدير وتسمية للسجون عامة مديرية نشاءإ إلى الحكومة دعت اللجنة -

 .العدل وزارة إلى الداخلية وزارة من الّسجون صالحيات انتقال

 .الحسن السلوك صحابوأ للمستحقين للعقوبات تخفيضا تعطي تشريعاتإيجاد  -

 ريفي أشرف اللواء الداخلي السابق األمن قوى  عام مدير : مقترحاتالبند الثالث

 بالمقترحات  اللواء أشرف ريفي تقدم لبنان في الّسجون واقع عن 2009 العام في المقدم تقريره في

 :التالية
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صدار لموقوفينا ملفات بت لجهة القانونية االجراءات في القضائية السلطة استعجال -  االحكام وا 

 بحقهم.

 الّسجناء مع للتواصل متخصصين دين رجال ارسال لجهة المعنية الدينية السلطات مع البحث -

عادة االسالميين  اإلسالمية. للديانة الحقيقية والروح يتناسب بما افكارهم صياغة وا 

 محكومياتهم.  المنتهية االجانب ترحيل في االسراع لجهة جذري حل إيجاد -

 463/2002 رقم القانون في عليها المنصوص العقوبة خفض بمبدأ للسير الالزمة االجراءات اتخاذ -

 العقوبة. تنفيذ مدة خفض بشأن 16910/2006 رقم والمرسوم

 .العدل بوزارة الّسجون إدارة إلحاق عملية في االسراع -

 .الخاصة الحاالت ذوي للموقوفين خاص سجن ايجاد على العمل -

 مخيبر غسان النائب مقترحات :البند الرابع

 عدم» سيما ال لبنان في الّسجون صالحإل عامة مقاربة مخيبر غسان النائب قدم الندوات إحدى في

 لمع متطلبات ومع «الدنيا القواعد» مع االداري واالطار( حكامهأ من العديد في) التشريعي االطار توافق

 سبابأو  عوامل إلى يعود الّسجون حال في التردي نأ» عتبروا. «الحديثتين العقابية والسياسة الّسجون إدارة

 وبالتالي االولويات من الّسجون وضع تحسين اعتبار وعدم صالحلإل الجدية االرادة غياب برزهاأ عديدة،

 :مقترحًا أن .«ذلك لتحقيق والالزمة الواضحة والمالية اإلداريةو  والقضائية التشريعية السياسات غياب

 في المساجين انخراط عادةإل تأهيلو  إصالح ماكنأ إلى وحسب، عقاب داةأ من ،الّسجون تتحول -

  .المجتمع

 بحاجات خاص رومية سجن في بجناح عنه واالستعاضة اليرزة، في الدفاع وزارة سجنإقفال  -

 عنها واالستعاضة العام، األمن نظارة قفالوا   فيه، الموضوعين للمساجين القصوى يةاألمن الحماية
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 باشراف يكون والهجرة السفر لقوانين المخالفين والموقوفين الّسجناءب خاص جديد نسج بتجهيز

 المواصفات بحسب متكامالً  الخاص الّسجن هذا يكون نأ على العام، منلأل العامة المديرية

 الطبيعي، والهواء النور توفر نوافذ وجود لجهة خاصة «الدنيا القواعد» احترام لحسن المطلوبة

  .الّسجناء تالطاخ وامكانية

 ممكنة، فرصة قربأ في العقوبات بتنفيذ الخاص للقانون التطبيقي المرسوم اصداراالسراع في  -

لىبحو  يقدر) الّسجناء من وافر عدد خالءإ شأنه من الذي  المحكومين، الّسجناء من% 25 وأ 20 ا 

 الحوافز توفيرو  الحالي، كتظاظاإل من الحد ذلك شأن من يكون وبالتالي تقريبا نيسج 300 يأ

 .المجتمع في انخراطهم إعادة ظروف وتحسين الّسجناء سلوك لتحسين الضرورية االيجابية

 مرقص بول المحامي مقترحات: الخامسالبند 

 بول المحامي فيها تحدث «الّسجون تطوير في وتأثيرها الترميمية العدالة» عنوان تحت جلسة في

 : برزهاأ الّسجون وضاعأ لتحسين اقتراحات سلسلة قدم مرقص،

 الداخلية. لوزارة وليس العدل لوزارة الّسجون اخضاع -

 مع محكومين وأ المحاكمة قيد كانوا ذاإ لما تبعا) الموقوفين وفئات الجرم نوع حسب الّسجون تقسيم -

 الّسجين تأهيل مقتضيات وحسب ،(محكومين غير لبنان في الّسجناء كثريةأ نأ إلى االشارة

 الضحية. مع القةالع ترميم ومتطلبات

 االنخراط إعادة من يتمكن كي الّسجن خارج المجتمع مع تواصلية عالقة إقامة من الّسجين تمكين -

 منه. خروجه عند المجتمعي واالندماج
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 داخلية مدرسة شبه) المحافظات في صالحاإل معاهد وتعميم األحداثب خاص للمالحظة دار نشاءإ -

 على األحداث تأهيل جلأ من األحداث سجن عن بديال( يديةالتقل الّسجون مكنةأ عن تماما مختلفة

 .االنحراف نواعوأ عمارهمأ مستوى

 المنحرفات. الفتيات تأهيل توقيف مكنةأ نشاءإ -

 .حقهم في المتخذة والعقوبات التدابير تنفيذ بعد سبيلهم المخلى األحداث وضاعأ متابعة -

 ةالبند السادس: المقترحات الشخصي

خاّصة مرتبطة بوضع حّد أخرى و  الّسجونعاّمة تتعّلق بواقع قسمين: مقترحات  ويمكن تقسيمها إلى

 لتضارب الصالحيات.

 :الّسجونتعّلقة بواقع العاّمة المالمقترحات 

يدة في منطقة غير مأهولة وبع الّسجونإستحداث مجّمع سجني كبير يتوافق والمعايير الدولية لبناء  -

يير التي بحيث تكون مطابقة للمعايير الدولية وللمعا ضل للّسجناءعن األبنية الّسكنية لتأمين واقع أف

ومعالجة كافة  2011في لبنان في آب  الّسجونوضعتها اللجنة المكلفة بوضع معايير بناء 

 الحالية من تهوئة ونظافة وصرف صحي.  الّسجونالمشكالت في 

 اصة تتوافق وظروفهم.للسجناء من ذوي اإلحتياجات الخ الّسجونإستحداث أقسام خاّصة في  -

ية إضافة لعناصر القوى األمن الّسجون، و الّسجونإلزام جميع العاملين في وزارة العدل، ومديرية  -

من يخالف  ومعاقبة كل الّسجناءبالتطبيق الكامل والشامل للقوانين التي تتناول القواعد الدنيا لمعاملة 

 هذه القوانين تحت طائلة المساءلة القانونية. 
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ذي العطلة القضائية للقضاة أو على األقل زيادة أعدادهم للتسريع من جلسات المحاكمات والإلغاء  -

الحجز  بدوره سيعّزز الرقابة على تنفيذ القوانين ومنع تضاربها أو اإلخالل بها في النظارات وأماكن

 .الّسجونوالتوقيف و 

مليات خافر قوى األمن لتسريع العوم الّسجونالممكنن "باسم" في كافة  الّسجونإعتماد برنامج إدارة  -

بحيث يمكن  الّسجونالتقنية المرتبطة بملفات الموقوفين والمحكومين وربطها ببعضها وبمديرية 

االطالع على جميع العمليات التي يقوم بها موظفو األقالم مّما يقلل من نسبة الخطأ في حساب 

 وميته. السنة الّسجنية ويحول دون تأخير إطالق سراح من أنهى محك

لعاّمة لقوى والمديرية ا الّسجونالمقترحات الخاّصة المتعّلقة بوضع حّد لتضارب الصالحيات بين مديرية 

  األمن الداخلي:

ب قر وزارة العدل في أ إلىمن إشراف وزارة الداخلية والبلديات  الّسجونإقرار مرسوم نقل مديرية  -

ناء باألمن الداخلي عن الموقوفين والمحكومين  جلسة لمجلس الوزراء لكّف يد المديرية العامة لقوى

 على كل تقارير التعذيب التي أشرنا لها سابقًا.

 الحؤول دون التدخالت السياسية بالقضاء.   -

 التفتيش الدوري للسجون لضمان تطبيق القوانين المفروضة.  -

روباغندا ببعيدا عن كل  الّسجناءو  الّسجونلقضايا إيالء الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي األولوية  -

عالميةيس  . اسية وا 

من إشراف وزارة الداخلية  الّسجونلكل تلك األسباب الموجبة المذكورة أعاله وجب نقل مديرية 

 إشراف وزارة العدل.  إلىوالبلديات 
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 وزارة العدل  إلى الّسجون: البدء بخطوات النقل الفعلي لمديرية السادسةالفقرة 

ات النظار سلة من التقارير والشهادات الموثّقة حول األوضاع المزرية للسجون و بعد أن واجه لبنان سل

ق ، والظروف السيئة للمساجين وطر حتياطيوالتوقيف االأماكن الحجر و  حتياطيوأماكن الحجز والتوقيف اال

نية بنات الحكومة اللبدأأعاله،  كافة المقترحات التي تم إيجازها تعذيبهم، وبضغط دولي ومحلي وبناء على

 ،العدل وزارة إلى الداخلية وزارة من الّسجون إدارة نقل إلى ترمي سيةاخم خطة بتطبيق 2008 العام منذ

 للعام ريالوزا اهنبيا في الخطة ذههب التزامها اللبنانية الحكومة أكدت وقد. عليها المتعارف للمعايير وفًقا

 ،عامة مديرية وجعلها الّسجون مديرية وتفعيل تنظيم إلى يرمي مرسوم مشروع العدل وزارة أعدت وقد 2009

 من يكون العدل، وزير اقتراح على بناءً  بمرسوم يعين موظف يرأسه متخصص جهاز اهتإدار يتولى بحيث

نشاء القائمة، الّسجون وتجهيز إصالح اقتراح مهامها ضمن  شاملة عقابية سياسة واقتراح جديدة، سجون وا 

 .  الحديثة لعلميةا النظريات االعتبار بعين تأخذ

 يرالمعاي تتبع أن على إضافيين، سجنين بإنشاء 2009 األول كانون في قراًرا الوزراء مجلس اتخذ كما

 من الّسجون في الصحة موضوع حول ميدانية دراسة إعداد. وتم الغاية لهذه خاصة لجنة ستحددها التي

 الّسجون في الصحة موضوع نقل إطار منض العدل وزارة إشراف تحت األحمر للصليب الدولية اللجنة قبل

 .الصحة وزارة إلى الداخلية وزارة من

 سجن في يةنساناإل المعيشية الظروف وتطوير دعم إلى دفهت جديدة إجراءات على العمل وبدأ

 ضاةالق قيام عبر الّسجون وتفتيش والمحكومين، الموقوفين وواجبات حقوق ُيبيِّن كتيب توزيع وأهمه رومية

عداد المرعية، للقوانين إنفاذا الّسجون ن بزيارةالمعنيي  السماح إلى باإلضافة ،الّسجون بتفتيش خاص دليل وا 

 .  موظفيها تدريب على والعمل الّسجون بزيارة األحمر للصليب الدولية للجنة
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 تأهيلال إعادة مشروع مثل ،الّسجون وضع تحسين إلى مبادرات ترمي في المدني تمعلمجا ويشارك

 .لبنان شمال في للمساجين النفسي

 .جونالسّ  مشاكل معالجة في اً نوعي اً تقدم يحدث أن شأنه من الذي إقرارالمرسوم على حالياً  العمل ويتم

 وتسريع تأخرها، مشكلة على القضاء دفهب المحاكمات وتفعيل تسريع على العدل وزارة تعمل كما

 فالتخفي إطار في سيما ال أمكن حيث حتياطياال التوقيف أمد من للحد ااحتياطي الموقوفين مع التحقيقات

 . الّسجون إكتظاظ من

ال العدل،  إشراف وزارة إلى الّسجونولكن، حتى اللحظة، ورغم كل الوعود بالعمل على نقل مديرية 

 يزال المرسوم موضع األدراج ولم ُيقّر في مجلس الوزراء حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

، المشكالت من العديد عن حتياطيالنظارات وأماكن الحجز والتوقيف اال فيها بما الّسجون واقع فيكش

 .رحيلهمت بدل الزنازين بهم تعجّ  الذين األجانب الموقوفين حال كذلك كثرًا، يزالون ال اً احتياطي الموقوفونف

 يؤثر مما استيعابها قدرة ضعفي من كثرأ هو الّسجون في كتظاظاإل، فكتظاظاإل مشكلة ذلك إلى يضاف

 مناأل رجال وبين وبينهم الّسجناء بين المعدية واألمراض األوبئة انتقال لجهة العامة الصحة على سلباً 

كتظاظو . العاملين ض وفي بع المدانين، الّسجناء مع الموقوفين أوجب وضع االحتجاز مراكز وقلة الّسجون ا 

 .  البالغين معاحتجاز القاصرين  األحيان

تؤثر  و/أو الموقوفين الّسجناءخلق مشاحنات بين  إلىكل غير مباشر كل ما سبق، يؤدي بش إن

 دائرة خارج الّسجن حرم يجعل مما وعراك، جنسي شذوذ حاالت وظهور والسلوك األخالقسلبًا على 

، ةالمطلوب الخبرة تنقصهم الّسجون إدارةب ن... خاصة وأن المولجيوالشغب التمرد لحاالت وعرضة اإلنضباط

 ت التعذيب على يد القوى األمنية.ثير من التقارير حول حاالومع وجود الك
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 إلىات من إشراف وزارة الداخلية والبلدي الّسجونلكل األسباب اآلنفة الذكر كان ال بد من نقل مديرية 

 إشراف وزارة العدل.
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 وحقوق مهدورة سيق غائبنصالحيات متضاربة وت: الفصل الثاني

 

 ومقتطعةهي مؤقتة  الّسجونوتنظيم وحراسة  إدارةم الموكولة لقوى األمن الداخلي في أن المهابما 

 ارزالمفأو  اإلقليمية المخافر أو الفصائل نظارات في، تتجلى مشاكل عديدة من صالحية ومهام وزارة العدل

ن الُملزمة غض النظر عن تطبيق القواني إلى أحيانا الداخلي األمن قوى بعناصر يحدو مّما القضائية،

رمة والكافلة لحقوق الموقوفين واإلستلشاء في بعض األحيان واإلمتناع عن تطبيق القرارات القضائية المب

 والصادرة عن المرجع المختص. 

 اإلقليمية أو المخافر الفصائل نظارات في غذائية وجبة أي تقديم بعدم تتجلى الكبرى المشكلة إال أن

 الخاصة نفقتهم على الغذاء تقديم إلىأحيانا  الداخلي األمن قوى بعناصر دويح مّما القضائية، أو المفارز

 المثال سبيل على خلسة البالد يدخلون الذين كاألجانب لهم، ال أقرباء الذين والمساجين اتالّسجين لبعض

 .56ال الحصر

ل من كذلك الغرف الضّيقة مكان الحجز والتوقيف في مخافر الدرك والتي ُبنيت لتلبي عدد قلي

 ىإلالموقوفين الذي ال يتجاوز العشرة أشخاص وفي أفضل االحول العشرين شخصًا، إاّل أن زيارة ميدانية 

غرفة القضائية، ُتظهر أن ال أو المفارز اإلقليمية أو المخافر الفصائل أماكن الحجز والتوقيف في نظارات

 إطالقيقضون أشهرًا طويلة بإنتظار التي تّتسع لعشرين شخصًا تضّم ستين وسبعين موقوفًا وغالبيتهم 

 المحاكمات.  إلىسراحهم أو تحويلهم 

                                                            
 قارنةم ، دراسة(أنموذجا بعبدا نساء سجن) اللبنانية الّسجون وتنظيم إدارة كيفيةترحيني، سارة، دراسة بحثية بعنوان  -56

 . 2017مصر، /لبنان
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من عدة حاالت تمّنع فيها عناصر من قوى األ الّسجونوقد شهدُت أثناء فترة تدريبي في مديرية 

 وهي:  الداخلي من تطبيق القوانين،

سراحه  إطالق الحالة األولى: سجين من آل دندش قد أنهى محكوميته في سجن رومية وحان موعد -1

ّخر وأ قد تمّنع عن اإلفراج عنه الّسجينإاّل أن الضابط األمني المسؤول عن القسم الموجود فيه هذا 

قد تالسن  الّسجنة عند دخوله أول مر  الّسجينتًا والسبب أن هذا سراحه أكثر من شهر تعن إطالق

 .الّسجيندو كان ينتقم من إاّل أن الضابط وعلى ما يب ،مع الضابط المذكور ونال عقوبة تأديبية

إيجاد حل  الّسجونوطالبت القاضي المسؤول في مديرية  الّسجينوقد حضرت المحامية وكيلة 

رغم و  عامةبأمر من النيابة ال الّسجينسراح  إطالقللمسألة المطروحة مع التّأكيد أنها أبرزت حكم 

 . ذلك رفض الضابط

جم سبانية يحضر جلسات المحاكمة من دون توكيل متر الحالة الثانية: موقوف أجنبي من التابعية اإل -2

 مكان التوقيف.  إلىمحّلف، فال القاضي يفهم ما يقول وال هو يعرف ماذا يفعل فيعود أدراجه 

 : مخالفات للقوانين الفقرة األولى

 العدل وزارة إلى الّسجون إدارة بنقل القاضي 28/2/1964 تاريخ 17310 رقم المرسوم ضعوُ 

 تنظيم )قانون 6/9/1990 تاريخ 17 رقم القانون من 232 المادة من 2 الفقرة وجاءت يذ،التنف موضع

 المختصة دارةاإل ذلك تتولى أن إلى الّسجون إدارة مهمة القوى هذه مهمات إلى وأضافت( الداخلي األمن قوى

 تقنواأ لو، حتى 57األمن رجال عمل طبيعة من بطبيعتها ليست الّسجون إدارة أن بإعتبارالعدل،  وزارة في

 التي العناية وألن وتخصصا، خاصة خبرة تفترض أنها إال ومنضبط، عالي مستوى على عمليا إدارتها فنّ 

                                                            
-100صفحة  ،2012 األول كانون ،81 المجلد النيابية، الحياة مجلة لبنان، في الّسجون أوضاعوليد،  الرحيم، عبد -57

111. 
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 قوى دور ينتهي عندها األمنية، المؤسسة تقدمها التي تلك عن تختلف الموضوع لهذا العدل وزارة توليها

 الداخلي األمن قوى دور ويقتصر العدل وزارة عهدةب نهائيا فتصبح وحراستها الّسجون إدارة في الداخلي األمن

 . الّسجن خارج من اإلعتداءات أو الشديد الخطر بحاالت مؤازرة طلب أي تأمين على

الجهة  ولكن، حتى اليوم ال تزال عناصر القوى األمنية بإعتبارها تابعة لوزراة الداخلية والبلديات هي

، وتظهر عدم قدرتهم على الّسجونماكن الحجز والتوقيف و المسؤولة عن إستتباب األمن في النظارات وأ

 ضبط األمور من خالل بروز مشكالت عديدة مرتبطة بالموقوفين والمحكومي يمكن تقسيمها وفقًا لآلتي: 

 قانونيةمشاكل البند األول: 

شرافها، الداخلية لوزارة الّسجون تبعية مسألة خص فيما الساطع الخطأ -1  يف الداخلي األمن ولقوى وا 

 .العدل وزارة في الّسجون لمديرية هي قانونا األساسية التبعية أن حيث إدارتها

 المادة :يلي ما على 28/8/1964 تاريخ 17315 رقم المرسوم من والثانية األولى المادة نّصت -2

 ة. والماد"العدل بوزير مباشرة ترتبط الّسجون إدارة تدعى إدارة العدل وزارة في تحدث: "األولى

 .العدل" وزير إقتراح على بناء بمرسوم يعين مدير دارةاإل هذه يرأس"ية: الثان

 على: "يوضع نّصت بحيث الّسجون تنظيم مرسوم الفقرة الثامنة من الثانية المادة نّص  مخالفة -3

 والمتهمون وحاصبيا...، الموقوفون والدامور بعبدا سجون في والمحكومون والمتهمون الموقوفون

 ىعل ما ال يزيد عقوبتهم مدة من بقي الذين أو أشهر ستة لغاية االعتقال أو نالّسجب والمحكومون

 أكثر منذ ومحكومات سنتين من أكثر منذ موقوفات وجود بعبدا نساء سجن في والحال المدة، هذه

 سنوات".  عشر من

موذجية الدنيا الن المتحدة األممعدم التزام القوى األمنية بتطبيق القوانين اللبنانية والمنبثقة عن قواعد  -4

 . الّسجناءلمعاملة 
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 قضائية مشاكلالبند الثاني: 

 داخل ينالمحكوم عن الموقوفين عدد زيادة يستدعي مما الّسجناء ومحاكمة الجلسات في التأخر -1

 . الّسجون

 . القضائية المعونة وضعف المالي الوضع لصعوبة نظرا محامي تعيين عدم -2

 بجنحة دخلي يالذ الّسجينف الغرف، داخل نالمحكومي جناءالسّ ن عن الموقوفي الّسجناء فصل عدم -3

 . الّسجناء لدى االجرامي السلوك على خطرا يشكل مّما بجناية سجين أدخل بثقافة خرجي قد

 عدم تطبيق العناصر األمنية في بعض األحيان القرارات واألحكام الصادرة عن المحاكم والرامية -4

 . الّسجناءاإلفراج عن  إلى

ا ة لقوى األمن الداخلي ممّ متضاربة مع قرارات المديرية العام الّسجونرات عن مديرية صدور قرا -5

 . الّسجناءيعيق تطبيق القوانين ويعود سلبًا على 

 ةتقنيمشاكل البند الثالث: 

 "، وهو برنامج تقنيباسم" الممكنن الّسجون إدارةبرنامج في عملها على  الّسجونتعتمد مديرية  -1

قة وفي حال الّدقة في المقابل ال تزال القوى األمنية تعتمد في عملها على القلم والور يتمّيز بالسرعة و 

 وجود حاسوب فهو ال يحتوي على البرنامج المذكور أعاله. 

لبطء ية لمواكبة التقنيات وتجّنب اتأهيليخضعون لدورات تدريبية و  الّسجونإن الموظفين في مديرية  -2

 ية. ع عناصر القوى األمنية بذات اإلمكانات العلمّية والتدريبفي المعامالت في المقابل ال يتمتّ 

كتظاظتضارب الصالحيات و : الفقرة الثانية   الّسجون ا 

في لبنان إشكاالت شبه دورّية، وذلك  الّسجونو  حتياطيتشهد النظارات وأماكن الحجز والتوقيف اال

والناجمة عن تضارب الصالحيات بين  بسبب الظروف السيئة التي يعيشها الموقوفون في انتظار أحكامهم
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وجهة عسكرية تمّثلها قوى األمن من خالل إستصدار تعليمات متضاربة  الّسجونجهة قانونية متمثلة بمديرية 

األولوية في إيجاد حل لمشكلة ما، فكل جهة ترى تفسيرًا للقانون  ناتجة عن إختالف في الرأي وفي تحديد

 . يجعلها تطّبقه وفقًا لوجهة نظرها

 ".الّسجون إكتظاظ"مسألة من تسليط الضوء على  بدّ لذا، كان ال

  تفوق القدرة االستيعابية للّسجون الّسجناءأعداد البند األول: 

من ظروف رديئة تخالف  الّسجونو  حتياطييعاني النزالء في النظارات وأماكن الحجز والتوقيف اال

يفوق  الّسجناء، حيث أن أعداد الّسجونم أوضاع التي تنظية وتتعارض مع القوانين المعايير والمواثيق الدول

 بحدود ضعفي عدد االستيعاب. القدرة االستيعابية القصوى للغرف الموجودة

 ومن خالل وصف أرض الواقع نجد أن:

 مضاعفا للعدد القابل لالستيعاب. الّسجونفي أغلب  الّسجناءعدد  -1

، فالبناء قديم من عهد األتراك قامةية اإلقديمة وال تستوفي الشروط المطلوبة لناح الّسجون -2

ة والفرنسيين، والتجهيزات كالمراحيض، واألبواب، والتمديدات الصحية، والتهوئة واالنارة قديم

 ومهترئة.

ن، نقص في الحاجات الفردية للموقوفين والمحكومي إلىزيادة العدد عن القدرة االستيعابية يؤدي  -3

زيل، وصعوبة لدى القوى األمنية في ضبط وسيطرة وتقليص حجم المساحة المخصصة لكل ن

صعوبة تحويل النزالء لسجون أخرى ألنها جميعها تعاني من ذات  إلى، إضافة الّسجينوسوق 

 المشكلة. 

منتهية، دخول خلسة...( والمطلوب  إقامةترك عدد من الموقوفين ) إلىيؤدي أحيانا  كتظاظاإل -4

  خلل أمني. إلىتوقيفهم وهذا يؤدي بدوره 
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حيث تجاوز عدد  إكتظاظعلى سبيل المثال، يعاني النزالء في نظارة قصر عدل طرابلس من 

موقوفًا ومحكومًا يتوزعون على ثالث غرف )غرفة كبيرة وغرفتين صغيرتين( مخصصة  130الموجودين 

قّدر معة تغرفة واحدة مخصصة للنساء، علمًا أن القدرة االستيعابية لهذه الغرف مجت إلىللذكور، باالضافة 

وعدم القدرة  نزياًل. والسبب في العدد المرتفع للنزالء هو االستمرار في ارسال الموقوفين 60بما ال يتجازو الـ 

 إلى الّسجناءا بسبب التأخر في تحويل إكتظاظسجن القبة الذي بدوره يعاني  إلى الّسجناءعلى تحويل 

 نظارات. وال الّسجونمحكومياتهم. وهكذا الحال في باقي  سراح الذين أنهوا إطالقالمحاكم أو إخالء سبيلهم أو 

ن والنظارات غير مجّهزة الستيعاب هذا العدد الهائل من الموقوفي الّسجونكما ذكرنا سابقًا، فإن 

 ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها:والمحكومين والذي يشهد ارتفاعًا 

بعض القضاة  و تقاعسهّمة، أليف بعض القضاة بأكثر من مالبطء في المحاكمات: والسبب تك -1

 الممتّدة شهران، وتأخير أغلب المحاكمات بسبب العطلة القضائية الطويلة عن القيام بواجباتهم

في الوقت الذي يجب أن تولي والتي تؤدي لتدني عدد إخالءات السبيل واألحكام في هذه الفترة 

 الجهات القضائية أهمية لحرية المساجين واحترام حقوقهم. 

ن من الموقوفين والمحكومي الّسجونأعداد كبيرة من غير اللبنانيين داخل نظارات المخافر و  وجود -2

 منتهية الصالحية. إقامةمهم دون أوراق ثبوتية أو يحملون ومعظ

دارةعدم وجود هيئة موحدة إلحصاء أعداد النزالء و  -3  .الّسجونوتوزيع المساجين على كافة  ا 

ومستمر خاصة الموقوفين بتهمة المخدرات )تعاطي، ترويج، ارتفاع نسبة الموقوفين بشكل يومي  -4

 إتجار(. 

فمعظم النازحين من التابعية األزمات السياسية في البلدان العربية المجاورة والتي وّلدت نزوحاً شديداً  -5

مرارًا لنفس السورية يتم توقيفهم لعدم حيازتهم مستندات قانونية فيتم إخالء سبيلهم ثم ُيعاد توقيفهم 
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رفع نسبة الجرائم هذا ما و على األراضي اللبنانية(  قامةمكانيتهم تأمين شروط اإللسبب )عدم إا

 المرتكبة. 

حسب الخطورة، المرض، الوضع  الّسجون إلىعدم مراعاة األولوية بنقل الموقوفين من النظارات  -6

 القضائي )محكوم(. 

لمهّمات السوق خاصة إذا كان عجز المخافر عن سوق الموقوفين لديها، فالمخافر غير مجهزة  -7

 لمناطق مختلفة، وهذا ما يؤدي لتأخير جلسات المحاكمة وبالتالي إطالة أمد التوقيف. 

 النظارات إكتظاظلجنة التنسيق بشأن : لثانيالبند ا

سجنًا موزعة على األراضي اللبنانية جميعها تعاني من  24ذكرنا سابقًا أنه يتواجد في لبنان حاليًا 

سجين، بينما ال  6000محكوم( حوالي -)موقوف ومحكوم وموقوف الّسجناءإذ يبلغ عدد  كتظاظمشكلة اإل

ىء  الوحيد الّسجنأن سجن رومية هو  إلىسجين. مع االشارة  3650تتخطى قدرتها االستيعابية الـ الذي أنش 

تراعي أدنى المعايير فهي عبارة عن أبنية وطوابق تم تحويرها وهي ال  الّسجونما باقي منذ البداية كسجن، أ

 .  58والشروط المطلوبة

 

 

 

 

 

 

                                                            
 . 14/9/2018ريخ النظارات، تا إكتظاظمن محضر االجتماع األول للجنة التنسيق بشأن  -58
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 والنظارات.  الّسجونعلى  الّسجناءتوزيع  14/9/2018ُيظهر الجدول أدناه المؤرخ بتاريخ 

الحد األقصى  الحالي الّسجناءعدد  الّسجونعدد  الّسجن

 لالستيعاب

على  الّسجونكل 

 األراضي اللبنانية 

24 6000 3650 

لدى  العسكرية الّسجون

 الجيش اللبناني 

5 600 300 

النظارات لدى قيادة 

 الدرك

 حوالي النصف 1226 184

نظارات الشرطة 

 القضائية

 حوالي النصف  555 25

نظارة قيادة شرطة 

 بيروت

 70حوالي  152 1

النظارة المركزية لدى 

 األمن العام

 700 59إكتظاظال  1

  

                                                            
 ،14/9/2018النظارات، تاريخ  إكتظاظالعام في االجتماع األول للجنة التنسيق بشأن  وفق ما أدلى به ممثل األمن -59

ي هذه ف إكتظاظالعام المركزية والوحيدة تراعي جميع شروط النظافة والتجهيزات وغيرها من المعايير وال  منفإن نظارة األ
  تالم أي شخص من جهة أخرى لحين توافر األماكن المطلوبة.النظارة كونه ال يتم اس
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تاريخ  152/108على قرار رئاسة الوزراء رقم وبناًء  ،كتظاظفي إطار إيجاد حّل لمشكلة اإل

 الّسجونعدد من القاضي مدير مديرية  مؤّلفة من كتظاظبشأن اإل 60تشّكلت لجنة التنسيق ،13/8/2018

 ية العامة لقوى األمن الداخلي والمديرية العامة لألمن العام.ير من: الجيش اللبناني، المدوعدد من العقداء 

ة متعلقوتناقش أهم النقاط الفي وزارة العدل  الّسجونري في مكاتب مديرية جنة بشكل دو تجتمع هذه الل

من أجل إيجاد حّل لهذه المسألة، وبعد سلسلة من النقاشات تُقّدم  الّسجونالنظارات و  إكتظاظبمشكلة 

داد أع إلىباألرقام لدى كل جهاز ُيشار فيها  كتظاظالتوصيات، ويتم إعداد تقارير مفّصلة تناول مسألة اإل

لىو  الّسجناء جنة واجتماعاتها تتضّمن تم إصدار تقرير نهائي عن عمل اللالمشاكل التي تواجهها، ومن ثّم ي ا 

تعداد أبرز األسباب  -2وصف أرض الواقع وشرح ماهّية المشكلة وتداعياتها.  -1ثالثة أبواب رئيسية: 

 . 61مدتوصيات بحلول واقعية عملية متوسطة وطويلة األ -3المؤدية إليها. 

 تضارب الصالحيات واألثر الواقع على حقوق الموقوفين : لثالثالبند ا

نصر بل يضاف ع الّسجناءقلة التنفيذ وحدها العائق الفعلي أمام القوانين المحددة لحماية حقوق ليست 

آخر فّعال ومهم وهو التوزع العشوائي للقوانين الموضوعة منذ سنوات ما يجعل امكانية التضارب في 

ة في المالحقات القضائي هذا ما ينعكس سلباأخير و ي تالوزارات المعنية قائمة من دون أ الحيات بينالص

ة لقوى والمديرية العام الّسجون نصوص القانونية موزعة بين مديرية. فالبدال من أن يكون مؤثرا في زيادتها

ب عّ وره يعيق تنفيذ القانون ويصد التضارب في الصالحيات الوزارية والذي بدولّ يالداخلي وهذا ما  مناأل

عمل القضاء بدال من تسهيله بل يستنفذ جهد العناصر الموكلة تطبيق القانون بين المديريتن ويصبح 

 في سباق مع لعبة الوقت. الّسجين

                                                            
 . 13/8/2018تاريخ  152/108قرار رئاسة الوزراء رقم  -60
  .28/9/2018النظارات، تاريخ  إكتظاظمن محضر االجتماع الثاني للجنة التنسيق بشأن  -61
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 أوالً: قرارات متعارضة

 سجينبعن مديريتين منفصلتين بشأن موضوع واحد وجرم واحد مرتبط مختلفين ن صدور قرارين إ

يات مصدرا ، يبطىء االجراءات القانونية الواجب تنفيذها على عجل، فيصبح التضارب في الصالحاحدو 

على حقوق الموقوفين الذين تبقى  كثر مما هو مصدر للتطبيق الفعلي للقوانين وهذا ما يؤثرللعرقلة أ

 دمجهما أو تنفيذ أحدهما.   كالهما أو القرارين أو أوضاعهم معلقة لحين إلغاء أحد

ه لتباس فييوضح بشكل ال إ حتياطيوالنظارات وأماكن الحجز والتوقيف اال الّسجونالواقع الفعلي في 

ئي لصادرة عن المرجع القضاببالقرارات ا الّسجناءعدم تقّيد بعض العناصر األمنية الموكلة حماية حقوق 

 جراءاتوبسبب البطء في اال، وذلك لغياب الرقابة الفعلّية على عمل هذه العناصر الذين بدورهم المختص

عدم وجود نظام تقني  إلىويوعزون ذلك  الّسجناءسراح بعض الموقوفين من  إطالقالقانونية يؤخرون 

ائمة ق الّسجوننهاء هذه االجراءات القانونية. ولكن واقع الحال، يفيد أن حاالت كثيرة شهدتها يساهم في إ

سراحهم  إطالقالمراد  الّسجناءبيات واألفضلية بين وتقديم المحسو  على عرقالت بعض العناصر األمنية

ّما لوجود عالقة نصر األإّما تعّنتا ومزاجية من الع حسنة بين بعض مني بسبب سلوك سابق للسجين، وا 

ة وبعض عناصر القوى األمنية تشوبها إّما القرابة وفي أغلب األحيان الرشوة والنفوذ والسلط الّسجناء

ضوع م المو اإلجراء والنظا ون بجرائم المخدرات وكل ذلك مخالف للقوانين المرعيةالمحكوم الّسجناءوبخاصة 

 لعناصر القوى األمنية ويحصل دون حسيب أو رقيب. 

 ثانيًا: الرقابة القضائية والتفتيش 

على تنفيذ األحكام القضائية مدى الرقابة ما ُذكر سابقًا، يفتح بابًا لطرح السؤال بشكل جّدي حول 

دارةمن قبل الجهة المولجة حراسة و القضائية  وما إذا كانت دوريات التفتيش القضائية التي ُتجريها  الّسجون ا 

وهدر وقتهم وكراماتهم وحّرياتهم بخاصة وأن العدد كافية لمنع التالعب بحقوق الموقوفين  الّسجونمديرية 
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نشغال القضاة المكّلفين التفالّسجونالقليل من الموظفين في مديرية  تيش والرقابة بإلتزامات أخرى تتعارض ، وا 

 ظائف المولجة إليهم.مع الو 

 كما تبّين ولكن ،الّسجون وتفتيش قبةرام عملية في مهمة جراءاتإ على يشتمل اللبناني القانونإن 

مساءلة الخلل مع غياب ال من الكثير يشوبهاجراءات التفتيش والرقابة المعمول بها حاليًا ضعيفة و فإن إلنا 

لة بل يمكن القول أنها مهمَ  بها معمول غير وأ مطبقة غير عليها المنصوص القواعد من والكثيرفية والشفا

 لجهة معاقبة المخّلين بتطبيق القوانين من قبل العناصر األمنية. 

وري في قد أّكد مرارا أن التفتيش والرقابة قائم بشكل د الّسجونأن القاضي في مديرية  إلىمع االشارة 

وضوع وأن المساءلة هي الم مع مجموعة من القضاة مكّلفين من وزارة العدل لهذه المهمة الّسجونو النظارات 

حاكمات القيام بمتابعة فّعالة لملفات الموقوفين وتسريع الم إلىهم والجوهري بالنسبة للمديرية، إضافة األ

 . لممكنن "باسم"ا الّسجون إدارةوتحديد مكامن الثغرات والمشاكل والتحديات بواسطة برنامج 

بالمسار السادس: تعزيز المساءلة والشفافية: بالنسبة لمسألة تحسين آليات التفتيش  يتعلق"في ما 

والجوهري  ( وهو الموضوع األهمAccountabilityواالشراف والرقابة، أي موضوع المساءلة باالجمال )

القيام بمتابعة  إلىوالنظارات إضافة  جونالسّ تقوم بالتفتيش على  الّسجونن مديرية أ إلىمن منظارنا، نشير 

فّعالة لملفات الموقوفين وتسريع المحاكمات، وتحديد مكامن الثغرات والمشاكل والتحديات بواسطة برنامج 

ننا لم نتمكن من فهم ما عالقة التفتيش أالممكنن "باسم" الذي نعمل على تطويره بإستمرار. إاّل  الّسجون إدارة

تزام بالمعايير الدولية في مراكز التوقيف، إاّل إذا كان ذلك من ناحية صوابية التوقيف القضائي بشأن االل

 .  62وقانونيته ومسألة احترامه للمهل القانونية فقط"

                                                            
ري، رقم: عامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويوزير العدل بواسطة سعادة المديرة ال إلىمن كتاب القاضي رجا أبي نادر  -62
( المتعلقة بالحد British Policing Support Team، الموضوع: إبداء الرأي والمالحظات حول دراسة )2019سجون//5

 . 2018كانون األول  3وزير العدل بتاريخ  إلىمراكز التوقيف في لبنان، المحالة  إكتظاظمن 
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توقيف ومراكز ال الّسجونتقوم بدوريات التفتيش والمسائلة والرقابة على  الّسجونوهكذا نرى أن مديرية 

ية من ق بل ضحة ومحّددة للتّأكد من تطبيق المعايير الدولية والقوانين اللبنانولكن يبدو أنه ال توجد صيغة وا

لوزارة الغائب ااألفراد التابعين للمديريات األمنية في وزارة الداخلية والبلديات وهنا يأتي الدور الرقابي لهذه 

 . الّسجونكليًا عن 

 جونالسّ مديرية  إلىالصالحيات كاّفة نقل وجوب : الفقرة الثالثة

بشكل خاص  الّسجناءة بحقوق الموقوفين من متعلقوال الّسجونإن تشرذم القوانين المرتبطة بتنظيم 

 من رغماللى يتفاقم بشكل يومي في ظل غياب الدور الفّعال للدولة اللبنانية أواًل وللوزارات المعنّية ثانيًا ع

 وصلت لمرحلة مزرية وباتت تشّكل سجالّ بمنتهى الّسوء وقد  الّسجوناإلجماع الكبير على أن األوضاع في 

مع  ولكن، والمستويات الصعد كل على فعلي صالحإل بحاجة وهي نسانأسودّا للبنان في مجال حقوق اإل

 النيابية نساناإل حقوق لجنةالمسألة، ف هذه لمعالجة جّدي رسمي اهتمام هناك ليس اللحظة حتىاألسف، 

 القيام عن عجزت وتشريعياً  رقابياً  دوراً  لها يكون أن مفترضال من والتي 1994 العام في تأسيسها منذ

 لحقوق المزعومة الوطنية والخطة الدراسات رغم الّسجون لقضية فعلية مقاربة وضع تستطع ولم بدورها

بعد ، ولكن حتى إعداد هذا التقرير و 2016والتي كان من المفترض أن ينتهي تطبيقها بحلول العام  نساناإل

 .في التنفيذ تشهد بطئاً  ملموسةال عمليةال خطواتال وات ونّيف فإنمرور ثالث سن

إلعداد هذا التقرير ُبذل كل ما سبق يضعنا أمام جزأين مهّمين يشكالن خالصة عمل ومجهود 

 التوصيات. الثانية االستنتاجات و فقرتين األولى يتمّثالن في 
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 : استنتاجاتالبند األول

 وبعد االطالع الّسجونفترة تدريب متمّثلة بشهرين في مديرية  المتواضعة خاللمن خالل مقاربتنا 

ضع ومالحظة الو  الّسجناءو  الّسجونب يتعلقالمكتوبة في كل ما  على كافة المستندات والتقارير والقوانين

 اليوم بما يلي:  الّسجونواقع يمكن اختزال المنسي والمهمل من قبل االدارات المعنّية 

 ةقضي هاأن مع الحالية الحكومة فيها بما الحكومات المتعاقبة أولويات من ليست الّسجون قضيةإن  -

 .هامة يةإنسان

ن أوضاع تقارير المنظمات العالمية بشأمعظم التقارير الصادرة عن اللجان اللبنانية المعنية و  -

ن حيان مال تؤخذ على محمل الجّد ويتم تكذيب هذه التقارير في أكثر األ الّسجناءحقوق و  الّسجون

 .الّسجونصدار تقارير تتناقض والواقع األليم في خالل إ

 القائم ومعظم الخطط الموضوعة هي الّسجونال يوجد استراتيجية عملية واقعية للتعامل مع واقع  -

 في لبنان.  الّسجونعبارة عن نماذج أجنبية وال تتناسب مع واقع 

ثيرة أهمها البطء في االجراءات يتسبب بمشكالت ك الّسجونالنقص في عدد الموظفين في مديرية  -

ءات بإخال يتعلقوتأخيرها مّما يتعارض مع القوانين الرامية إلى حفظ حقوق الموقوفين وبخاصة فيما 

طالقالسبيل و   سراحهم.  ا 

وم على فالمديرية تق ،الّسجونوفي باقي  الّسجونال يوجد ميزانية كافية لتغطية التكاليف في مديرية  -

التي  تقوم على المساعدات المالية والعينية الّسجونحدة للمخدرات والجريمة، و المت دعم مكتب األمم

 مع غياب شبه تام للدولة. الّسجناءتقدمها الجمعيات األهلية وجمعيات المجتمع المدني وأهالي 

 بالرغم العالم، دول في شيوعاً  األكثر اباعتباره العقابية للمؤّسسة اً نموذج في لبنان الّسجونال تزال  -

كبر على ذلك أوضاع الموقوفين في ، والشاهد األصالحواإل تأهيلالمبذولة لل العديدة المحاوالت من

 نظارات قوى األمن الداخلي. 
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ربًا وتشهدان تضا الّسجونمع وجود جهتين تتوّليان العمل في  الّسجناءغياب آلية موحدة للتعامل مع  -

أي القضائي ما يضع حقوق الموقوفين في وتغليب الرأي األمني على الر  صدار الصالحياتفي إ

 مهّب الريح. 

  غياب شبه تام للمحاسبة والمساءلة على كافة الصعد.    -

ين جني في لبنان يتوّجب علينا كمواطنمن خالل االستنتاجات المذكورة أعاله ومع رداءة الواقع السّ 

من خالل المديرية في وزارة  الّسجونلبنانيين بشكل عام وعلى الصعيد الشخصي كطالبة واكبت أوضاع 

 المساهمة في تحسين هذا الواقع، وعليه البد من تقديم بعض التوصيات.العدل 

 : توصيات البند الثاني

هذا وهي توصيات شخصّية  مبنّية على كل ما ورد في تقريري ة في هذه الفقرةدرجالتوصيات المُ إن 

 : نجزة. وعليه يجبعمال المنتيجة عمل متواصل من مقاربة الكتابات مع األ

 شراف وزارةمن إ الّسجونيع مرسوم نقل مديرية ات من أعلى الهرم ابتداًء من توقصالحالبدء باإل -

ات الداخلية والبلديات إلى وزارة العدل فهذا سيشّكل الخطوة األولى من سلسلة طويلة من المعالج

 القانونية.

قرارها من قبل مجلس الوزر  - ة عن موازنة على أن تكون مستقل اءوضع موازنة خاصة للّسجون وا 

 وزارة العدل. 

 إنشاء مجّمع سجني كما أوردنا سابقًا. -

 ل الووزارة العد الّسجونمديرية  إدارةب الّسجونجعل الصالحيات والقوانين والتشريعات المرتبطة ب -

 غير وسحبها من مديريات األمن الداخلي واألمن العام التابعتين لوزارة الداخلية.
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شراف مديرية  الّسجونع وضع جمي - مع  الّسجونومراكز التوقيف والمخافر االقليمية تحت سلطة وا 

لى  الّسجناءاقتصار دور القوى األمنية على ضبط األمن ومنع الفوضى ونقل   الّسجونمن وا 

 والمحاكم.

سقاط جميع الحصانات التي يتمّتع بها بعض العناصر األم - ية نتفعيل الرقابة والتفتيش والمساءلة وا 

 القانون فوق الجميع.فكالضباط 

 عتماد المكننة في جميع المعامالت القانونية لتسريع االجراءات وعدم هدر الوقت.إ -

الكفاءة ويراعي الشروط المطلوبة  معيار يعتمد على الّسجون دارةعتماد كادر موظفين مؤهل إلإ -

الل خمن  الّسجونوالعدلية في  ةاإلداريشغال األماكن الشاغرة في مديريات وزارة العدل واألقالم ا  و 

 توظيفهم عبر مجلس الخدمة المدنية.  

 لزامي.بشكل دوري وا   الّسجوندورات تدريبية بشكل مستمر لكل الموظفين التابعين لمديرية  إقامة -

عتماد كادر طبي متخصص وبخاصة أطباء نفسيين يساهمون في معالجة الحاالت النفسية إ -

 واالرشاد. ويقّدمون لهم النصح للّسجناء

عن الضغوطات التي يعانون منها  الّسجناءلتنفيس  الّسجونعتماد برنامج رياضي يومي داخل إ -

 وتحسين صّحتهم الجسدية والنفسية على السواء.

شهادة لزامية التعليم لألحداث والقاصرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حتى نيل الإعتماد إ -

 الثانوية على األقل.
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  خاتمة:

 عن الجناة عزل في مهماً  دوراً  جنللسّ  نأ شك ال". 63حريته والمظلوم الظالم من كالً  يسلب الظلم"

. الناس عن اجتماعياً  الجاني عزل بوظيفة يقوم وقد العقوبة، وظيفة جنللسّ  تكون فقد، بالمجتمع االختالط

وهذا ال يعني سلب  به العقوبة تنفيذّما فإّما الحرّية وا   المحكمة قرار بانتظار للجاني الملجأ كون الّسجني وقد

العقوبات  التمادي فيف العقوبات؟ في الفعّ  نظام هناك يكن لم ذاإ القضاء فائدة هي فماحقوقه الطبيعية منه، 

 وعدم مراعاة حقوق الّسجين تشّكل وصمة عار لمجتمع يتفاخر بالديمقراطية والمعاهدات الدولية.

ولماذا  الّسجونهمية قصوى لموضوع كومات في لبنان من إيالء أنع الحال ندري ما السبب الذي يم

، الّسجونال يتم تشكيل آلية وقائية استدراكًا لما قد يحصل من تطورات سلبية على الصعيد القانوني في 

ألدنى بما يتوافق والحد ا الّسجناءوشروط  الّسجونيتالومون بعدم وجود سياسة مالية لتحسين أوضاع فالّكل 

 رادة لدى السياسيين.ة هي غياب اإلولكن المشكلة الحقيقي الّسجناءالمعايير الدنيا لمعاملة  لتطبيق

 ن المفترض أنوكان م إلى وزارة العدل الّسجون إدارةالوطنية لنقل صالحية لقد بدأ تطبيق الخطة 

طبيق ت العملية لتولكن لكل األسباب التي ذكرناها سابقًا ال تزال الخطوا 2016ها منذ عام ينتهي العمل ب

نشغال االسياسات الجّدية لدى الحكومات اللبنانية بسبب هذه الخطة تواجه العديد من العراقيل أبرزها غياب 

 غاضي النظر عّماد االهمال وتوتعمّ  الّسجونة من موضوع قل أهميوالمواضيع األ بالمشاحناتالسياسيين 

 الل الفالشات االعالمية والتوظيفات السياسية.ما خال القيام باالستعراضات من خ الّسجونيحصل في 

للتشريعات والقوانين اللبنانية  تحديثا تتطلب الّسجونألوضاع  حقيقية معالجة على الدولة اللبنانية تقديم

 التعذيب، مناهضة اتفاقية في طرف دولة بصفته ملزٌم، لبنان أنخاصة و  الدولية والتشريعات المواثيقتتوافق و 

 االعتقاد إلى تدعو معقولة أسباب جدتوُ  كلما ونزيه سريع تحقيق بإجراء المختصة سلطاتال قيام بضمان

                                                            
 ، حائز على جائزة نوبل للسالم. مناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقياما، عا 27سجين سياسي لمدة  -63
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 الحق للتعذيب التعرض يزعم من لكل يكون أن أيضاً  تضمن وأن ارتكب، قد التعذيب أعمال من عمال بأن

 .وبنزاهة السرعة وجه على حالته في السلطات هذه تنظرل المختصة السلطات إلى شكوى يرفع أن في

 تقرير أعّدته سارة ترحيني لفت انتباهي الّسجونمن خالل مراجعاتي للتقارير التي تحّدثت عن واقع 

 (أنموذجا بعبدا نساء سجن) اللبنانية الّسجون وتنظيم إدارة بعنوان "كيفية وهي عنصر بقوى األمن الداخلي،

العام، بقولها في خاتمة  القانون مالحقوق، قس في المهني الماستر شهادة مصر". لنيل/لبنان مقارنة دراسة

الذي قضى بتخفيض السنة  30/2/2012تاريخ  216نون رقم اال يسعنا سوى التنويه بصدور القالتقرير: "

 التي تجتاح معظم كتظاظر مشكلة اإلشيعالج بشكل مباسمر الذي األ، شهرأ 9إلى  شهراً  12السجنية من 

يوم في خاتمة تقريري وبعد تقديم هذا البحث المتواضع والمقتضب وأنا ال ".64دول العالم الغربي والشرقي منه

، أقول أنه لألسف وبعد مرور سنتين على الّسجونالمشكالت التي تعاني منها  يسلط الضوء علىوالذي 

ولم تتعالج بشكل  الّسجونالمشكلة األكبر في  كتظاظإعداد تقرير الزميلة سارة ترحيني ال تزال مشكلة اإل

 حتى بشكل غير مباشر بل إن األمر يتدحرج نحو األسوأ. مباشر وال 

وّجه الكيديات السياسية والتاحنات و من الجهات المسؤولة الّترّفع عن السجاالت والمش المطلوب اليوم

م ، فعلى الرغالّسجونلما يحصل في يجاد حلول سريعة وفّعالة على المدى الطويل تكون حاًل جذريًا نحو إ

اّل أنها إ اللبنانية الّسجون واقع نيلتحس الهادفة والتحركات المبادراتدل بوضع العديد من من قيام وزارة الع

 حتى اآلن لم تصل للهدف المطلوب.

والبدء بمصارحة إلى أن يتحقق كل ذلك، على السلطات المختصة تحّمل مسؤولياتها وو زَر أعمالها 

  ونزيه.مجتمع عادل  على قاعدة بناء الّسجونحقيقية وصادقة حول ما يحصل في 

                                                            
 قارنةم ، دراسة(أنموذجا بعبدا نساء سجن) اللبنانية الّسجون وتنظيم إدارة كيفيةترحيني، سارة، دراسة بحثية بعنوان  -64

 .2017مصر، /لبنان
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 القانوني المستوى على الّسجون أنظمة لمراجعة آليات استحداث في القرار الجّدي غياب ومع

نما فقط الّسجناءتنحصر المشكالت ب ال، والتشريعي ى إلى متى سيبق تمتّد لتطال محيطهم، وهنا نسأل: وا 

 تى ستتوقف حاالت منع الزيارة أو ماخالل زيارتهم ألبنائهم؟ وم لمضايقات معرضين والمحامون ألهاليا

 ؟ضافيةإ كعقوبةُيسمى "بالمواجهة" للموقوفين مع ذويهم ما يشّكل ضغطا لألهالي واألبناء يعيشونها 

 يعطى ال حيث الشقاء رحلة تبدأ ،حتياطياال الحبس لحظة منذختامًا، ال يسعني القول سوى أنه 

قانونية  رقابة أو قضائي إشراف ألي تخضع ال سجون أو مراكز في حشرويُ  لالستئناف الفرصة المحتجز

 نسانإلل مةالمكرّ  العربية القيم مع اً إطالق يتواءمعلى قاعدة "المّتهم ُمدان حثى تثبت براءته!" وهذا ال 

 ن الّدولية الراعية لحقوق البشر. والقواني
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 المراجع

 

 المراجع باللغة العربية

 بالكت -أواًل: المراجع العامة 

  . 2003 طبعة العام، اإلداري القانون فوزت، فرحات، -1

 يألهلا للسلم اللبنانية المؤسسة منشورات وتوصيات، وحقوق تشريع: لبنان في الّسجون ربيع، قيس، -2

 . 2013 الشرقية، المكتبة بيروت، ،(32) الدائم

ت الحقوقية، بيرو  الحلبي منشورات األولى، الطبعة عارف،، الدين زين اللبناني، العقوبات قانون -3

2012 .  

الطبعة ، 2/8/2001خ تاري 328م رق القانون بموجب الصادر الجديد الجزائية المحاكمات أصول -4

 . 2013األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 بالدول خاصة صلة ذات قراءات: الّسجون في البشري المناعة نقص فيروس" كتاب من مقتطفات -5

 الصحة مشروع" أوربا- العالمية الصحة منظمة ،18-9 ص الثاني، فصلال االستقالل، الحديثة

 . 2001 ،"الّسجون في

 والتشريعات القوانين: ثانياً 

 ، المتعلق بقانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديالته. 16/8/2001 تاريخ، 359 رقم القانون -1

 لي. الداخ األمن قوى ، المتعلق بتنظيم6/9/1990خ تاري، 17 رقم القانون -2

، ُنشر منه والخروج فيه قامةواإل لبنان إلى بالدخول المتعلق 10/7/1962 ، تاريخ0رقم  قانونال -3

 . 1083-1077: صفحة، 11/07/1962: النشر تاريخ، 28 عدد: :الرسمية الجريدةفي 
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 العدل وزارة في إدارة بإحداث المتعلق ،28/8/1964 تاريخ، 17315 رقماالشتراعي  المرسوم -4

 .الّسجون ةإدار  تدعى

 .والبلديات الداخلية وزارةالمتعلق ب ،1949 شباط 11 تاريخ، 14310 رقم اإلشتراعي المرسوم -5

 بعض في الشاغرة المراكز ملء جازة، المتعلق بإ15/12/1982 تاريخ، 58 رقم االشتراعي لمرسوما -6

 ينالعامل جراءواال والمتعاقدين والمؤقتين الدائمين الموظفين من العامة االدارات مالكات وظائف

 . فيها

 وتعديالته المتعلق بتنظيم وزارة العدل السيما 16/9/1983 تاريخ، 151 رقم االشتراعي المرسوم -7

 منه.  29المادة 

 وتعديالته المتعلق بتنظيم االدارات العامة. 12/6/1959، تاريخ 111 رقم اإلشتراعي المرسوم -8

 ديالته المتعلق بنظام الموظفين. وتع 12/6/1959، تاريخ 112 رقم اإلشتراعي المرسوم -9

 األمن قوى تنظيم قانونب لمتعلقا وتعديالته 5/8/1967 تاريخ ،54 رقم االشتراعي المرسوم -10

 الداخلي. 

 . الّسجون مديرية تنظيم مرسوم مشروع -11

، آب الّسجونفي لبنان، إعداد اللجنة المكلفة بتحديد معايير بناء  الّسجونمعايير بناء  -12

2011 . 

 واألبحاث الدراسات: ثالثاً 

 بيروت، الديار، جريدة لبنان، في الّسجناء أوضاع حول بحثية دراسة بشرى، قبيسي، -1

14/6/1995 .  
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 المركزي، رومية سجن نموذج: الّسجون داخل اإلجتماعي العمل حول بحثية دراسة سالم، مخّول، -2

2018-2019 .  

 نموذج :النساء سجون في جتماعيةاإل الشؤون وزارة دورناصر الدين، منى، دراسة بحثية حول  -3

 .2019-2018 المركزي، بعبدا سجن

، (ذجاأنمو  بعبدا نساء سجن) اللبنانية الّسجون وتنظيم إدارة كيفية ترحيني، سارة، دراسة بحثية حول -4

 . 2017مصر، /لبنان مقارنة دراسة

 عم بالتعاون ،"نانلب في النساء سجون في العاملة الجمعيات" بعنوانبحثية  دراسةابراهيم، غادة،  -5

 سجون في نساناإل حقوق وممارسات سياسات تعزيز" إطار في السويد ودولة األوروبي االتحاد

 . بتصّرف ،9 ص ،"لبنان في النساء

  التقارير: رابعاً 

 .52-49 ص ،2010 شباط ،نساناإل لحقوق اللبناني المركز تقرير -1

  . 57-53 ص ،2010 شباط ،نساناإل لحقوق اللبناني المركز تقرير -2

 ،81 لمجلدا النيابية، الحياة مجلة في لبنان، تقرير منشور في  الّسجونالرحيم، وليد، أوضاع  عبد -3

 .111-100ص  ،2012 األول كانون

 والمذكرات القراراتالمحاضر،  التعاميم،: خامساً 

 رةإدانقل ، المتعلق بإعتماد االستراتيجية الوطنية ل7/3/2012، تاريخ 34 رقم الوزراء مجلس قرار -1

  من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.  الّسجون
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 وزير مع التنسيق العدل وزير بتكليف القاضي، 2/8/2011 تاريخ ،65رقم  الوزراء مجلس قرار -2

 رةوزا إلى الّسجون على اإلشراف صالحية بنقل للمباشرة الالزمة اآللية بوضع والبلديات الداخلية

 . الوزراء سمجل إلى إقتراحاته ورفع العدل

 ونالّسج إدارة، المتعلق بالموافقة على نقل 5/2/2015، تاريخ 118قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  -3

 الى وزارة العدل. 

 ،7/3/2012: في الواقع األربعاء، يوم الكبير، السراي في المنعقدة الوزراء مجلس جلسة محضر -4

 .34: القرار رقم ،45: المحضر رقم

، ، المتعلق بالموافقة على نقل 16/6/2015، تاريخ 2015-222/2014قم شورى لبنان، الرأي ر  -5

  الى وزارة العدل.  الّسجون إدارة

 ،1997 ،.إ.ق.م الداخلية، وزارة الدولة/النميرزهير  ،20/6/96 تاريخ ،786 رقم قرار ،لبنان شورى -6

  . 516ص

 ،1998 ،.إ.ق.م ولة،الد/األيوبي ألين ورثة ،11/6/97 تاريخ ،711 رقم قرار، لبنان شورى -7

 . 597ص

ية كتاب القاضي رجا أبي نادر إلى وزير العدل بواسطة سعادة المديرة العامة لوزارة العدل القاض -8

إبداء الرأي والمالحظات ب ، المتعلق3/12/2018تاريخ ، 2019سجون//5ميسم النويري، رقم: 

مراكز التوقيف  إكتظاظ( المتعلقة بالحد من British Policing Support Teamحول دراسة )

 وزير العدل.  في لبنان، المحالة إلى

 الدولية المواثيق: سادساً 

 )قواعد نيلسون مانديال(.  الّسجناءالنموذجية الدنيا لمعاملة  المتحدة األممقواعد  -1
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 الفرنسية باللغة المراجعسابعًا: 

1- T.C. 7 Juin 1951, Dame Noualk, S.1952.III.p13.  

2- C.E. 8.aout 1919, Labonne, Rec. Cons. D’Ét. P737.  

3- C.E. 11 mai 1951, Consort Baud, S.1952.III.p13.  

 اإللكترونية المراجعثامنًا: 

 http://justice.gov.lb/ :لكتروني لوزارة العدلالموقع اإل -1

ة: والرؤي المهمة اإلدارية، التنمية لشؤون الدولة وزير لمكتب اإللكتروني الموقع -2

Mission-https://www.omsar.gov.lb/Ministry/Vision  
: وأفريقيا األوسط الشرق في والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم لمكتب اإللكتروني الموقع -3

https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/ar/index.html  
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من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الكبير يوم األربعاء الواقع في  :1ملحق رقم 

 . 2012، سنة 34رقم القرار ، 45، رقم المحضر 7/3/2012
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 . 65إلى وزارة العدل الّسجون إدارةالخّطة الوطنية لنقل صالحية  :2ملحق رقم 

 إلى وزارة العدل الّسجون إدارةالخّطة الوطنية لنقل صالحية 

 في وزارة العدل الّسجونمديرية 

 القاضي رجا أبي نادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالية  الّسجونخريطة 

                                                            
عداد مديرية إقتراح و من  - 65  العدل. التابعة لوزارة  الّسجونا 
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 حلبا

 طرابلس

 زغرتا

 بترون أميون

جبي
 ل

 رأس بعلبك

 بعلبك

 رومية زحله

 فردان

 عاليه بعبدا 

 جب جنين

 جزين راشيا 

 نبطيه 

 تبنين صور

سجين ٣٤٩٥ -سجن  ٢١  
% : موقوف٦٣  

% : محكوم٧٣  

 سجن رجال

 سجن نساء

 أحداث

 قاصرات
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 اإلطار العام

 ٢٠١١/٨/٢تاريخ  ٥٦قرار مجلس الوزراء رقم 

تكليف وزير العدل التنسيق مع وزير الداخلية والبلديات لوضع اآللية الالزمة للمباشرة بنقل صالحية 

 الوزراءإلى وزارة العدل ورفع إقتراحاته إلى مجلس  الّسجوناإلشراف على 

 تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين وضعت اآللية وتّم تكريسها بموجب

 ٢٠١٢آذار  ٧تاريخ  ٣٤قرار مجلس الوزراء رقم 

 

 إلى وزارة العدل تخصّص وتدّرج الّسجون إدارةآلية نقل صالحية 

 تابعة لوزارة العدل وخاضعة لوصايتها الّسجون إدارةمتخصصة في استحداث مؤسسة عقابية  -أ

 في وزارة العدل الّسجونط إداري مع مديرية رب 

 ميزانية خاصة 

  الّسجونب ةمتعلقختصاصات المن مختلف اإل مكّون إدارةمجلس 

 حرّية التعاقد مع ذوي اإلختصاص والكفاءة 

 الّسجون دارةيتالءم والمهام المطلوبة إل ودوام سلسلة رواتب ونظام عمل 

 في وزارة العدل الّسجونتتولى مديرية  -ب

 اف عل المؤسسة العقابيةاإلشر 

  وتفتيشها الّسجونمراقبة 

 وضع الدراسات اآليلة إلى رسم سياسة عقابية وطنية شاملة 

 ال سيما مشاريع أنظمة الّسجونإعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة ب ،

 (وامكنة التوقيف الّسجون)تنظيم  ٤٩/ ١٤٣١٠الداخلية وتعديل المرسوم رقم  الّسجون
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 العمل خطة

 بدء العمل كالتالي: 

 مبنى المحكومين -سجن رومية

 جناح األحداث +

 مركز المباني األخرى في سجن رومية + 

 تأديب القاصرات +

 سجن النساء في بعبدا 

 المدة:
 سنتين

 الّسجونرومية بكامل أقسامه و
 المستحدثة

 المدة:
سنوات 3  
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 المرتقبة الّسجون خريطة

 طرابلس

 زحله
 رومية

 بعبدا 

قرار ) 172/2011الشمال: قانون 

 (12/2009مجلس الوزراء 

 100رجال، 500) 650االستيعاب: 

 حاجات خاصة( 50نساء، 

 2014االنجاز المرتقب: 

قرار مجلس الوزراء 
91/2007. 

مبنى إضافي، االستيعاب: 
402 

CDR ،تحويل االعتماد ، 

 2014المرتقب: االنجاز 

)قرار  172/2011الجنوب: قانون 

 (12/2009مجلس الوزراء 

 100رجال، 500) 650االستيعاب: 

 حاجات خاصة( 50نساء، 

 2014االنجاز المرتقب: 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عية وتربوية وطعام وصحة...، االعلى بدءًا باألعمال المدنية كتأمين خدمات إجتما إلىمن االسفل  تدريجياً وهرمياً مل الع
 .دارةخرى هامة ومكملة كالمراقبة الداخلية واإلعلى أن يستتبعها ما تيسر من وظائف أ

 الّسجونفيها للعمل في األقالم العدلية في أّول خطوة عملية في هذا اإلطار ستكون مباشرة وزارة العدل بتكليف موظ   

 دارةاإل

 األقالم العدلية

حية المديرية العامة لقوى تبقى من صال الّسجناءالحراسة الخارجية وعملية نقل 
 األمن الداخلي
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داريالقسم اإل   

 المراقبة الداخلية

 -الزيارات -الخدمات المدنية )الطعام
الخدمات الصحية -يةتأهيلالبرامج ال )  

الملف  -ملف السجين )األمانات إدارة
 (...االجتماعي

 األقالم العدلية

دارةاإل  

8 / 
12 

40 / 50 

11/
15 

3/4 

200 / 
250 

التنسيق مع وزارات الصحة،  الشؤون 
 االجتماعية والتربية 
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 محاور العمل القائمة حالًيا

 ومراقبة تنفيذها وفًقا للمعايير الحديثة  المستحدثة الّسجونمشروع بناء  مواكبة 

   في معهد الدروس القضائية وفي الخارج الّسجوني التدريب للعاملين فتأمين 

 القيام بزيارات ميدانية دورية للسجون كافة وإعداد تقارير مفّصلة 

   الّسجونوضع آلية للتفتيش والعمل على إنفاذها ضمن مديرية 

  العمل تدريجًيا على الفصل التام بين الموقوف والمحكوم 

 مل في مرحلة الدخولتدريب موظفات وزارة الشؤون اإلجتماعية للع 

  الّسجونللعمل في األقالم العدلية في تدريب موظفي وزارة العدل 

 إعداد ملّف الصّحي لكلّ سجين 

 الّسجونة بالمؤسسة العقابية، مرسوم تنظيم متعلقوضع مشاريع النصوص التشريعية ال 

 واألنظمة الداخلية، التدابير البديلة للعقوبة

 الجمعّيات األهلية وضع أسس آللّية تنسيق ممنهج مع 

 إنشاء وتشغيل مشاغل خياطة في سجني رومية وطرابلس 

  إنشاء نظام شكاوى موضوع وفّعال ووضعه حّيز التنفيذ 
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 مالك إداري

 وزارة العدل

 المؤسسة العقابية مدير عام وزارة العدل
 مجلس إدارة

 مديرية الّسجون

 الموظفون

 مدير المؤسسة العقابية

مدير سجن 
 مركزي

مدير سجن 
 مركزي

مدير سجن 
 مركزي

مراقبون 
 وموظفون

مراقبون 
فونوموظ  

مراقبون 
 وموظفون

 أخصائيين، مراقبين، فنيين وإداريين

من قبل مديرية الّسجون الهيكلية المقترحة  
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 مرحلة الدخول إلى السجن

 وتقديم الشكاوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   السجين خالل مرحلة الدخولمقابلة 
  االجتماعي معه تعبئة الملف 
   باألهل إلعالمهم عن وجوده في السجن االتصال 
   ثياب داخلية، شرشف، حرام، صابون، ليفة، صحن...( رزمة صحية تأمين(

 لألجانبخاصة 
   (رومية)في سجن دليل حقوق وواجبات الموقوفين والمحكومين توزيع 

أخصائيين 
 اجتماعيين

الفريق 
الطبي 
)طبيب 

 وممرض(

   السجين واجراء كشف طبيمقابلة 
  اجراء الفحوصات المخبرية الطبية 
   الملف الطبيتعبئة 

                

 ر المالحظةمقابلة الحدث من قبل رئيسة دا

 في حال كان هناك أي انتهاك لحقوق الحدث

 

 يتم اعالم مصلحة األحداث في وزارة العدل للمتابعة
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 . ّسجينلل الطبية الهوية ستمارةإ :3 رقم ملحق
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 .الشكاوى ستمارةإ :4 رقم ملحق
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 الشكاوى تقديم

 .السجن دارةتقديم شكاوى إل الّسجناءمن حق 

 يتم فتح صندوق الشكاوى من قبل جهة مستقلة. 

 على المراقب العام أن:

 .ًيسجل الشكاوى في سجل خاص واعطائها رقما 

 دلة المتعلقة بها.ينظر بالشكوى ويجمع المعلومات واأل 

  :الرّد على اإلستمارة موضحا النتيجة التي  عليهموضوع الشكوى من صالحيات المراقب العام

 أيام من تاريخ تقديم الشكوى. ٣تم التوصل إليها خالل فترة 

  :إحالة الشكوى إلى مدير السجن الذي موضوع الشكوى ليس من ضمن صالحيات المراقب العام

 ر المناسب لمعالجتها خالل مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى.عليه أن يتخذ القرا

  :إحالتها إلى قائد السرية ليتخذ التدابير موضوع الشكوى ليس من ضمن صالحيات مدير السجن

 المناسبة خالل مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى. 

 

 

يوقع السجين على  الطلب مقدمعام الذي يسلمها مباشرةً لتعاد الشكوى وفق التسلسل اإلداري إلى المراقب ال

 استالمه الرد على دفتر السجالت الخاص بالشكاوى.

 في وزارة العدل الّسجونعلى أن تحال نسخة عن الشكوى والجواب إلى مديرية 
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 في وزارة العدل وتفعيل عملها.  الّسجونأبرز مراحل إنشاء مديرية  :5ملحق رقم 

 

من عهدة قوى األمن الداخلي إلى وزارة العدل، بصدور المرسوم  الّسجون إدارةنقل  تجسدت فكرة

" وربطها مباشرة بوزير العدل، ثم الّسجون إدارةالقاضي بإنشاء " ٢٨/٨/١٩٦٤تاريخ  ١٧٣١٥رقم 

)تنظيم وزارة العدل( بأن تعنى  ١٦/٩/١٩٨٣تاريخ  ١٥١من المرسوم اإلشتراعي رقم  ٢٩نّصت المادة 

، على أن تحدّد مهامها ومالك الّسجونهم وتطبيق أنظمة تأهيلورعايتهم و الّسجناءبشؤون  الّسجونة مديري

 .الموظفين فيها بموجب مرسوم

 الّسجون إدارةفي سياق هذا اإلتجاه التشريعي، تمّ إعتماد إستراتيجية وطنية للمباشرة بنقل صالحية 

الذي عرض اآللية الالزمة  ٧/٣/٢٠١٢تاريخ  ٣٤الى وزارة العدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

عقابية عامة مستقلة ستحداث مؤسسة اإلى وزارة العدل، بحيث لحظ  الّسجونلنقل صالحية اإلشراف على 

 .ووصايتها تابعة لوزارة العدل وتعمل تحت إشرافها الّسجونمتخصصة في إدراة 

 5818دل، بناًء على المرسوم رقم وزير الع ، قامباالستناد إلى قرار مجلس الوزراء المذكور

وتعديالته )تنظيم  16/9/1983تاريخ  151، وبناًء على المرسوم االشتراعي رقم 13/6/2011تاريخ 

، وبناًء على اقتراح المدير العام 23/10/2012وزارة العدل(، وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى بتاريخ 

بوضع الدراسات واألسس والنصوص الالزمة لقيام  ادرالسيد رجا أبي نالقاضي لوزارة العدل، بتكليف 

في وزارة العدل حيث تم تكليفه مؤقتاً بمهام هذه المديرية وذلك باإلضافة إلى مهامه  الّسجونمديرية 

 القضائية.

كاتباً إضافياً من أصل  21إلحاق على مراحل، تم وفي االطار عينه وبعد سلسلة من المقابالت  

، للعمل كمساعدين قضائيين في األقالم العدلية في قرار مجلس الوزراء المشار إليهوفق ما نّص عليه  35

من عهدة قوى األمن الداخلي  الّسجون إدارةنقل كخطوة عملية أولية ل في بيروت، دارةوفي اإل الّسجون

 .إلى وزارة العدل

وفي ما ، 2013 في وزارة العدل، في منتصف العام الّسجونوهكذا إنطلق العمل بإنشاء مديرية 

وتفعيل عملها وأولويات هذه  الّسجونتختصر كيفية إنشاء مديرية  توضيح ثالثة مراحل أساسيةيتم س ،يلي

أبرز مراحل إنشاء وتفعيل عمل مديرية  عن أوالً  المديرية إضافة الى توجهاتها المستقبلية، حيث سنتحدث

 فسنتناول األولوّيات التي تّم تحديدها ،ًا ثانيا. أمالّسجونوتطوير نظام  إصالحفي وزارة العدل و الّسجون

 .المرتقبة مستقبالً  المديرية . وثالثاً سنتحدث عن أبرز خطوات2018 -2016 عامي والعمل عليها خالل
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وتطوير نظام  إصالحفي وزارة العدل و الّسجونأبرز مراحل إنشاء وتفعيل عمل مديرية أوالً: 

 .الّسجون

في وزارة العدل وتحديد مهامها وصالحياتها  الّسجونتنظيم مديرية  تم إعداد مشروع مرسوملقد 

بعد إتمام المسار االداري كامالً وموافقة كل من  ومالك الموظفين فيها، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء

 ة.المختصمجلس الخدمة المدنية وهيئة التشريع واالستشارات ومجلس شورى الدولة وسائر الوزارات 

إليجاد سبل التعاون  الّسجونبدأ التنسيق الجّدي مع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في  كما أنه قد

 داخل السجن والتأسيس آللّية تنسيق ممنهج بينهم وبين الوزارة.  والسعي إلى وضع إطار لعملهم

القيام بمتابعة قضائية فّعالة لملفات الموقوفين وتسريع المحاكمات، وتحديد مكامن الثغرات و

  الذي نعمل على تطويره بإستمرار  الممكنن "باسم" الّسجون إدارةوالمشاكل والتحديات بواسطة برنامج 

تدريب عناصر قوى األمن وموظفي وزارة العدل على و إستحداث تقارير جديدة، )تطوير التقارير الحالية

 .البرنامج(  ستعمالا

 الّسجناءستالم عملية إستقبال وتوجيه ابالشؤون اإلجتماعية  وباشر فريق من الموظفات من وزارة

وتوزيع الرزمة الصحية لكّل سجين المؤلفة  في سجون النساء كمرحلة أولى، وتكوين الملف اإلجتماعي

من الحاجات األساسية )منشفة، صابونة، صحن، شرشف، غطاء، ثياب داخلية، ليفة، فرشاة ومعجون 

وزارتي العدل والشؤون اإلجتماعية وعماًل بالخطة الوطنية وذلك في سياق التعاون القائم بين ، أسنان...(

 .الّسجونالتي تشير إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية بموضوع 

)المساعدون القضائيون التابعون للمديرية، قوى  الّسجونتم تأمين التدريب للعاملين في أنه قد كما 

الواليات  –وزارة التربية( في لبنان والخارج )فرنسا أساتذة و أمن، ممرضين، مساعدين إجتماعيين

 – الّسجناءأبرز المواضيع: مرحلة دخول )بإحتراف ومهنية.  الّسجناءالمتحدة( ليتمكنوا من التعاطي مع 

 –كتساب المهارات والمهن في السجن اية والتدريب على تأهيلالبرامج ال –الوقاية الصحية  –التصنيف 

 Conflict، دعوى الجزائية في مختلف مراحلهامسار ال –ائية في القلم العدلي معالجة الملفات القض

Resolution _ Time And Stress Management.) 

إعداد ملّف الصّحي لكّل سجين بالتنسيق مع مصلحة الصّحة في قوى األمن الداخلي وبالتعاون و

 كلّية الطب في جامعة القديس يوسف. إدارةمع أطباء و

غل خياطة في سجن رومية المركزي واإلشراف على عمله )الماكينات هبة أميركية إنشاء مشو

أغطية وشراشف(  –العاملين فيه أجًرا لقاء إنتاجهم )ثياب نوم  الّسجناءيتقاضى حيث ، وزارة العدل(ل مقدمة
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لمعني المتحدة ا األمم، ذلك بدعم والمساعدة النقدية من مكتب الّسجناءالذي يوّزع مجانا على باقي 

 .UNODCبالمخدرات والجريمة 

بغية تحديد الحاجات في مجال  بشكل مستمر، ،الّسجونفرع  –التنسيق مع قيادة الدرك و

إيجاد حّل سريع وعملي لتفادي تواجد أّي و – تطويرعملية سوق الموقوفين من وإلى جلسات المحاكمة

هرة تواجد سجناء محكومين في النظارات ، لما بغية الحّد من ظاسجين محكوم داخل النظارات أو المخافر

 والمخافر، ونقلهم فوراً إلى االسجون، وغيرها من النقاط.

، وأّولهم مكتب الّسجوننظام  إصالحمع سائر األطراف المعنية بمجال بشكل دائم تم التنسيق يكما 

ليب األحمر في ،  ممثلي بعثة اللجنة الدولية للصUNODCالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  األمم

األوروبي، المديرية القطرية للوكالة اإلسبانية  االتحاد ،الّسجون، سيما في مجال الصّحة في ICRCلبنان 

ومختلف وكاالت التنمية  للتعاون والتنمية الدولية، مكتب التعاون الدولي التابع للسفارة األميركية في لبنان

 التابعة للسفارات األجنبية في لبنان.

من الكتبة في مالك تأمين الموارد البشرية الالزمة لعمل المديرية من خالل إلحاق عدداً البدء ب

 ١٢. وقد باشروا عملهم في الّسجونالمساعدين القضائيين في وزارة العدل، للعمل في األقالم العدلية في 

وفق ما نّصت  لّسجونا إدارةعلى كامل األراضي اللبنانية، وهي الخطوة العملية األولى لعملية نقل  سجناً 

 عليه الخطة الوطنية.

 Ecole Nationale ، بالتنسيق مع خبراء منالّسجونإنجاز برامج التدريب للعاملين في و

D’administration Penitentiare  (ENAPفي فرنسا ) و ومعهد الدروس القضائيةUNODC. 

المحكومين في سجن  جناءللسّ « دار الزيارات العائلية»شرفت المديرية على سير العمل في وت

على عمل أساتذة وزارة التربية والتعليم العالي لتعليم األحداث والراشدين )مبنى المحكومين( ، كما رومية

 في سجن روميه.

والنظارات فقد تم وضع آلية للتفتيش والعمل على إنفاذها ضمن  الّسجونأما في ما يتعلق بتفتيش 

، البدء بزيارات تفتيش الّسجوناث برنامج معلوماتي خاص بتفتيش ، وذلك من خالل استحدالّسجونمديرية 

مرفقة  بتوصيات  الّسجونصدار تقارير )فاق عددها العشرة حتى تاريخه( عن وضع إفي عدد منها، و

 .والنيابة العامة التمييزية.إلى وزيري العدل والداخلية علمية موضوعية، ترفع 

 .2018 -2016عامي خالل  على إتمامهاوالعمل األولوّيات التي تّم تحديدها ثانياً: 
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محاور  سبعة الّسجون، حددت مديرية 2018 -2016ضمن إطار خّطتها اإلستراتيجية للعامين 

 ، أال وهي:رئيسية

 الّسجونفي  حتياطيالعمل على تحديد أسباب الخلل المؤدية إلى إرتفاع نسبة التوقيف اال .1

 ومحاولة الحّد منه.

جراء الدراسات وإصدار التقارير التي تفّند أسباب إرتفاع نسب التوقيف ذلك من خالل إيتم و

)الموقوفين  الّسجناءومن خالل إصدار تقارير إسمية ب، ، تداعياته وإقتراح عدًدا من الحلولحتياطياال

سالها أشهر او سنة( وإر 6والمحكومين(، الذين لم يتم إستدعائهم للمثول امام المراجع القضائية لفترة معينة )

الممكنن "باسم"(،  الّسجون إدارةالى وزير العدل /التفتيش القضائي )من خالل إستثمار بيانات برنامج 

لها إلى امفرط في صدور وإرسال خالصات األحكام وإرسالتأخير الملفات أو الورصد حاالت ضياع 

 ة للمتابعة.المختصالمراجع 

طويلة والتنسيق مع بعض الجمعيات الدولية الموقوفين لفترة  الّسجناءرصد حاالت إضافة إلى 

 ، لجهة تأمين أفضلية المتابعة القضائية الالزمة.وهيئات المجتمع المدني والوطنية

 .الّسجونتطوير جهاز علمي، موضوعي ومستقلّ لتفتيش  .2

تكثيف وتيرة زيارات التفتيش وتطوير التقارير الناتجة عنها، إنشاء فريق تفتيش من وذلك عبر 

من  الّسجونم ستة موظفين وإخضاعهم للتدريب الالزم بعد إستقدام فريق من الخبراء مفتشي خالل ض

 ."مدونة أخالقيات السلوك" للمفّتش جازإسبانيا، إن

 من خالل تحفيزهم وتدريبهم الّسجونتطوير قدرات الموظفين التابعين لمديرية  .3

ستوى العمل ونوعّيته، وذلك من الدائم والمستمّر نحو تطوير م الّسجونفي إطار سعي مديرية 

 وفي المديرية، وتحفيزهم، الّسجونالعاملين في وخالل تنمية قدرات الموظفين الملحقين بها 

، وبناًء على تقييم DECAFوإستناًدا إلى إتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة العدل ومؤسسة 

ها، تّم اإلتفاق على تنظيم سلسلة من حاجات المديرية ومن خالل الرؤيا التي تعتمدها في تدريب موظفي

 DECAFالدورات التدريبية لموظفي المديرية، وقد نّظمت حتى اآلن دورتان تدريبيتان بتمويل من 

سار الدعوى الجزائية ودور كل من المراجع القضائية : موالدولة السويسرية، تمحورتا حول موضوع

دورة تدريبية ثالثة حول إضافة إلى   .”Time and Stress Management“و الجزائية المختلفة" 

بتمويل  ”Conflict Resolution and Transformation“موضوع "الحل السلمي للنزاعات"، 

  ”SEARCH FOR COMMON GROUND“وتنظيم من منظمة "البحث عن أرضية مشتركة"،
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دة في الحياة اليومية، ، والتي إمتدت على يومين وإكتسب فيها المشاركين معلومات ومهارات جديدة ومفي

 العملية وفي التعامل والعالقات مع اآلخرين.

 .للّسجناءية المتاحة تأهيلتطوير البرامج الـ .4

ية تأهيلالعمل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المهني والتقني، على توسيع إطار البرامج ال

تذة وأنواع المشاغل. وإشراك عدًدا أكبر األحداث، من خالل زيادة عدد األسا للّسجناءوالمشاغل المؤمنة 

 من مبنى المحكومين في سجن رومية المركزي. تأهيلالراشدين في برامج ال الّسجناءمن 

سيما من خالل العمل على محوري الطعام والصّحة ال، للّسجناءتطوير الظروف الحياتية  .5

 .النفسية

مديرية  –تقوم به وزارة العدل  " التيالّسجونتطوير الظروف الحياتية في "في إطار مشروع 

المتحدة المعني بالمخدرات  األممبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبالمساعدة الفنية من مكتب  ،الّسجون

والممول من مكتب التعاون التنموي اإليطالي، تم العمل خالل عامي  UNODCوالجريمة 

 على: 2017_2016

 وتطوير العمل فيه زي من سجن روميةفي اللولب المرك ركزيالمطبخ الم إعادة تشغيل 

عادة لثالثة آالف سجين يومًيا من خالل إ العالية للغذاء جودةالسالمة وال وضمان لتأمين

 .الّسجناءوتدريب عاملي المطبخ من  ،ترميم المطبخ

 من ذوي األمراض  للّسجناءء المأوى اإلحترازي التحسين الظروف الحياتية لدى نز

 ة ترميم المركز بالكامل وتأمين اإلحتياجات األساسية للنزالء.من خالل إعاد ،العقلية

  تأمين اإلحتياجات الخاصة لسجناء األحداث ولفئة الشباب من خالل تأمين الدعم النفسي

 واإلجتماعي لهم.

 .الّسجونمحاولة إيجاد مقاربات وبرامج  تهدف لمواجهة التطّرف العنيف في  .6

 وخبراء من دولة كندا، UNODCمعني بالمخدرات والجريمة المتحدة ال األمممكتب بالتنسيق مع 

Centre De Prevention De La Radicalisation Menant A la Violence 

(CPRMV) ، الراشدين من فئة الشباب، بعد أن تّم العمل بنجاح على هذا المحور مع عدد من  للّسجناء

 تأهيلنشطة الرياضية ونشاطات إعادة الية واألة واإلجتماعياألحداث من خالل المتابعة النفس الّسجناء

 والمشاغل.
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 .تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع المجتمع المدني .7

مع مختلف الهيئات المحلية  سيما من خالل الحرص على مبدأ الشفاقية وضرورة التعاونال

على تبادل  في بيروت،  AUB قسم العلوم السياسية في الجامعة األميركية إدارة، تّم اإلتفاق مع والدولية

فتمّ بناًء على ذلك إرسال  .لتدريب للطالباإعداد األبحاث وورش العمل المشتركة وتأمين فرص ، الخبرات

 الّسجونالعامة في الجامعة في إطار فترة تدريب في مديرية  دارةطالبتين من قسم العلوم السياسية واإل

 على ثالثة أشهر. إمتّدت

  لمرتقبة مستقبالً.برز الخطوات اأثالثاً: 

تطوير  في خانة فعلياً  إلى تحقيقها، بما يصب الّسجونرية إن التوجهات المستقبلية التي تسعى مدي

 ، يمكن إيجازها بما يلي:  لبنانفي  الّسجون نظام إصالحو

، وتوزيعهم الّسجونالكّتاب المكلفين للعمل في األقالم العدلية في  ،المديريةزيادة عدد موظفي  .1

األقالم العدلية في  إدارةبعد إخضاعهم للتدريب الالزم، ذلك تمهيًدا لنقل  الّسجونباقي على 

نموذجي  –قلم عدلي واحد إلى عهدة وزارة العدل بشكل كامل، ذلك بعد المباشرة بنقل  الّسجون

 .الّسجون أحدفي  –

للبنانية من في خدمة المحاكم الجزائية ا ،في وزارة العدل الّسجونوضع امكانيات مديرية  .2

لب، بمعلومات عن أي موقوف يقوم بتزويد تلك المحاكم، بناء للط  Help Deskخالل إنشاء

 .أمامها

متابعة التدريب المستمّر لموظفي المديرية وتطويره، في شّتى المواضيع أهّمها تفتيش  .3

 ، على يد خبراء محلّيين وعالمّيين.الّسجون

ور اسيما من خالل العمل على محالجن رومية، س متابعة تطوير الظروف الحياتية لسجناء .4

، الخدمات الصّحية النفسية وبرامج التدريب المهني، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، جودة الطعام

وتمويل  UNODCالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  األمموبالمساعدة الفنية من مكتب 

 : سيما من خاللالمن مكتب التعاون التنموي اإليطالي، 

  توزيع الطعام والعمل في المطبخ وإعادة تشغيل فرن إنتاج الخبز.نظام تطوير 
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  المصابين بأمراض عقلية من نزالء  للّسجناءإعادة ترميم باحة النزهة وتطوير الخدمات

 المأوى اإلحترازي.

  تطوير برامج التدريب المهني في البستان )مبنى األحداث( ومصنع الخشب )مبنى

 .المحكومين(

 ل سائر األحداث من سجن رومية إلى مبنى مستقّل في الوروار ضمن إطار مشروع نق

 األوروبي. االتحادوبتمويل من   UNODCتعاون بين وزارتي العدل والداخلية ومكتب

ة بإنشاء المؤسسة العقابية، وسائر النصوص متعلقوضع مشاريع النصوص التشريعية ال .5

 اخلية، وذلك بالتنسيق مع خبراء فرنسيين.وأنظمتها الد الّسجونالمتعلقة  بتنظيم 

 

في وزارة العدل الّسجونمديرية   

 القاضي رجا سليم أبي نادر

2018 تشرين األول  
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