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• المقّدمة	

�إّن حقوق �لإن�صان متّثل �أحد �أهم �لأركان لأي برنامج يهدف �إلى �إعادة تاأهيل �لأ�صخا�ص �ملحكوم 
عليهم بال�صجن �أو �ملوقوفني �ملّتهمني �لذين ما يز�لون قيد �لتحقيق �أو �ملحاكمة؛ بالإ�صافة �إلى 
�لرب�مج �لتي تهدف �إلى تدريب �لعاملني/�ت يف �ل�صجن من �صباط وعنا�رض قوى �لأمن �لد�خلي، 
كمو�طنني  �ملجتمع  يف  دجمهم  و�إعادة  �ل�صجناء  تاأهيل  يف  ي�صاركون  �لذين  و�لأخ�صائيني/�ت 

ومو�طنات �صاحلني.
ل �صك �أن �صجون �لرجال و�صجون �لن�صاء يف لبنان يف و�قعها �حلايل هي بحاجة ما�ّصة لالإ�صالح 
�جلذري، يف �أبنيتها ويف �إطار عملها �لقانوين لرت�عي �رضور�ت �لعلم �جلنائي يف تطبيق �لعقوبة 
�لعادلة. كما �أّن هذ� �لإ�صالح يجب �أن يت�صّمن توجيهات حول كيفية تنفيذ بر�مج تاأهيلية متّهد 

لدمج �ل�صجناء يف �ملجتمع لتفادي معاملتهم بق�صوة ثّم دفعهم نحو �لعنف و�لنحر�ف. 
بال�صجناء  تتعّلق  �لتي  �حلقوق  �أهم  على  �ل�صوء  ي�صّلط  �لذي  �لدليل  هذ�  باإعد�د  نرّحب  لذ� 
وخ�صو�ًصا �لن�صاء منهم، وليكون مبثابة مر�صد لالأخ�صائيني/�ت ي�صاعدهم على �عتماد �لتقنيات 

�صة لتلبية حاجات تلك �ل�صجينات. و�ملقاربات �ملتخ�صّ
�، حيث ت�صعى جهات ر�صمية عديدة بالتعاون مع هيئات  ياأتي هذ� �لدليل يف وقت منا�صب جدًّ
�صة، يف و�صع خمّططات ��صرت�تيجية وعملية لإ�صالح �ل�صجون وبلورة  �ملجتمع �ملدين �ملتخ�صّ
لبنان.  �ل�صّيئ يف  �ل�صجون  و�صع  ومعاجلة  �لإ�صالح  هذ�  وتنفيذ  لتحقيق  جاّدة  �صيا�صية  �إر�دة 
ف�صكرً� ملعهد �لدر��صات �لن�صائية يف �لعامل �لعربي يف �جلامعة �للبنانية �لأمريكية، �لذي قام 
باإعد�د هذ� �لدليل بدعم من �صندوق �لأمم �ملّتحدة لل�صكان (UNFPA). لقد حاول �ملعهد من 
خالل هذ� �لدليل �أن يوثّق خرب�ته �لتي طّورها عرب �ل�صنني من خالل عمله د�خل �صجون �لن�صاء 

منذ �لعام 2001. 
ناأمل �أن يحّقق هذ� �لدليل مبتغاه �أل وهو �حرت�م فعلي وحقيقي حلقوق �لإن�صان يف �ل�صجون 
�إلى �عتماد  �لن�صاء  �إر�صاد �لأخ�صائيني/�ت �لعاملني/�ت يف �صجون  �للبنانية، و�لأهم من ذلك، 
�أف�صل �ملقاربات لحرت�م حقوق �ملر�أة �ل�صجينة، وتنمية قدر�تها ومهار�تها �ملدرّة للّدخل، من خالل 
�إلى  �أن ي�صاهم �لدليل يف �جلهود �لر�مية  م�صاريع وبر�مج رعائية و�إمنائية وتعليمية. كما ناأمل 

حت�صني و�صع �ل�صجون يف لبنان وخ�صو�ًصا �صجون �لن�صاء.

غ�سان خميرب
مقرر جلنة حقوق الإن�سان النيابية
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المقدمة

• تمهيد	
بد�أ  وحمرتٍم،  بعي�ص كرميٍ  �أن يحظى  ولو كان م�صجونًا،  �إن�صان، حتى  بحق كل  �إميانًا منه 
معهد �لدر��صات �لن�صائية يف �لعامل �لعربي يف �جلامعة �للبنانية �لأمريكية عام 2001 
�صل�صلة م�صاريع تربوية وتنموية تهدف �إلى حت�صني وحت�صني و�صع �ملر�أة يف �صجون �لن�صاء 

يف لبنان. 

غري  موؤ�ص�صة  وهي  �لأمل  د�ر  مع  وبال�رض�كة  وطر�بل�ص  بعبد�  �صجنَي  يف  كانت  �لبد�ية 
حكومية من بني �هتماماتها �لقيام مب�صاريع ت�صب يف جمال تاأهيل �ل�صجينات. وقد تكّللت 
حياة  حت�صني  وهو  �أل  منه،  �ملرجو  �لهدف  حّققت  كونها  بالنجاح  هذه  �مل�صاريع  �صل�صلة 
�ل�صجينات من خالل تعّلم مهار�ت تك�صبهّن دخالً يوؤمّن منه حاجاتهن �لأ�صا�صية. ولقد 
متّكن عددٌ كبريٌ من �ل�صجينات يف بعبد� وطر�بل�ص من �لعمل قبل �إطالق �رض�حهّن وبعده، 
من  طلب  على  بناء  �خلرز  و�صّك  باخلياطة  �لإملام  تتطّلب  منتجات  بت�صنيع  يقمن  حيث 
�لن�صائية كاجلز�دين،  �لأك�ص�صو�ر�ت  �أو ت�صنيع  باخلياطة  �صة  �أ�صحاب موؤ�ص�صات متخ�صّ
ويتقا�صني �أجرً� لقاء كل قطعة ينجزنها. ويف �صجن طر�بل�ص متّكن �ملعهد �أي�ًصا، بال�رض�كة 
فرتة  �ل�صجينات  فيها  مت�صي  �لتي  �لغرف  يف  �لتحتّية  �لبنية  حت�صني  من  �لأمل،  د�ر  مع 
�لعقوبة، وتعليم �ل�صجينات مهار�ت حياتية �أ�صا�صّية، وتدريبهّن على مهار�ت مهنية، وتقدمي 
�لدعم و�ملعاجلة �لنف�صية. كما قام �ملعهد منفردً� بتاأمني �لتمويل مل�رضوع يق�صي بتوفري 
�لقدرة  مَيْلْكن  ل  �للو�تي  لل�صجينات   2010 �صنة  طر�بل�ص  �صجن  �لقانونية يف  �مل�صاعدة 
�ملالية لتوكيل حمام للدفاع عنهّن �أمام �لق�صاء. ويف �ل�صجن ذ�ته �أي�ًصا، قامت �ملر�صدية 
�لعامة �لإجنيلية بالتعاون مع �ملر�صدية �لعامة لل�صجون ومعهد نورتن للكومبيوتر، باإقامة 

دور�ت يف �ملعلوماتية و�للغة �لإنكليزية. 

على �أثر هذه �لرحلة �لطويلة، ورغبة منه يف �لإ�صتمر�ر مب�صاعدة �ل�صجينات يف لبنان، قّرر 
�ملعهد توثيق خرب�ته �لتي طّورها من خالل ن�صاطه د�خل �ل�صجون بو��صطة “دليل للعمل 
د�خل �صجون �لن�صاء يف لبنان” بهدف م�صاعدة �ملر�صد�ت �لجتماعيات و�لعاملني/�ت يف 
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د�خل  به  يقومون  برنامج  �أو  م�رضوع  �أي  �إجناح  على  �حلكومية  وغري  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات 
�صجون �لن�صاء يف لبنان. 

�لفئة  لهذه  لأّن  �لقا�رض�ت  مع  �لعمل  �إلى  يتطّرق  ل  �لدليل  �أّن  �إلى  هنا  �لإ�صارة  وجتدر 
�لعمرية (�لقا�رض�ت) خ�صائ�ص على �ل�صعيدين �لنف�صي و�لإجتماعي من �ملفرو�ص �أن يلّم 
بها كل من يحتك بهّن �صو�ء كان بهدف �لرعاية �أو �لتعليم �أو �لتثقيف. كما �أّن �ملهار�ت 
و�لإهتمامات ودرجة �لإدر�ك و�لوعي و�مل�صاكل كلها خمتلفة، وبالتايل �إّن �لرعاية و�مل�صاريع 

و�لرب�مج �لتي تتوّجه لهذه �لفئة خمتلفة �أي�ًصا. 

• الهدف من الدليل	
�إّن �لهدف �لعام لهذ� �لدليل هو تعزيز �ل�رض�كة مع �جلهات �ملعنية ب�صوؤون �ل�صجينات من 

�أجل �لتو�ّصل �إلى �حرت�م فعلي وحقيقي حلقوق �لإن�صان.

مع  �لعامالت  �لجتماعيات  و�ملر�صد�ت  �لأخ�صائيني/�ت  م�صاركة  فهو  �خلا�ّص  �لهدف  �أّما 
�ل�صجينات د�خل وخارج �ل�صجون يف �خلربة �لتي طّورها �ملعهد من خالل �لعمل على �لأر�ص 
ة �أي�ًصا خالل �أكرث من عقد من �لزمن، ل �صّيما  مع �ل�صجينات و�حلار�صات و�جلهات �ملخت�صّ

فيما يتعّلق بـ :

تخطيط وتنفيذ �مل�صاريع د�خل �ل�صجن؛ 	 

يف 	  تو�جههن  قد  �لتي  �ل�صعوبات  مو�جهة  على  وم�صاعدتهن  �ل�صجينات  مو�كبة 
حياتهن �ليومية د�خل �ل�صجن؛ 

ُعد �لنف�صية و�لجتماعية و�لرتبوية و�ملهنية؛   	  �إعادة تاأهيل �ل�صجينات على �ل�صُّ

�إعادة تاأهيل �ل�صجينات حتى ي�صبحن قادر�ت على �لعي�ص بكر�مة عند خروجهن من 	 
�ل�صجن وذلك من خالل تعّلم مهار�ت مهنية ومهار�ت حياتية �أ�صا�صية. 

كما �أّن هنالك هدًفا بعيد �لأمد لهذ� �لدليل �أل وهو �لتاأ�صي�ص ملزيد من �لتعاون بني جميع 
�لعاملني/�ت يف �صجون �لن�صاء يف لبنان وتنظيم وتنفيذ م�صاريع وبر�مج توؤّدي �إلى حت�صني 

ُعد. حقيقي يف �أو�صاع �ل�صجينات على كل �ل�صُّ

ياأمل معهد �لدر��صات �لن�صائية يف �لعامل �لعربي �أن ي�صاعد هذ� �لدليل يف حتقيق �لت�صبيك 
و�ل�صلطات  �لأهلي  و�ملجتمع  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاع  يف  �لأخ�صائيني/�ت  بني  ما  �لفّعال 
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�إلى  �أفعالهن  �أو  �للو�تي توؤول ظروفهن  بّناءة حقيقية للن�صاء  �أجل م�صاعدة  �لأمنية من 
مت�صية جزء من حياتهن بعيًد� عن �أُ�رَضهن حمرومات من حّرية �لتحّرك.

�إّن هذ� �لدليل هو نتيجة خربة طويلة ملعهد �لدر��صات �لن�صائية يف �لعامل �لعربي مل�صاعدة 
�ل�صجينات يف لبنان، وبرهان قاطع على �لتز�م �ملعهد ن�رض ثقافة �حرت�م حقوق �لإن�صان بني 
�لعاملني و�لعامالت يف �صجون �لن�صاء يف لبنان كخطوة �أولى، حتى تتو�ّصع وت�صمل جميع 

�ل�صجون �للبنانية و�أكرب عدد ممكن من �لبلد�ن يف �لعامل �لعربي.

• لَمن يتوّجه هذا الدليل؟	
يتاألف هذ� �لّدليل من ق�صمني. �لق�صم �لأّول يت�صّمن معلومات حول �لآليات و�لتفاقيات 
�لعربية ل �صيما  �لبلد�ن  و�ل�صجينات يف  �ل�صجون  و�قع  �ل�صجينات،  �لدولية حول حقوق 
لبنان، قانون تنظيم �ل�صجون و�لقو�نني �جلز�ئية وكيفية تطبيقها يف لبنان. �لق�صم �لثاين 
مر�حل  �صيما  ول  لبنان،  يف  �لن�صاء  �صجون  د�خل  للعمل  عملية  �إر�صاد�ت  على  يحتوي 
�لتح�صري لتنفيذ م�رضوع د�خل �صجن للن�صاء و�لطريقة �لنموذجية للعمل مع �ل�صجينات.  

يتوّجه �لدليل بق�صميه �إلى عّدة �أفرقاء. ي�صتفيد من �لق�صم �لأّول �أفرقاء �ملجتمع �ملدين 
�ملحلي (ول �صيما �ملر�صد�ت �لإجتماعيات) و�لهيئات �لدولية، �ملهتمون ب�صوؤون �ل�صجون يف 
�إد�رة �ل�صجون، �صانعو �لقر�ر�ت �ملتعّلقة  �ملوؤ�ص�صات �لدينية، �جلهات �مل�صوؤولة عن  لبنان، 
بال�صجون، و�لباحثون �ملهتمون بو�قع �لأ�صخا�ص �مل�صلوبة حّريتهم وو�قع �ل�صجون يف �لبلد�ن 
�لعربية. �أّما �لق�صم �لثاين فهو يتوّجه �إلى �ملر�صد�ت �لإجتماعيات �للو�تي يوّكلن من قبل 
�جلمعيات غري �حلكومية  مبهّمة تنفيذ م�رضوع �أو برنامج د�خل �صجن للن�صاء. كما ي�صتفيد 
�أي�ًصا من �لق�صم �لثاين �مل�رضفون على �ل�صجون و�ملوؤ�ص�صات �لدينية و�لأخ�صائيون �لذين 
ميلكون موؤهالت متّكنهم من تقدمي نوع من �أنو�ع رعاية �ل�صجينات �أو تدريبهّن على �إحدى 
�ملهار�ت �لتي قد ت�صاعدهّن على حت�صني �أو�صاعهّن �ملعي�صية د�خل �ل�صجن وبعد ��صتعادة 

حّريتهّن عند �نتهاء مّدة �حلكم.

• عملّية إعداد الدليل	
�ملحتوى  �أق�صام  و�صعت  �لأولى،  �ملرحلة  يف  �جنازه.  متّ  حتى  مر�حل  �أربع  �لدليل  هذ�  �إجتاز 
(outline) ومتّ عر�صها على خرب�ء عاملني يف جمال حقوق �لإن�صان وموؤ�ص�صات غري حكومية 
معهد  يف  �لعمل  فريق  قام  �لثانية،  �ملرحلة  يف  �ل�صجون.  ب�صوؤون  تُعنى  ودولية  حمّلية 
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�ملحتوى  بتطوير  �لأمريكية  �للبنانية  �جلامعة  يف  �لعربي  �لعامل  يف  �لن�صائية  �لدر��صات 
�ملرحلة  �ملحتوى يف  تقومي  �لذين �صاركو� يف  �خلرب�ء  قام  �لثالثة،  �ملرحلة  �لن�ص. يف  وكتابة 
�لأخرية،  �ملرحلة  يف  وتعليقاتهم.  مالحظاتهم  و�أبدو�  و�لن�صو�ص  �ملحتوى  مبر�جعة  �لأولى 
قام �ملعهد بتعديل �لن�ص ح�صب �لإقرت�حات و�ملالحظات �لتي وردت من �خلرب�ء و�أعّد قائمة 

بالتعليقات و�ملالحظات �لتي مل يتّم �أخذها بعني �لإعتبار مع ذكر �ل�صبب.   

و�أخريً�، يوّد معهد �لدر��صات �لن�صائية يف �لعامل �لعربي يف �جلامعة �للبنانية �لمريكية، �أن 
ي�صكر �صندوق �لأمم �ملتحدة لل�صّكان لرعاية ومتويل هذ� �مل�رضوع. كما يتوّجه �ملعهد بال�صكر 
�إلى كل من �لأ�صتاذة غادة �بر�هيم و�لأ�صتاذ فهمي ر�صيد كر�مي، لإعد�د وكتابة �لف�صل 
�لثاين من هذ� �لّدليل. كما نتوجه بال�صكر �أي�ًصا ملر�جعة حمتوى هذ� �لدليل و�مل�صاركة يف 
�ملرحلة �لأولى و�لثانية من �إعد�ده، �إلى كٍل من: �لأخ�صائي يف �لعد�لة �لإجتماعية د. عمر 
ن�صابه، مديرة مركز ري�صتارت (Restart) �ل�صّيدة �صوز�ن جّبور، من�ّصقة بر�مج �ل�صجن يف 
موؤ�ّص�صة �حلركة �لإجتماعية �ل�ّصيدة �صارلوت طانيو�ص، �ملن�ّصقة �لعاّمة يف موؤ�ّص�صة د�ر 
�لأمل �ل�صّيدة هدى قرى، مكتب �ملفّو�ص �ل�صامي حلقوق �لإن�صان �ملكتب �لإقليمي لل�رضق 
�لأو�صط، مديرة مركز �لأجانب يف موؤ�ّص�صة كاريتا�ص لبنان �ل�صّيدة جنال �صهد�، و�مل�صوؤول يف 

�ملر�صدية �لعامة �لإجنيلية وع�صو �لهيئة �لوطنية �لعليا لل�صجون �ملر�صد فريد حلّود. 

كما �أّن �ملعهد يوّد �أن يخ�ّص بال�صكر كل من �صّهل و�أ�صهم يف �إجناز هذ� �لدليل، ل �صّيما 
مدير عام قوى �لأمن �لد�خلي �للو�ء �أ�رضف ريفي، قائد �لدرك �لعميد �أنطو�ن �صّكور، قائد 
�رضية �ل�صجون �ملركزية-رومية �لعقيد غابي خوري، قائد �رضّية بريوت �لأولى �لعقيد جوزف 
�إدي قهوجي، �آمر �صجن طر�بل�ص �ملركزي للرجال  كالّ�ص، �آمر �صجن بربر �خلازن �ملالزم �لأول 
و�لن�صاء �لر�ئد فادي بيطار، �آمر �صجن زحلة �ملركزي للرجال و�لن�صاء �لر�ئد �أحمد �حلاج دياب، 
�ل�صّيدة حنني  (�صجن طر�بل�ص)،  �صعد  �أوديل  �ل�ّصيدة  لبنان:  �لن�صاء يف  �صجون  ومدير�ت 
�ل�صجون  ل�رضية  تابع  بعبد�  (�صجن  ناه�ص  �أبو  كري�صتيان  �ل�صّيدة  زحلة)،  (�صجن  �لبندر 

�ملركزية-رومية)، و�ل�صّيدة ملك مر�د (�صجن بربر �خلازن). 
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• تمهيد	
ين و�لقانونيني  لقد �صغل مو�صوع حقوق وو�جبات �لإن�صان �ملفّكرين و�لفال�صفة ورجال �لدِّ
و�حلكماء و�حلّكام يف خمتلف �حل�صار�ت و�لع�صور، ول تز�ل ماهية هذه �حلقوق حمّط جدٍل 
ونقا�ص. �إل �أّن ممّا ل جدل فيه هو �أّن �حلقوق �لإن�صانية جمموعة من �حلقوق “�لطبيعية” �لتي 
تُكت�صب يف �للحظة �لتي يولد فيها �لإن�صان وهي بحّدها �لأدنى ت�صري �إلى �حلق بالعي�ص 

بحّرية وكر�مة.

منذ منت�صف �لقرن �لع�رضين هنالك جهود مكّثفة من قبل فعاليات �ملجتمع �لدويل من 
�أجل ن�رض �حرت�م حقوق �لإن�صان و�حلّريات �لأ�صا�صية يف كل �أنحاء �لعامل. ولقد جاء �لإعالن 
�كت�صب  لقد  �جلهود.  لهذه  ثمرة  كاأّول   1/12/1948 �أقّر يف  �لذي  �لإن�صان  �لعاملي حلقوق 
�لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان عرب �ل�صنني �صفة �لقانون �لدويل. ولكّنه مل ي�صبح ملزًما 

للدول �لتي �صادقت1 عليه.

 قبل.الإعالن.العاملي.حلقوق.الإن�سان كان هنالك حماولتان جلعل �لدول تقر وتلتزم 

�ملتحدة  �لوليات  و�صعت   1776 عام  �لع�رضين.  �لقرن  قبل  �لإن�صان  حقوق  عاملية 
“�لإعالن  �لفرن�صية  �لثورة  و�صعت   1789 وعام  للحقوق”  فرجينيا  “وثيقة  �لأمريكية 
�لفرن�صي حلقوق �لإن�صان”. كلتا �لوثيقتني مل تتمّكنا من حتقيق �إنت�صار و�إلتز�م من 
قبل �لأطر�ف �لتي وّقعتها، فكانت �لنتيجة �أّن �لعنف تز�يد يف �لعامل حتى بلغ ذروة 
على م�صتوى عاملي ل �صابق لها تبلورت يف حربني عامليتني. جاء �لإعالن �لعاملي حلقوق 
�لإن�صان �لذي و�صعته �لأمم �ملتحدة نتيجة   للحرب �لعاملية �لثانية ول يز�ل �أهّم وثيقة 

دولية يف جمال حقوق �لإن�صان وهو مكّون من ديباجة و30 ماّدة.2

ratified 1 مبعنى
2 �مل�صدر: لالإطالع على �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان باللغة �لعربية مر�جعة �ملوقع

  http:/www.un.org/en/documents/udhr/index.shtlml
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�أينما  فرد  �أّن لكل  �لثالثة منه،  �ملاّدة  �صّيما يف  ول  �لإن�صان،  �لعاملي حلقوق  �لإعالن  يوؤّكد 
ا يف �حلياة و�حلرية و�لأمان و�أّن هذه �حلقوق غري قابلة للت�رضّف �أو �لتجزئة. وت�صمل  كان حقًّ
حقوق �لإن�صان: �حلق يف �إحرت�م �لكر�مة �لإن�صانية؛ �حلق يف عدم �لتعّر�ص للتمييز و�لتفرقة 
�حلق يف  �ل�صتعباد؛  �لتحّرر من  �حلق يف  �لفرد؛  و�صالمة  �حلياة  �حلق يف  نوع كانت؛  �أي  من 
�أو �ملعاملة �ل�صّيئة؛ �حلق بالإعرت�ف بال�صخ�صية �لقانونية للفرد؛  عدم �لتعّر�ص للتعذيب 
�إحرت�م  �حلق يف  �لتع�ّصفي؛  �لإعتقال  باحلماية من  �حلق  للقو�نني؛  �لعادل  �لتنفيذ  �حلق يف 
�حلياة �خلا�ّصة و�ل�صوؤون �لأ�رضية وعدم م�ّص �ل�صمعة و�ل�رضف؛ �حلق يف حرية �لتنّقل و�ختيار 
مكان �لإقامة؛ �حلق بالتمّتع باجلن�صية؛ �حلق بالزو�ج وتاأ�صي�ص �أ�رضة؛ �حلق بالتمّلك؛ �حلق يف 
حّرية �لر�أي و�لفكر؛ �حلق يف حّرية �لدين؛ �حلق يف �مل�صاركة يف �إد�رة �ل�صوؤون �لعامة؛ �حلق يف 

�ل�صمان �لإجتماعي؛ �حلق يف �ل�صّحة؛ �حلق يف �لتعّلم؛  و�حلق يف �لتنمية �لذ�تية.

�لنا�ص  كل  �أّن  منه،  �ل�صابعة  �ملاّدة  يف  �صّيما  ول  �لإن�صان،  حلقوق  �لعاملي  �لإعالن  يوؤّكد 
�صو��صية �أمام �لقانون ولهم �حلق يف �لّتمتع بحماية متكافئة دون �أية تفرقة. وبالتايل يقّر 
هذ� �لإعالن، وكل �لدول �لتي �صادقت عليه (من �صمنها لبنان)، �أّن لكل �إن�صان حّتى ولو 

كان م�صجونًا �أو موقوًفا �أو معتقالً، حقوًقا مكت�صبة يُحّظر م�ّصها �أو �إنتهاكها.

• القوانين الدولية لحماية حقوق اإلنسان	
بعد اإلعالن العالمي 

خالل �لعقود �خلم�صة �لتي تلت �صدور �لإعالن �لعاملي حلماية حقوق �لإن�صان �صدر عددٌ من 
�ملعاهد�ت و�لإعالنات و�لتوجيهات و�ملبادىء و�ملو�ثيق و�لربوتوكولت �لتي تهدف �إلى حماية 
�أفر�د �ملجتمع �لإقت�صادية و�لإجتماعية  حقوق �لإن�صان ولقد �صملت �صبل حماية جميع 
�ملر�أة  حقوق  بع�صها  ويخ�ّص  و�لعمال.  �ملوظفني  وحقوق  و�ل�صيا�صية  و�ملدنية  و�لثقافية 
منع  �إلى �رضورة  بع�صها  تطّرق  �لأقّليات.  كما  وحقوق  �ملعوقني  وحقوق  �لطفل  وحقوق 
�لّرق و�لعبودية و�ملمار�صات �مل�صابهة، وحتقيق �لعد�لة من دون �لتعّدي على حقوق �لإن�صان، 
و�حلقوق و�لو�جبات فيما يتعّلق باجلن�صية �أو عدم حيازتها، و�لتعامل مع �لالجئني، و�حلد من 

�جلر�ئم �صد �لإن�صانية. 

من  بني �إتفاقيات ومو�ثيق �لأمم �ملتحدة �لتي تعنى بحقوق �لإن�صان هنالك ت�صعة رئي�صة هي: 
�إتفاقية مناه�صة �لتعذيب وغريه من �رضوب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�صية �أو �لال�إن�صانية 
�أو �ملهينة (1948)، و�إتفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �لعن�رضي (1965)، �لعهد 
�لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية(1966)، و�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �لإقت�صادية 
�ملر�أة  �لتمييز �صد  �أ�صكال  �لق�صاء على جميع  و�إتفاقية   ،(1966) و�لثقافية  و�لإجتماعية 
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(1979)، و�إتفاقية حقوق �لطفل (1989)، و�إتفاقية حماية �لعمال �ملهاجرين و�أفر�د �أ�رضهم 
(1990)، و�إتفاقية حقوق �لأ�صخا�ص ذوي �لإعاقة (2006)، و�لإتفاقية �لدولية حلماية جميع 

�لأ�صخا�ص من �لختفاء �لق�رضي (2007). 3

حقوق  على  �حلفاظ  �إلى  �لر�مية  �لدولية  �لإتفاقات  عدد  فاق  �لثانية،  �لألفية  مطلع  يف 
�لإن�صان �ملئة. رّكز عدد من هذه �لآليات �لقانونية على حق �ملر�أة  يف حياة خالية من �لعنف 
�ل�صيا�صة  يف  �مل�صاركة  يف  وحّقها  وج�صدها  �صّحتها  على  �حلفاظ  يف  وحّقها  و�لتمييز 

و�صنع �لقر�ر على كل �مل�صتويات وهي ت�صمل:
�إتفاقية لقمع �لجتار بالأ�صخا�ص و��صتغالل دعارة �لغري (1949)؛ **
�إتفاقية �مل�صاو�ة يف �لأجور (1951)؛ **
�إتفاقية ب�صاأن �حلقوق �ل�صيا�صية للمر�أة (1952)؛**
�إتفاقية ب�صاأن جن�صية �ملر�أة �ملتزّوجة (1957)؛**
�إتفاقية �لتمييز يف �ل�صتخد�م و�ملهنة (1958)؛ **
�إتفاقية مناه�صة �لتمييز يف �لتعليم (1960)؛ **
�إتفاقية �لر�صا بالزو�ج و�حلد �لأدنى ل�صّن �لزو�ج وت�صجيل عقود �لزو�ج (1962)؛**
�إتفاقية ب�صاأن �صيا�صة �لتوظيف (1964)؛ **
�لعهد �لدويل �خلا�ّص باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية (1966)؛**
�لعهد �لدويل �خلا�ّص باحلقوق �لإقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية (1966)؛ **
�إعالن ب�صاأن �لق�صاء على �لتمييز �صّد �ملر�أة (1967)؛**
�إعالن ب�صاأن حماية �لن�صاء و�لأطفال يف حالت �لطو�رئ و�لنز�عات �مل�صّلحة (1974)؛**
�إتفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة (1979)؛**
�إعالن ب�صاأن �لق�صاء على �لعنف �صّد �ملر�أة (1993)؛**
�لقر�ر ب�صاأن �لجتار بالن�صاء و�لفتيات (2000).**

ت �ملر�أة جاءت  من بني �لآليات �لتي �صدرت بعد �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان و�لتي خ�صّ
�إتفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة  �لتي �صدرت عام 1979 �صاملة �أكرث 
من غريها �إذ هي تت�صّمن مبادىء وتد�بري لتحقيق �مل�صاو�ة يف �حلقوق للمر�أة يف كل مكان. 

ومن �أبرز خ�صائ�صها:

3 �مل�صدر: فهر�ص حقوق �لإن�صان يف �لدول �لعربية (وثائق حقوق �لإن�صان �لأ�صا�صية) على �ملوقع
http://www.arabhumanrights.org/treaties/core.aspx
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تتاألف من 30 مادة يف قالب قانوين ُملزم؛**
�إنها تدعو �إلى كفالة حق �ملر�أة بامل�صاو�ة مع �لرجل مهما كانت حالتها �لزوجية يف **

جميع �مليادين، �أي يف �ل�صيا�صة و�لإقت�صاد و�ملجتمع و�لثقافة و�حلياة �لعامة؛
تن�ص على تد�بري لكفالة حق �ملر�أة يف �حل�صول على �لتعليم و�إتاحة �خليار�ت �ملتاحة **

للرجل نف�صها من حيث �ملناهج �لتعليمية، وعدم �لتمييز يف �لتوظيف ويف �لأجر، 
و�صمانات لالأمن �لوظيفي يف حالت �لزو�ج و�لولدة؛  

تركز على ت�صاوي �لرجل و�ملر�أة يف �مل�صوؤولية د�خل �إطار �لزو�ج و�حلياة �لأ�رضية؛**
رعاية ** مر�فق  �صيما  ل  �لإجتماعية  �خلدمات  يف  و�ملر�أة  �لرجل  ت�صاوي  على  ترّكز 

�لأطفال؛
�ملت�صلة ** تلك  ذلك  يف  مبا  �ل�صحية  �خلدمات  يف  و�ملر�أة  �لرجل  ت�صاوي  على  ترّكز 

بتخطيط �لأ�رضة؛
ترّكز على �رضورة منح �ملر�أة �أهلية قانونية مماثلة للرجل؛**
تويل �إهتماما خا�صا مب�صاكل �ملر�أة �لريفية.4**

عام 1995، �إنعقد �ملوؤمتر �لعاملي �لر�بع للمر�أة يف بيجني ولقد قامت د�ئرة تقّدم �لن�صاء وجلنة 
و�صع �ملر�أة يف �لأمم �ملتحدة بتنظيم هذ� �حلدث.5  كان �لهدف من هذ� �ملوؤمتر تكثيف �ل�صعي 
�أهمية  �ملر�أة و�لرجل يف �حلقوق. تكمن  �لدويل للحّد من عدم �مل�صاو�ة بني  على �ل�صعيد 
موؤمتر بيجني يف �أنّه: 1) �صّلط �ل�صوء على �أهم �لعقبات و�ل�صعوبات �لتي حتول دون تقّدم 
�ل�صعوب و�جلماعات و�لتي  �لأ�صا�صية ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك لكل  2) حّدد �ملجالت  �ملر�أة؛ 

�صملت كل نو�حي �حلياة �لإقت�صادية و�لجتماعية و�ل�ّصيا�صية.6

ف�صح موؤمتر بيجني �ملجال �أمام متكني �ملر�أة من خالل و�صع برنامج عمل ُعرف مبنهاج عمل 
بيجني (Beijing*Platform*for*Action). �أ�صا�ص هذ� �ملنهاج هو �لقناعة �أّن �لنهو�ص باملر�أة وحتقيق 
�مل�صاو�ة بني �ملر�أة و�لّرجل هما م�صاألتان �أ�صا�صّيتان على �صعيد حقوق �لإن�صان و�لعد�لة 
�لجتماعية. ولقد حّدد منهاج عمل بيجني 12 جمال �هتمام حا�صمة �تّفق �لأفرقاء �لذين 
ح�رضو� �ملوؤمتر على �أنّها ت�صّكل م�صدر قلق فيما يتعّلق بحقوق �ملر�أة ويجب �لعمل على 
حت�صينها:  1) �ملر�أة و�لفقر؛ 2) �ملر�أة يف �لرتبية و�لتعليم؛ 3) �ملر�أة و�ل�صّحة؛ 4) �لعنف �صد 
�ملر�أة؛ 5) �ملر�أة و�لنز�ع �مل�صّلح؛ 6) �ملر�أة و�لقت�صاد؛ 7) �ملر�أة يف مو�قع �ل�صلطة و�تخاذ �لقر�ر؛ 
8) �لآليات �ملوؤ�ص�صية للنهو�ص باملر�أة؛ 9) حقوق �ملر�أة �لإن�صانية؛ 10) �ملر�أة وو�صائط �لإعالم؛ 

11) �ملر�أة و�لبيئة؛ 12) �لطفلة .

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf :4 �مل�صدر
  Division for the Advancement of Women & Commission on the Status of Women 5

6 �مل�صدر: �لتقرير �لوطني �ملوّحد يف تنفيذ منهاج عمل بيجني 1999، (�لهيئة �لوطنية ل�صوؤون �ملر�أة �للبنانية، 2000)، �ص. 11.
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الهيئة.الوطنية.ل�سوؤون.املراأة.اللبنانية7
عام 1996، وبناء على مقّرر�ت موؤمتر بيجني تاأ�ّص�صت يف لبنان �للجنة �لوطنية ملتابعة 

�صوؤون �ملر�أة مبوجب مر�صوم �صدر عن رئي�ص �جلمهورية �للبنانية. 
عام 1998، �صدر قانون رقم 720 (5 ت�رضين �لثاين 1998) �لذي �أن�صئت مبوجبه �لهيئة 
ذ�تها،  �ل�ّصنة  ويف  �لوطنية.8   �للجنة  مكان  لتحّل  �للبنانية  �ملر�أة  ل�صوؤون  �لوطنية 
�صدرت �لن�صخة �ملنّقحة لالإ�صرت�تيجية �لوطنية للمر�أة �للبنانية يف �صوء �قرت�حات 
�لوطنية  �للجنة  قّدمها خرب�ء/ خبري�ت وباحثون/ باحثات خالل ور�ص عمل نّظمتها 
ملتابعة �صوؤون �ملر�أة �للبنانية بالّتعاون مع �للجنة �لأهلية ملتابعة ق�صايا �ملر�أة. و�أبرز ما 

ت عليه هذه �لإ�صرت�تيجية هو: ن�صّ
�لتي 	  كاّفة  �ملدنية  �لت�رضيعات  وذلك يف  و�ملر�أة  �لرجل  بني  �لتاّمة  �مل�صاو�ة  حتقيق 

تنّظم �لعالقات �لجتماعية على خمتلف �مل�صتويات ويف جميع �مليادين.
�صمان حقوق �ملر�أة �لإن�صانية على �أنها جزء ل يتجّز�أ من حقوق �لإن�صان �لتي تن�ّص 	 

عليها �ل�رضعة �لدولية حلقوق �لإن�صان و�لتي تن�ّص عليها �أحكام �لد�صتور �للبناين.
�صمان ح�صول �ملر�أة على �ل�ّصبل �ملاأمونة و�مل�صتد�مة يف �لعي�ص �لكرمي.	 
متكني �ملر�أة من خالل تعزيز �إمكاناتها وتنمية قدر�تها لالإفادة من �مل�صاو�ة يف �لفر�ص.	 
زيادة مّطردة يف حجم م�صاركة �ملر�أة يف هياكل �ل�صلطة و�صنع �لقر�ر على خمتلف 	 

�مل�صتويات ويف خمتلف �مليادين.
�أمناط 	  ويف  �لإجتماعية،  �لثقافة  يف  و�ملر�أة  �لّرجل  بني  �مل�صاو�ة  م�رضوعّية  تعميم 

�ل�ّصلوك يف خمتلف �مليادين.9

�لأمم  �إتفاقيات  �إلى كل  �ن�صم  قد  لبنان  كان  �لثانية،  �لألفية  �لأول من  �لعقد  نهاية  يف 
تو�ريخ  وجاءت  �أ�رضهم.  و�أفر�د  �ملهاجرين  �لعمال  حماية  �إتفاقية  عد�  ما  �لرئي�صة  �ملتحدة 

�لإن�صمام �إلى هذه �لإتفاقيات �لأ�صا�صية كالتايل: 
�إتفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �لعن�رضي (1971)؛**
باحلقوق ** �خلا�ص  �لدويل  و�لعهد  و�ل�صيا�صية  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  �لعهد 

�لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية (1972)؛
�إتفاقية حقوق �لطفل (1991)؛**
�إتفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة (1997)؛  **
�أو ** �لقا�صية  �لعقوبة  �أو  �ملعاملة  �رضوب  من  وغريه  �لتعذيب  مناه�صة  �إتفاقية 

�لال�إن�صانية �أو �ملهينة (2000)؛

National Commission for Lebanese Women 7
http://www.nclw.org.lb ،8 �مل�صدر: موقع �لهيئة �لوطنية ل�صوؤون �ملر�أة �للبنانية

9 �مل�صدر: �لإ�صرت�تيجية �لوطنية للمر�أة �للبنانية، (�للجنة �لوطنية ملتابعة �صوؤون �ملر�أة و�للجنة �لأهلية ملتابعة ق�صايا �ملر�أة (بعد بيجني) 
بالتعاون مع �ليونيفم، 1996)، �ص. 5
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�إتفاقية حقوق �لأ�صخا�ص ذوي �لإعاقة و�لإتفاقية �لدولية حلماية جميع �لأ�صخا�ص **
من �لختفاء �لق�رضي (2007). 10

�أخرى تعنى  وبروتوكولت  �إتفاقيات  �لرئي�صة، هنالك  �ملتحدة  �لأمم  �إتفاقيات  �إلى  بالإ�صافة 
بحقوق �لإن�صان �إن�صم �إليها لبنان �أو �صادق عليها11:  

�تفاقية منع جرمية �لإبادة �جلماعية و�ملعاقبة عليها (1953، م�صادقة)؛ **
�لربوتوكول �لختياري لتفاقية حقوق �لطفل ب�صاأن بيع �لأطفال و��صتغالل �لأطفال **

يف �لبغاء ويف �ملو�د �لإباحية (2004، م�صادقة)؛
�لن�صاء و�لأطفال، ** وخ�صو�ًصا  بالأ�صخا�ص،  �لجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول 

�ملكمل لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �جلرمية �ملنظمة عرب�لوطنية (2005، م�صادقة)؛
بروتوكول مكافحة تهريب �ملهاجرين عن طريق �لرب و�لبحر، �ملكّمل لإتفاقية �لأمم **

�ملتحدة ملكافحة �جلرمية �ملنظمة عرب �لوطنية (2005، م�صادقة)؛
�لربوتوكول �لختياري �مللحق باتفاقية مناه�صة �لتعذيب وغريه من �رضوب �ملعاملة **

�أو �لعقوبة �لقا�صية �أو�لال�ن�صانية �أو �ملهينة (2008، �إن�صمام).

الربوتوكول.الختياري.لتفاقية.مناه�سة.التعذيب.وغريه
من.�رسوب.املعاملة.اأو.العقوبة.القا�سية.اأو.الالاإن�سانية.اأو.املهينة.)2002(

�لهدف من هذ� �لربوتوكول هو �إن�صاء نظام قو�مه زيار�ت منتظمة تّطلع فيها 	 
�لأ�صخا�ص من  فيها  �لأماكن �لتي يحرم  هيئات دولية ووطنية م�صتقلة على 
حريتهم، وذلك بغية منع �لتعذيب وغريه من �رضوب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�صية 
�إن�صاء جلنة فرعية ملنع  �لربوتوكول على �رضورة  وين�ص  �أو �لال�إن�صانية �أو �ملهينة. 
�لتعذيب وغريه من �رضوب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�صية �أو �لال�إن�صانية �أو �ملهينة، 

�لهدف منها �إن�صاء نظام قو�مه زيار�ت منتظمة لأماكن �لحتجاز. كما ي�صرتط 	 
بزيار�ت  �لقيام  مهمتها  وطنية  ومنظمات  هياكل  خلق  �لدول  على  �لربوتوكول 
�إلى �أماكن �لحتجاز وتق�صي �لو�صع فيما يتعّلق باملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�صية 
�أو �لال�إن�صانية �أو �ملهينة  وبالتايل ي�صكل هذ� �لربوتوكول �آلية مر�قبة مبا�رضة يف 

�أماكن �لإحتجاز.
�إّن لبنان لي�ص من �لدول �لتي وّقعت على هذ� �لربوتوكول فح�صب، �إمّنا يُعمل حاليًّا 	 

�لأهلي  �لوطنية وذلك بجهٍد من منظمات �ملجتمع  �لوقائية  �لآلية  �إن�صاء  على 
وبالتعاون مع وز�رة �لعدل و�أحد �لربملانيني ومنظمات دولية عاملة يف لبنان.

 10 لالإطالع على �لن�ص �لكامل لكل من هذه �لإتفاقيات مر�جعة برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي (UNDP) بعنو�ن  فهر�ص حقوق �لإن�صان يف 
  http://www.arabhumanrights.org/treaties/core.aspx لدول �لعربية على �ملوقع�

 11 لالإطالع على �لن�ص �لكامل لكل من هذه �لإتفاقيات مر�جعة برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي (UNDP) بعنو�ن  فهر�ص حقوق �لإن�صان يف 
  http://www.arabhumanrights.org/treaties/bytopic.aspx لدول �لعربية على �ملوقع�
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�لتي هي  �لإقليمية  �ملو�ثيق  هنالك عدد من  �لدولية،  و�لإتفاقيات  �لعهود  �إلى  بالإ�صافة 
نتاج تعاون �أفرقاء من �ملنطقة �لعربية (�أي بلد�ن تقع يف �صمال �أفريقيا ومنطقة �ل�رضق 
�لأو�صط) ودول �لتعاون �خلليجي، �أبرزها: �مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�صان؛ �إعالن �لقاهرة �خلا�ص 
مبوؤمتر �لطفولة؛ �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�صان؛ �إعالن �لقاهرة لن�رض وتعليم حقوق �لإن�صان؛ 

طار �لعربي حلقوق �لطفل؛ �إعالن �لقاهرة حول حقوق �لإن�صان يف �لإ�صالم.12 �لإ

و�صع لبنان بالن�صبة للمو�ثيق �لإقليمية هو كما يلي: 
�لدول ** خارجية  وزر�ء  موؤمتر  عن  �ل�صادر  �لإ�صالم  �لإن�صان يف  �لقاهرة حلقوق  �إعالن 

�لإ�صالمية عام 1990 وهو وثيقة �إر�صادية ل حتتاج �إلى (مو�فقة)؛
�مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�صان/ �ملعدل �لذي �عتمدته �لقمة �لعربية يف تون�ص يف **

مايو/�أيار 2004 لكن مل ي�صادق عليه بعد (توقيع).13

• أهم النصوص القانونية الدولية المتعّلقة بحقوق 	
السجناء والسجينات

يوؤّكد �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان �أّن لكّل فردٍ �حلق يف:
�حلياة و�حلّرية و�لأمان؛**
�لقا�صية ** �لعقوبة  �أو  و�ملعاملة  �لّتعذيب  �صّيما  ل  �ملعاملة  ل�صوء  �لتعّر�ص  عدم 

و�لال�إن�صانية؛
عدم �خل�صوع لأي �صكل من �أ�صكال �لإعتقال �لتع�ّصفي؛ **
حماكمة عادلة يف حال �تهامه بارتكاب جنحة �أو جرم �أو جرمية؛**
�عتبار �ملوقوف/ة بريئًا/ بريئًة حتى تثبت �إد�نته/ها على يد �لق�صاء؛ **
�حلماية من �أي تدبري جز�ئي مبفعول رجعي.**

12 لالإطالع على هذه �ملو�ثيق و�لإعالنات مر�جعة الدليل العربي: حقوق الإن�سان والتنمية �لذي �صارك يف �إعد�ده �ملنظمة �لعربية حلقوق 
http://www.arabhumanrights.org/dalil/ ملوقع� �لإن�صان، على  �ل�صامي حلقوق  �ملفو�ص  �ملتحدة �لإمنائي، ومكتب  �لأمم  وبرنامج  �لإن�صان 

index.htm
http://www.arabhumanrights.org/countries/ ،(لبنان: مالمح حقوق �لإن�صان) العربية الدول  الإن�سان يف  13 �مل�صدر: فهر�س حقوق 

country.aspx?cid=9
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�ملو�د �لتي تتعّلق مبو�صوع حتقيق �لعد�لة يف �ل�ّصجون هي14:

لكل فرد حق يف �حلياة و�حلّرية و�صالمة �صخ�صه. �ملادة 3
�أو �ملادة 5 �أو �لوح�صية  �أو للمعاملة �لقا�صية  �إن�صان للتعذيب ول للعقوبات  �أي  ل يُعّر�ص 

�حلاطة من �لكر�مة. 
ل يجوز �لقب�ص على �أي �إن�صان �أو حجزه �أو نفيه تع�ّصًفا. �ملادة 9

لكل �إن�صان �حلق، على قدم �مل�صاو�ة �لتامة مع �لآخرين، يف �أن تنظر ق�صّيته �أمام �ملادة 10
حمكمة نزيهة م�صتقّلة نظرً� عادلً وعلنيًّا، للف�صل يف حقوقه و�لتز�ماته ويف �أيّة 

تهمة جنائية توّجه �إليه. 
قانونيًّا يف حماكمة �ملادة 11 �إد�نته  تثبت  �أن  �إلى  بريئًا  يعترب  بجرمية  مّتهم  1. كل �صخ�ص 

علنّية توؤّمن فيها �ل�صمانات �ل�رضورية للّدفاع عنه
�إذ� كان  �إلّ  �أد�ء عمل  �أو �لإمتناع عن  �إرتكاب عمل  �أي �صخ�ص من جر�ء  2. ل يُد�ن 
ذلك يعترب جرًما وفًقا للقانون �لوطني �أو �لدويل وقت �لرتكاب، كذلك ل توقع عليه 

عقوبة �أ�صد من تلك �لتي كان يجوز توقيعها وقت �رتكاب �جلرمية. 

و�إعالنات ومعاهد�ت دولية �صّددت على  �تفاقيات  �لإن�صان عّدة  �إعالن حقوق  �صدرت بعد 
�رضورة حماية �لأ�صخا�ص �ملوقوفني و�مل�صجونني؛ و�أبرزها:15

العهد.الدويل.اخلا�ص.باحلقوق.املدنية.وال�سيا�سية16: لقد دخل هذ� �لعهد حّيز **
�لتنفيذ عام 1976. تكمن �أهّميته يف تاأكيد ما يلي: حّق �حلياة؛ حظر �لتعذيب؛ حظر 
�لتع�ّصفي؛ وحقوق  �لإعتقال  �أو  �لتوقيف  �لإلز�مي، وحظر  و�لعمل  و�ل�صخرة  �لرق 
�لوفاء  عن  �لعجز  ب�صبب  �ل�ّصجن  وحظر  �حلّرية؛  من  �ملحرومني  �لأ�صخا�ص  جميع 
رجعي،  مبفعول  �جلز�ئية  �لتد�بري  وحظر  من�صفة؛  مبحاكمة  و�حلق  تعاقدي؛  بالتز�م 

وذلك يف �ملو�د 6 و7 و8 و9 و10 و11 و14 و15.
�حلّد ** بقو�عد  �أي�ًصا  (�ملعروفة  ال�سجناء  ملعاملة. الدنيا. النموذجية. القواعد.

باعتماد  �ملجرمني  ومعاملة  �جلرمية  ملنع  �لأول  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  �أو�صى  �لأدنى)17: 
هذه �لقو�عد عام 1955  و�أقّرها �ملجل�ص �لإقت�صادي و�لإجتماعي بقر�رَيه 663 جيم 
(د24-) �ملوؤرّخ يف 31 متوز 1957  و2076 (د62-) �ملوؤرّخ يف 13 �أيار 1977. وتت�صّمن هذه 
�لقو�عد 95 مبد�أ/ ممار�صات يجب تبّنيها يف معاملة �لأ�صخا�ص �مل�صلوبة حّريتهم 

ويف �إد�رة �ل�صجون ومر�كز �حلجز. ومن �أهّم ما تو�صي به هذه �لقو�عد هو:
عدم �لتفرقة يف معاملة �مل�صجونني وعدم �لّتمييز يف �ملعاملة ب�صبب �لعن�رض 	 

�لرّثوة �أو  �لجتماعي  �أو  �لقومي  �ملن�صاأ  �أو  �لر�أي  �أو  �لّدين  �أو  �جلن�ص  �أو  �لّلون  �أو 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 14 لالإطالع على �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان باللغة �لعربية مر�جعة �ملوقع
15 �لتفاقيات و�لإعالنات و�ملعاهد�ت �لدولية ترد بالت�صل�صل ح�صب تاريخ دخولها حّيز �لتنفيذ  

  The International Covenant on Civil and Political Rights 16
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 17
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�لأخالقية  و�ملبادئ  �لدينّية  �ملعتقد�ت  �حرت�م  و�رضورة  �آخر  و�صع  �أي  �أو  �ملولد  �أو 
لل�ّصجناء مهما �ختلفت (�لقاعدة 6)؛

جعل �ل�صجون �أماكن �آمنة خالية من �خلطر على �صّحة �ل�ّصجناء و�صالمتهم 	 
�ل�صخ�صية وي�صود فيها �لنظام (�لقاعدة 27)؛

�أن تبتعد ظروف �ل�ّصجن عن �لق�صاوة لأن �حلكم بال�صجن على �ملجرم بحّد ذ�ته 	 
عقوبة قا�صية للغاية؛

 	 (60 (�لقاعدة  �لعاديّة  �حلياة  قريبة من  بحياة  �لتمّتع  من  �ل�ّصجناء  يتمّكن  �أن 
و�ت�صالته �لجتماعية مع  �لنزيل  وذلك من خالل قو�عد ونظم ل تقّيد حّرية 
خارج �ل�صجن وت�صاعد �ل�صجني على تطوير ذ�ته و�لتاأقلم و�لندماج مع �حلياة 

�لقائمة يف �ملجتمع.
تاأمني ظروف تعليم متنا�صقة ومتكاملة مع نظام �لتعليم �لعام بالدولة، قدر 	 

�مل�صتطاع، جلميع �مل�صجونني �لقادرين على �لإ�صتفادة منها، مبا يف ذلك �لإر�صاد 
�لديني.

اأو.** القا�سية. اأو.العقوبة. التعذيب.وغريه.من.�رسوب.املعاملة. اإتفاقية.مناه�سة.
الالاإن�سانية.اأو.املهينة18: تبّنت �جلمعية �لعمومية لالأمم �ملّتحدة هذه �لتفاقية عام 
1948 ودخلت حّيز �لتنفيذ عام 1978. ومن �أبرز خ�صائ�صها تعريف “�لتعذيب” يف �لفقرة 
�حل�صول على  �أجل  �أو عذ�بًا من  �أملًا  ما  ب�صخ�ص  يُنزل عمًد�  1 من �ملادة 1 باأنّه فعل 

معلومات �أو �عرت�فات �أو من �أجل �ملعاقبة على عمٍل ما، وتن�ّص على �أّن �لتعذيب هو:
عمًد� 	  يلحق  عقليًّا،  �أم  كان  ج�صديًّا  �صديد،  عذ�ب  �أو  �أمل  عنه  ينتج  عمل  �أي 

على  ثالث،  �صخ�ص  من  �أو  �ل�ّصخ�ص،  هذ�  من  �حل�صول  بق�صد  ما  ب�صخ�ص 
معلومات �أو على �عرت�ف، �أو معاقبته على عمل �رتكبه �أو ي�صتبه يف �أنّه �رتكبه، 
عندما  �أو  ثالث،  �صخ�ص  �أي  �أو  هو  �إرغامه  �أو  تخويفه  �أو  ثالث،  �صخ�ص  �أو  هو 
يُلحق مثل هذ� �لأمل �أو �لعذ�ب ...، �أو يحّر�ص عليه �أو يو�فق عليه �أو ي�صكت عنه 

موّظف ر�صمي �أو �أي �صخ�ص يت�رضّف ب�صفته �لر�صمية ...
كما ت�صمل �لتفاقية �ملعايري �لتي ميكن تطبيقها عامليًّا �صّد �لتعذيب. وترّكز �ملو�د 10 �إلى 
13 على �صبل حماية �ملوقوفني و�مل�صجونني من �لتعذيب و�ملعاملة �لقا�صية �أو �لال�إن�صانية 

�أو�ملهينة حيث تن�ّص على ما يلي:
املادة.10:

ت�صمن كل دولة �إدر�ج �لتعليم و�لعالم فيما يتعلق بحظر �لتعذيب على �لوجه . 1
كانو� من  �صو�ء  �لقو�نني  بتنفيذ  �ملكّلفني  �ملوّظفني  تدريب  بر�مج  �لكامل يف 
�أو  �لعمومّيني  و�ملوّظفني  �لّطب،  ميد�ن  و�لعاملني يف  �لع�صكرينّي،  �أو  �ملدنّيني 
�أ�صكال  من  �صكل  لأي  معّر�ص  فرد  �أي  باحتجاز  عالقة  لهم  تكون  ممّن  غريهم 

 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 18
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�لتوقيف �أو �لعتقال �أو �ل�صجن �أو با�صتجو�ب هذ� �لفرد �أو معاملته.
يتم . 2 �لتي  و�لتعليمات  �لقو�نني  يف  �حلظر  هذ�  �إدر�ج  طرف  دولة  كل  ت�صمن 

�إ�صد�رها فيما يخت�ص بو�جبات ووظائف مثل هوؤلء �لأ�صخا�ص. 
وتعليماته  �ل�صتجو�ب،  �ملنّظم قو�عد  �ل�صتعر��ص  دولة قيد  املادة.11:  تبقى كل 
و�أ�صاليبه وممار�صاته، وكذلك �لرّتتيبات �ملتعّلقة بحجز ومعاملة �لأ�صخا�ص 
�لذين تعّر�صو� لأي �صكل من �أ�صكال �لتوقيف �أو �لعتقال �أو �ل�ّصجن يف 
�أّي �إقليم يخ�صع لوليتها �لق�صائية، وذلك بق�صد منع حدوث �أي حالت 

تعذيب. 
�رضيع  حتقيق  باإجر�ء  ة  �ملخت�صّ �صلطاتها  قيام  طرف  دولة  كل  املادة.12:  ت�صمن 
ونزيه كّلما وجدت �أ�صبابًا معقولة تدعو �إلى �لعتقاد باأّن عمالً من �أعمال 

�لتعذيب قد �رتكب يف �أي من �لأقاليم �خلا�صعة لوليتها �لق�صائية. 
�أّي  للتعذيب يف  تعّر�ص  قد  باأنّه  يّدعي  فرد  لأّي  دولة طرف  املادة.13:  ت�صمن كل 
�إقليم يخ�صع لوليتها �لق�صائية، �حلّق يف �أن يرفع �صكوى �إلى �صلطاتها 
وبنز�هة.  �ل�رّضعة  وجه  على  حالته  �ل�صلطات يف  هذه  وتنظر  ة  �ملخت�صّ
وينبغى �إتّخاذ �خلطو�ت �لالزمة ل�صمان حماية مقّدم �ل�صكوى و�ل�صهود 
من كاّفة �أنو�ع �ملعاملة �ل�صيئة �أو �لتخويف نتيجة ل�صكو�ه �أو لأي �أدلّة 

تقّدم.
)قوانني.** القا�رسين. حماكمة. يف. املعيارية. املتحدة. الأمم. لقواعد. الأدنى. احلد.

�لى  ت�صري  وهي   1985 عام  �ملّتحدة  لالأمم  �لعمومية  �جلمعية  تبّنتها  بيجني(19: 
�إثماً  �قرتف  �لذي  �لقا�رض/ة  و�صع  لتح�صني  �تخاذها  لها  ينبغي  �لتي  �لإجر�ء�ت 

ينتهك �لقانون.
اأو.** توقيفهم. �سكل. كان. اأيًّا. الأ�سخا�ص. جميع. حلماية. املبادىء. جمموعة.

�إلى  تدعو  1988، وهي  �ملّتحدة عام  لالأمم  �لعمومية  �جلمعية  تبّنتها  �سجنهم20: 
يجب  �لتي  �لّنظم  وتت�صّمن  �إن�صانية  بطريقة  �مل�صجونني  �أو  �ملوقوفني  معاملة 

تطبيقها، وت�صري �إلى حّق �إخبار �ل�صلطات �لعليا �إذ� �نتهكت هذه �ملبادىء.
لالأمم ** �لعمومية  �جلمعية  تبّنتها   21: ال�سجناء. الأ�سا�سية.يف.معاملة. املبادىء.

�ملّتحدة عام 1990. وتت�صّمن 11 مبدًء� ل بّد من تبّنيها يف معاملة �ل�صجناء وهي 
�إلى �حلّق يف �حرت�م �لكر�مة �لإن�صانية، تنمية كاملة، عمل  ت�صري ب�صورة خا�ّصة 
ماأجور ذي معنى، �ل�صّحة، �لعلم، و�لهتمام �لذي يكفل �إعادة �لّدمج يف �ملجتمع. 

 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice - Beijing Rules 19
 Principles for the Protection of All Persons Under any Form of Detention or Imprisonment 20

Basic*Principles*for*the*Treatment*of*Prisoners 21
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الريا�ص(22: ** )توجيهات. القا�رسين. جنحة. ملنع. املّتحدة. الأمم. هيئة. توجيهات.
تبّنتها �جلمعية �لعمومية لالأمم �ملتحدة عام 1990 وهي تت�صّمن توجيهات �لتدّخالت 
على  �لت�صديد  مع  �صاحلة  تنمية  �ملر�هقني  تنمية  لتاأمني  بها  �لقيام  يجب  �لتي 
بال�صيا�صة  �أي�ًصا توجيهات متعّلقة  �لإعالم، وت�صمل  و�لأهل وو�صائل  �لعائلة  دور 
�لجتماعية وبالقو�نني �ملتبّناة يف حماكمة �لقا�رضين و�حلد �لأدنى من �ملعايري �لتي 
يجب تبّنيها حلماية �ل�صجناء �لأحد�ث �لذين �حتجزت حّريتهم و�لتي توؤّمن تطبيق 

حقوق �لإن�صان و�حلّريات �لأ�صا�صية.
اإتفاقية.حقوق.الطفل23: لقد دخلت هذه �لإتفاقية حّيز �لتنفيذ عام 1999 و�أبرز **

ما فيها فيما يتعّلق بال�صجون هي �ملادة 37 �لتي توؤّكد:
�رضورة حظر فر�ص عقوبة �ل�صجن مدى �حلياة على �لأحد�ث؛ 	 
�رضورة حماية �لأطفال من عقوبة �لعد�م؛ 	 
�حلر�ص على �أن يكون �للجوء �إلى �صجن �لأحد�ث هو �حلّل �لأخري، وعند �للجوء �إلى 	 

هذ� �حلل يجب �حلر�ص على �أن تكون هذه �لعقوبة باأقل فرتة ممكنة؛
�أنو�ع 	  من  نوع  لأي  تعري�صهم  �أو  و�لأحد�ث  �لأطفال  تعذيب  كان  لأي  يحّق  ل 

�ملعاملة �لقا�صية و�ل�صيئة و�ملهينة؛
حّق �لطفل بالف�صل عند �صجنه عن �لبالغني وبالتو��صل مع �لأ�رضة عرب �لزيار�ت 	 

و�ملر��صالت، ما مل يكن ثّمة ما مينع ذلك.
اأ�رسهم24: ** واأفراد. املهاجرين. العمال. الدولية.حلماية.حقوق.جميع. الإتفاقية.

�إذ  لل�ّصجون  بالن�صبة  وهي مهّمة   2003 عام  �لتنفيذ  حّيز  �لتفاقية  دخلت هذه 
توؤّكد يف �ملاّدة 17 منها حّق �لعّمال �ملهاجرين و�أفر�د �أ�رضهم يف معاملة �إن�صانية، 
�أمام  ت�صت�صيفهم  �لتي  �لدولة  رعايا  مع  بامل�صاو�ة  حّقهم  منها   18 �ملادة  ويف 

�لق�صاء حتى تثبت �إد�نتهم.
 

• النصوص القانونية الدولية التي تخّص السجينات 	
من بني �لآليات �لقانونية �لدولية �لتي تتعّلق بحقوق �ل�صجناء و�ملوقوفني، وحدها جمموعة 
القواعد.النموذجية.الدنيا.ملعاملة.ال�ّسجناء تطّرقت �إلى �حلاجات �خلا�صة لل�صجينات 
�صت ماّدتني حول حقوق �ل�صجينات �حلو�مل  �لتي تفر�صها طبيعتهن �لبيولوجية، فخ�صّ
و�لأّمهات لّتاأكيد �رضورة �لف�صل بني �مل�صاجني بناء على �جلن�ص، و�رضورة تويل �إناث م�صوؤولّية 
حر��صة �صجون و�إ�صالحيات �لن�صاء؛ وحّق �ل�صجينات بتاأمني �لعناية �لطّبية �لالزمة لهّن، 
ل �صّيما �حلو�مل و�ملر�صعات و�رضورة تاأمني حدوث �لولدة يف �مل�صت�صفى و�إبقاء �لأطفال 

*United*Nations*Guidelines*for*the*Prevention*of*Juvenile*Delinquency*(The*Riyadh*Guidelines) 22
*Convention*on*the*Rights*of*the*Child 23

 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 24
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وبعدها.  �لولدة  قبل  و�لعالج  �لطّبية  بالّرعاية  وحّقهّن  �ل�صجن؛  �أمهاتهن يف  مع  �لر�ّصع 
ت كل من �ملادتني على ما يلي :  ولقد ن�صّ

املادة.23:
�لرعاية . 1 لتوفري  �ل�رضورية  �خلا�ّصة  �ملن�صاآت  تتو�فر  �أن  يجب  �لن�صاء،  �صجون  يف 

و�لعالج قبل �لولدة وبعدها. ويجب، حيثما كان ذلك يف �لإمكان، �تخاذ ترتيبات 
ل  �ل�صجن،  يف  �لّطفل  ولد  و�إذ�  مدين.  م�صت�صفى  يف  يولدون  �لأطفال  جلعل 

ينبغي �أن يذكر ذلك يف �صهادة ميالده.
حني يكون من �مل�صموح به بقاء �لأطفال �لر�ّصع �إلى جانب �أّمهاتهم  يف �ل�صجن، . 2

تتخذ �لتد�بري �لالزمة لتوفري د�ر ح�صانة جمّهزة مبوّظفني موؤّهلني، يو�صع فيها 
�لر�صع خالل �لفرت�ت �لتي ل يكونون �أثناءها حتت رعاية �أمهاتهم.

املادة.53:
�لق�صم   . 1 يو�صع  مًعا،  و�لإناث  للذكور  �مل�صتخدمة  �ملختلطة،  �ل�صجون  يف 

رئا�صة موّظفة م�صوؤولة تكون يف  �ل�ّصجن حتت  للن�صاء من مبنى  �ص  �ملخ�صّ
عهدتها مفاتيح جميع �أبو�ب هذ� �لق�صم.

�لن�صاء ما مل يكن . 2 �أن يدخل ق�صم  �لذكور  �ل�صجن  ل يجوز لأي من موّظفي 
م�صحوبًا مبوّظفة �أنثى.

تكون مهّمة رعاية �ل�صجينات و�لإ�رض�ف عليهن من �خت�صا�ص موّظفات �ل�صجن . 3
�لن�صاء ح�رضً�. على �أّن هذ� ل مينع �ملوّظفني �لذكور، ول �صّيما �لأطّباء و�ملعّلمني، 
�صة للن�صاء. من ممار�صة مهاّمهم �ملهنّية يف �ل�صجون �أو �أق�صام �ل�صجون �ملخ�صّ

• خالصة	
�ًصا للّرجال �أم �لن�صاء، تتطّلب  �إّن حماية حقوق �لإن�صان يف �ل�صجن، �إن كان �صجنًا خم�صّ
�إلتز�م  �لعامل/ة يف �ل�صجن، مهما كانت وظيفته/ها ومركزه/ها، �أن يُعامل �ل�صجني �أو 
�ل�صجينة على �أنّه/ها كائن ب�رضي يتمّتع بحقوق �إن�صانية �أ�صا�صّية من �لو�جب �حرت�مها 
مهما كانت �لّظروف، و�أنّه من و�جبهم �إحرت�م هذه �حلقوق. وعليهم �لتذّكر د�ئًما �أّن حقوق 
�ل�صجناء �لتي يُ�صمح باأن تقّيد خالل فرتة �إم�صاء �لعقوبة �أو �حلجز هي حمّددة وتت�صّمن 

�حلرمان فقط من:
�حلّق يف حياة خا�ّصة؛**
حّرية �حلركة؛**
حّرية �لتعبري؛**
حّرية �لتجّمع؛**
�حلّق يف �لت�صويت.**
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هذه هي �أ�ص�ص معاملة �ل�صجناء معاملة ذ�ت �حرت�م حقيقي حلقوق �لإن�صان. �أي �أنّها تقف 
عند �حلّد من حريّة �لأفر�د �ملحتجزين �أو �ملحبو�صني من حّريتهم من دون �إهانتهم �أو تعري�ص 
�صّحتهم وحياتهم للخطر. وهذه هي �أ�ص�ص معاملة �ل�ّصجناء �لتي تو�صي بها �ملعاهد�ت 
و�لتفاقيات �لدولية حلماية حقوق �لإن�صان، ول �صّيما �لتي ت�صّدد على حماية �ملر�أة من كل 

�أ�صكال �لعنف وتاأمني �حلماية �لقانونية لها.        
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الفصل الثاني:
المالحقة الجزائية، قانون العقوبات، 

وحقوق السجينات في لبنان

• تمهيد	
• تعريف بالمصطلحات القانونية	
• لمحة عن القوانين الجزائية اللبنانية	

أ –•مبدأ شرعية العقوبة
ب –•العقوبات

• تحريك الدعوى العامة: المالحقة الجزائية	
أ- كيف تبدأ المالحقة؟

ب- مراحل الّشكوى

• التحقيق 	
أ- أمام الضابطة العدلية 
ب- أمام قاضي التحقيق
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ج- أمام الهيئة االتهامية

• المحاكمة 	
أ- المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي

ب- محكمة اإلستئناف الجزائية
ج- محكمة الجنايات

د- محكمة الّتمييز الجزائّية )أو محكمة الّنقض(
هـ- المحاكمة أمام القضاء العسكري 

و- المحاكمة أمام المجلس العدلي   
ز- محكمة إعادة االعتبار

•  العفو العام والعفو الخاص	
• العقوبات	
• خالصة	
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• تمهيد	
قد يتعّر�ص اأّي �شخ�ص مّنا لأّي موقف يوؤّدي اإلى قيام دعوى جزائّية، �شواء كان هذا ال�ّشخ�ص 
حقوقه  تتعّر�ص  لديه  القانونّية  املعلومات  توافر  عدم  وب�شبب  عليه،  معتدى  اأو  معتديًا 

ياع.  لل�شّ

اإّن هذا الف�شل لي�ص بديالً عن تدّخل املحامي وم�شاعدته، اإّنا الهدف منه هو ت�شهيل فهم 
املراحل  بع�ص  باملحامي �رضورية ويف  الإ�شتعانة  اإّن  والإجراءات.  القانونية  املالحقة  مراحل 
قانون  اأ�شار  وقد  الدفاع  للمّدعى عليه هو حقٌّ من حقوق  توكيل حمام  اأّن  اإلزامية. كما 
وقبل حماكمته  معه  التحقيق  قبل  املّتهم  �شوؤال  وجوب  اإلى  اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول 
اأمام املحكمة اأي�ًشا هل يريد اأن يوّكل حماميًا للدفاع عنه. اأّما اإلزامية التوكيل فقد ن�ّص 

القانون عليها اأمام حماكم ال�شتئناف والتمييز حتت طائلة رّد الطعن �شكالً.

• تعريف بالمصطلحات القانونية	
باإدعاء بحّق هذا املرتكب املّدعي ال�شخ�شي اإرتكبها �شخ�ٌص ويقوم  هو كل مت�رضّر من جرمية 

اأمام املرجع املخت�ّص مّتخًذا �شفة الإّدعاء ال�شخ�شي. 
هو ال�شخ�ص الذي ين�شب اإليه الفعل ال�شارّ وبعد اأن تّدعي النيابة العاّمة املّدعى عليه

عليه ي�شبح مّدعى عليه.
هي الدعوى التي مو�شوعها فعل يعاقب عليه قانون العقوبات. فال دعوى الدعوى اجلزائية

جزائية بدون فعل معاقب عليه يف قانون العقوبات.
هو كل فعل يعاقب عليه قانون العقوبات بن�ّص من ن�شو�شه تزيد عقوبته اجلرم  

على ثالث �شنوات.
هي الفعل املخالف للقانون والذي ترتاوح عقوبته بني 10 اأيام وثالث �شنوات.اجلنحة
هي الفعل املخالف للقانون والذي تزيد عقوبته على ثالث �شنوات.اجلناية
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هي الدائرة التابعة للنائب العام وتقوم يف كل مركز حمافظة نيابة عاّمة النيابة العاّمة
تابعة للنائب العام الإ�شتئنايف، ويراأ�ص جميع النيابات النائب العام التمييزي 

ومركزه يف النيابة العاّمة التمييزية يف ق�رض العدل يف بريوت.
هو حق املجتمع يف معاقبة من يخالف القانون ومتثله النيابة العامة.احلّق العام

هو قا�ص مهّمته متثيل احلّق العام. النائب العام
هو قا�ص يعاون النائب العام يف مهاّمه ويعمل حتت اإ�رضافه.املحامي العام

هو قا�ص يتولّى التحقيق يف الّدعاوى التي يحيلها اإليه الّنائب العام اأو تقّدم قا�شي التحقيق
اإليه مبا�رضة اأو ي�شع يده عليها يف حالة اجلرم امل�شهود.

الهيئة 
التهامية  

هي حمكمة موؤلّفة من ثالثة ق�شاة رئي�شني وم�شت�شارين وتتولى النظر يف:  
التي  امللفات  يف  البّت  التحقيق؛  قا�شي  ي�شدرها  التي  القرارات  اإ�شتئناف 
العتبار  اإعادة  منها؛  التحقيق  قا�شي  اإنتهاء  بعد  جناية  مو�شوعها  يكون 

لالأ�شخا�ص املحكومني )اأي وفًقا للعبارة العامية »تبّي�ص �شجّلهم«(.
حمكمة ال�شتئناف 

اجلزائية
هي حمكمة موؤلّفة من ثالثة ق�شاة )رئي�ص وم�شت�شارَين( وهي تتولّى النظر 

يف اإ�شتئناف قرارات القا�شي املنفرد اجلزائي.
هي حمكمة موؤلّفة من ثالثة ق�شاة )رئي�ص وم�شت�شارَين( تتولّى النظر يف حمكمة اجلنايات

جميع اجلنايات التي حتال اإليها اأ�شولً.
هم الأنا�ص الذين مل يتّموا الثامنة ع�رضة من العمر.الأحداث 

اأو قا�شي جنح الأحداث   اإليه  املحالة  الأحداث  وجنح  النظر يف خمالفات  يتولّى  منفرد  قا�ص  هو 
الوا�شع يده عليها.  

حمكمة جنايات 
الأحداث

التي  اجلنايات  تنظر يف  وم�شت�شارين  ثالثة ق�شاة  موؤلّفة من  هي حمكمة 
يرتكبها الأحداث.

رئي�ص حمكمة التمييز من  تتاألّف  بالأحكام  للّطعن  ق�شائي  مرجع  اأعلى  حمكمة  هي 
وم�شت�شارين وتنظر يف الطعن املقّدم باأحكام حمكمة الإ�شتئناف اجلزائية 

حمكمة اجلنايات والأحكام ال�شادرة يف دعاوى الأحداث.

• لمحة عن القوانين الجزائية اللبنانية   	
يف لبنان يرعى قانون العقوبات اللبناين وقانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية احلقوق اجلزائية 
املحاكمات  اأ�شول  قانون  اأّما  والعقوبات.  اجلرائم  حتديد  العقوبات  قانون  يت�شّمن  للفرد. 

اجلزائية فيتعّلق بالإجراءات التي ت�شري فيها الدعوى من البداية حتى النهاية.

أ - مبدأ شرعية العقوبة

تن�ص املاّدة الأولى من قانون العقوبات على ما يلي: “ل تُفر�ص عقوبة ول تدبري اإحرتازي اأو 
اإ�شالحي من اأجل جرم مل يكن القانون قد ن�ّص عليه حني اقرتافه ...” . هذه املاّدة هي جت�شيٌد  
للقاعدة املبدئية التي حتمي حّق الفرد يف املجتمع من اأية مالحقة بحّقه اأي “ال عقوبة 
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بدون ن�ص” ومعناها اأنّه ل ميكن اأن تفر�ص عقوبة على �شخ�ٍص ما اأو يالحق اإل اإذا قام بعمٍل 
ن�صَّ القانون على اأنّه خمالف.

لِقيامه  اأو احلكم على �شخ�ص ما  املالحقة  اأنّه ل ميكن  اجلرائم هي  اأهّمية مبداأ �رضعية 
بعمل م�رضٍّ ب�شخ�ٍص اآخر، ما مل يكن القانون قد ن�ّص على جترميه وحّدد العقوبة. كما جتدر 
الإ�شارة اإلى اأّن ل مفعوٌل رجعٌي لقانون العقوبات. اأي اأنّه اإذا كان اجلرم املن�شوب اإلى املّدعى 

عليه قد متّ قبل �شدور قانون التجرمي فال يجوز جترمي الفاعل.

 ب- العقوبات

يفر�ص القانون عقوبة على كّل مرتكب عمٍل خمالٍف تتنا�شب مع العمل الذي قـام به. وقد 
عّدد قانون العقوبات اللبناين الأعمال املعاقب عليها على �شبيل احل�رض. مبعنى اأنّه ل ياُلحق 
اأحد بفعل اإذا مل يكن من�شو�ًشا عنه اأو مذكورًا يف القانون اأنّه معاقب عليه.  يتاألّف قانون 
العقوبات من 772 ماّدة قانونية وقد �شدر يف العام 1943 ومل تطراأ اأي تعديالت جوهرية 

عليه منذ ذلك التاريخ.

غري اأّن هناك قوانني اأخرى ت�شّكل مع قانون العقوبات جمموعة الأحكام التي تطّبق على 
الأعمال املخالفة للقانون والتي ت�شّمى باملخالفات اأو اجلنح اأو اجلرائم. وت�شمل هذه املجموعة 

القوانني التالية: 

* قانون الرهاب	
* قانون الإثراء غري امل�رضوع	
* قانون حماية الأحداث	
* قانون مكافحة تبيي�ص الأموال	
* قانون جرائم املطبوعات	

* قانون الأ�شلحة والذخائر	
* قانون املخّدرات واملوؤثرات العقلية	
* قانون حماية امل�شتهلك	
* قانون مقاطعة اإ�رضائيل	
* قانون معاقبة جرم املراباة.	

كما اأّن هنالك بع�ص املواد املتفّرقة التي جتّرم اأفعالً يحّظر اإرتكابها حتت طائلة املالحقة 
اجلزائية واإنزال العقوبة بالفاعل، مثل:

قانون اإعتبار اآلت اللعب الكهربائية اأو غري الكهربائية األعاب قمار ممنوعة؛ *	
مر�شوم منع الأ�شخا�ص الذين مل يتّموا الثامنة ع�رضة من عمرهم من دخول احلانات *	

واملرابع؛
قانون تهريب امل�شافرين اإلى املراكب.*	
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هذه القوانني املتفرّقة �شمحت مبواكبة جرائم الع�رض وحاليًّا يتّم يف املجل�ص النيابي مناق�شة 
م�رضوع قانون تكنولوجيا املعلومات املتعّلق باجلرائم الناجمة عن التوا�شل الإلكرتوين والذي 
يت�شّمن عقوبات وو�شائل رقابة على �شوء ا�شتعمال الو�شائل الإلكرتونية، وتقوم بها هيئة 

تفتي�ص خا�ّشة تتمّتع ب�شالحيات املالحقة الفورية كما هو وارد يف القانون املذكور. 

• تحريك الدعوى العامة : المالحقة الجزائية	
يرعى قانون اأ�شول املحاكمات اللبناين الجراءات التي يجب اأن تتم منذ ح�شول اجلرم اأو منذ 

العلم به واملراحل التي تتم بها املالحقة، حّتى �شدور احلكم النهائي. 

أ- كيف تبدأ المالحقة؟ 

تتم املالحقة تبًعا لأحد الإجراءات التالية:
ال�شكوى:  عندما يتقّدم �شخ�ٌص مت�رضّر اأمام الّنيابة العاّمة لإبالغها جرًما �شاهده *	

اأو علم بوقوعه اأو باحتمال حدوثه مّتخًذا �شفة الّدعاء ال�ّشخ�شي مطالبًا باإجراء 
الّتحقيق.

علم *	 اأو  �شاهده  جرٍم  العاّمة عن  النيابة  �شخ�ًشا غري مت�رضّر  يبّلغ  الإخبار:  حني 
اأراد  اإذا  اأّما  اإ�شمه �رضيًحا.  ذكر  ال�شخ�ص  لهذا  باحتمال حدوثه. ميكن  اأو  بوقوعه 
عدم ذكر اإ�شمه فباإمكانه توقيعه با�شم مواطن �شالح وللنيابة العاّمة اأن تبا�رض 

حتقيقاتها بناًء عليه.
اجلّرم امل�شهود: حني حتدث جرمية اأمام جمهور من الّنا�ص، ويبّلغ اأحد الّنا�ص عنا�رض *	

الأمن، فيح�رض رجال الأمن وينّظمون حم�رضًا مبا ح�شل، ثّم يّت�شلون بالّنائب العام 
واإّما برتكهم مع  باجلرم  الذين قاموا  الأ�شخا�ص  بتوقيف  اإّما  )قراره(  اإ�شارته  لأخذ 

تعّهد بتحديد مكان اإقامتهم )�شند اإقامة(.

 ب- مراحل الشكوى 
تقّدم ال�شكوى اأمام النيابة العاّمة.*	
يّطلع النائب العام على م�شمون ال�شكوى وعلى ما ورد فيها من وقائع وم�شتندات.*	
ي�شدر النائب العام اإ�شتنابة اإلى ال�شابطة العدلية )املخفر- ال�رضطة الق�شائية( *	

لإجراء حتقيق اأّويل.
يحيل النائب العام ال�شكوى اإلى ال�شابطة العدلية لإجراء التحقيقات الأّولّية.*	
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• التحقيق	
اأن  الّتحقيق  التايل: »ل يحّق لقا�شي  اجلزائّية على  املحاكمات  اأ�شول  59 من  املاّدة  تن�ّص 
بناًء  العاّمة  الّدعوى  على  يده  و�شع  اإذا  اإلّ  امل�شهودة،  اجلرمية  حالة  خارج  الّتحقيق  يبا�رض 
على اإّدعاء الّنيابة العاّمة اأو على �شكوى مبا�رضة يّتخذ فيها املّدعي املت�رضّر �شفة الإّدعاء 

ال�ّشخ�شي، اأو على قرار تعيني املرجع، اأو قرار نقل الدعوى.«

أ- أمام الضابطة العدلية

 يحيل النائب العام ال�شكوى اإلى ال�شابطة العدلية لإجراء التحقيق، اأي املخفر اأو التحّري، 
و يتّم الإت�شال باملّدعى عليهم اأو املذكورة اأ�شماءهم يف ال�شكاوى، ويطلب منهم احل�شور 

اإلى املراكز الأمنّية اأّي اإلى املخافر اأو دوائر التحّري حيث يتّم التحقيق الأّويل.

بعد اأن ي�شتدعي املخفر اأو الدائرة الأمنية ال�شخ�ص املطلوب للتحقيق معه عليه اأن يح�رض 
اإلى املخفر بالّرغم من  اإذا مل يح�رض املّتهم  ويتم التحقيق معه ِمن ِقبَل عنا�رض املخفر. 
اإبالغه، اأو مل يُعرث عليه، فيمكن للّنائب العام ت�شطري بالغ بحث وحتّر عنه ملّدة �شهر كحّد 

اأق�شى، قابلة للّتجديد بقرار معّلل.

بعد اإنتهاء التحقيق تِبًعا للحالتني املذكورتني اأعاله، يُحال امللف اإلى النائب العام ويكون 
اأمام اأمرين: اإّما الإّدعاء يف حال رّجح وجود جرم، اأو حفظ امللف يف حال عدم وجود جرم. وله 

كذلك احلق يف طلب التو�ّشع بالتحقيق اإذا راأى اأّن ما ورد يف امللف ي�شتدعي ذلك. 

للّنائب العام اأن يقّرر حفظ اأوراق التحقيق الأّويل اإذا تبنّي اأّن العمل امل�شكو منه ل يكّون 
جرمية، اأو اأّن الأدلّة على وقوع اجلرمية غري كافية، اأو اأّن الدعوى العاّمة قد �شقطت ل�شبٍب 

من الأ�شباب القانونية.

اإّن قرار احلفظ ميكن اإعادة النظر به بطلب يُرفع اإلى النائب العام. ويف اأثناء ذلك يحق للنائب 
راأى �رضورة لذلك قابلة للتجديد ملّدة مماثلة  اإذا  واأربعني �شاعة  املّتهم ثماين  العام توقيف 

بقرار معّلل.

�شاحب  اجلزائي  املنفرد  القا�شي  على  اإّما  الدعوى  العام  النائب  يحيل  الّدعاء  حال  يف 
الإخت�شا�ص يف حال كان اجلرم املدعى به خمالفة اأو جنحة ب�شيطة، اأو على قا�شي التحقيق 
اإذا كان يف الأمر جرم من نوع اجلنحة اأو اجلناية، وهنا يتحّول النائب العام من �شاحب قرار 

يف امللف اإلى طرف ميّثل احلّق العام.
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حقوق االأفراد عند التوقيف
اإ�شتنادًا اإلى قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائّية اجلديد املاّدة 47 منه: “يّتمتع امل�شتبه به 

اأو امل�شكو منه، فور احتجازه ل�رضورات الّتحقيق، باحلقوق الآتية: 
التّ�شال باأحد اأفراد عائلته اأو ب�شاحب العمل اأو مبحام يختاره اأو باأحد معارفه.. 1
اإلى وكالة منّظمة . 2 مقابلة حمام يعّينه بت�رضيح يدّون على املح�رض دون احلاجة 

وفًقا لالأ�شول.
ال�شتعانة مبرتجم حمّلف اإذا مل يكن يح�شن اللغة العربية.. 3
العام، . 4 الّنائب  اإلى  عائلته  اأفراد  اأحد  اأو  وكيله  بوا�شطة  اأو  مبا�رض،  طلب  تقدمي 

بعر�شه على طبيب ملعاينته. يعنّي الّنائب العام طبيبًا له فور تقدمي الّطلب اإليه. 
باط العدلّيني، واأن يرفع  وعلى الّطبيب اأن يجري املعاينة دون ح�شور اأي من ال�شّ
النائب  يبّلغ  �شاعة.  والع�رضين  الأربع  تتجاوز  ل  مّدة  العام يف  الّنائب  اإلى  تقريره 
العام امل�شتدعي ن�شخة عن هذا التقرير فور ت�شّلمه اإياه، وللمحتجز ولأّي ممّن �شبق 

ذكرهم، اإذا مّدد احتجازه تقدمي طلب معاينة جديدة.
ابطة العدلية اأن تبّلغ امل�شتبه به، فور احتجازه، حقوقه املدّونة اآنًفا واأن . 5 على ال�شّ

تدّون هذا الإجراء يف املح�رض.

ب- أمام قاضي التحقيق

هو الّتحقيق الذي يقوم به ق�شاة الّتحقيق مع اأطراف الّدعوى وتوجد يف كل حمافظة دائرة 
حتقيق ت�شم قا�شي حتقيق اأّول وق�شاة حتقيق. 

ي�شع قا�شي التحقيق يده على امللف بعد اإحالته من النائب العام.

يعنّي موعد جل�شة ويتّم اإبالغ الأطراف موعد اجلل�شة بوا�شطة املخفر حيث حمّل اإقامتهم.

يبداأ التحقيق مع املّدعى عليه، اإذا كان موقوًفا من قبل النيابة العاّمة ويح�رض خمفورًا. 

ي�شتجوب امل�شتبه به ب�شفة مّدعى عليه وي�شمع ال�شهود ويعاين الأدلّة وي�شدر الإ�شتنابات 
اإلى ال�شابطة العدلية للتو�ّشع يف التحقيق يف نقطة معّينة، وله اأي�ًشا اأن يجري ك�شًفا 

ح�ّشيًّا على موقع اجلرمية.

مذّكرة  ت�شّمى  املّتهم  توقيف  مذّكرة  التحقيق  قا�شي  ي�شدر  قويّة  �شبهة  اكت�شف  اإذا 
توقيف ح�شورية. اأّما اإذا مل يح�رض املّتهم جل�شة الّتحقيق ت�شدر مذكرة توقيف غيابّية.
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من املعروف اأّن قا�شي التحقيق ي�شدر املذّكرات التالية:
كدعوة *	 التحقيق  قا�شي  يوّجهها  التي  العادية  الدعوى  ورقة  وهي  جلب  مذّكرة 

حل�شور اجلل�شات.
مذّكرة اإح�شار ويلجاأ اإليها اإذا تخّلف املدعى عليه عن احل�شور فيوقف املّدعى عليه *	

قبل اأربع وع�رضين �شاعة ويح�رض موقوًفا اأمام قا�شي التحقيق.
مذّكرة التوقيف، ويلجاأ اإليها عندما يرى قا�شي التحقيق �رضورة لتوقيف املّدعى *	

عليه. عندها ي�شدر قا�شي التحقيق مذّكرة التوقيف بنقل املوقوف اإلى ال�ّشجن 
ول ميكن اإبقاوؤه يف الّنظارة. 

اإخالء �شبيل للموقوف. ينظر فيها قا�شي  منذ حلظة توقيف املّتهم ميكن تقدمي طلبات 
اإخالء �شبيل  راأي النائب العام واإبالغ املّدعي. قد يقّرر القا�شي  اإ�شتطالع  التحقيق بعد  
املوقوف بحق، اأو اإخالء �شبيل املوقوف بكفالة اأو قد يرف�ص الطلب. وميكن اأي�ًشا تقدمي طلب 

اإ�شرتحام لتخفي�ص الكفالة لقا�شي التحقيق الذي ينظر فيه.

اإخالء ال�ّسبيل
بعد �شدور املذّكرة بحّق املّدعى عليه ميكنه الّتقدم بطلب اإخالء �شبيله.	 
يقّدم طلب اإخالء ال�ّشبيل اإّما من املوقوف املّدعى عليه نف�شه اأو من وكيله املحامي.	 
يبّلغ الّطلب اإلى املّدعي ويحّق له مهلة 24 �شاعة للجواب.	 
يحال الّطلب مع امللف اإلى الّنيابة العامة لإبداء راأيها يف اإخالء ال�ّشبيل.	 
يقّرر قا�شي الّتحقيق اإجابة الّطلب اإّما باإخالء �شبيل املوقوف واإّما برّد الطلب.	 
يحّق للموقوف اإ�شتئناف قرار رّد اإخالء ال�ّشبيل اأمام الهيئة الإتّهامية، ِعلًما اأّن مهلة 	 

الإ�شتئناف هي 24 �شاعة.
يحق للمّدعي اإ�شتئناف قرار اإخالء ال�ّشبيل اأي�ًشا خالل 24 �شاعة.	 
يحق للّنيابة العاّمة اإ�شتئناف القرار خالل 24 �شاعة.	 

يكون الّتحقيق �رضيًّا لدى قا�شي الّتحقيق ول يجوز الطالع على امللف ويجب على املّدعى 
عليه ح�شور اجلل�شات �شخ�شيًّا.

قرارًا  التحقيق  قا�شي  ي�شدر  العام  النائب  راأي  مطالعة  و�شماع  التحقيق  اإختتام  بعد 
ي�شّمى قرارًا ظّنيًّا وبنتيجته: اإّما اأن يدين املّتهم )اأي يظّن فيه( اإذا كان اجلرم جنحة فيحيله 
اإلى  الفعل جناية فيحيله  اإذا كان  اأّما  اجلزائي �شاحب الخت�شا�ص.  املنفرد  القا�شي  اإلى 
الهيئة الإتهامية، اأو مينع املحاكمة عن املّتهم اأي يربّئه اإذا مل يجد يف التحقيق ما يقنعه 

باأن ال�شخ�ص امل�شكو منه هو الذي ارتكب اجلرم املن�شوب اإليه.
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اإّن جميع قرارات قا�شي التحقيق قابلة لالإ�شتئناف اأمام الهيئة الإتّهامية وميكن تلخي�ص 
اإخالء  قرار  ثالثًا،  التوقيف؛  قرار  ثانيًا،  ال�شكلية؛  بالدفوع  البّت  قرار  اأولً،  بالتايل:  القرارات 

ال�ّشبيل؛ رابًعا، قرار منع املحاكمة اأو التربئة؛ وخام�ًشا، قرار الظّن اأو الإدانة.   

تتم اإحالة امللف من قا�شي التحقيق لأيّة حمكمة اأو هيئة عرب النيابة العامة.

حقوق االأفراد اأمام قا�سي التحقيق
اإعالم املّتهم باجلرم املن�شوب اإليه واإطالعه على الأدلّة والوقائع.	 
تنبيه املّتهم اإلى حقوقه، ول �شّيما حّقه ال�شتعانة مبحاٍم واحد يف اأثناء الإ�شتجواب 	 

)اإذا رف�ص املّدعى عليه على قا�شي التحقيق اأن يدّون ذلك يف املح�رض(.
اأنّه يديل باإفادته 	  اإرادة امل�شتجوب يف اأثناء اإ�شتجوابه والتاأكيد  مراعاة مبداأ حريّة 

بعيًدا عن كل تاأثري خارجي عليه �شواًء اأكان معنويًّا اأم ماديًّا.
عر�ص امل�شتجَوب على طبيب اإذا طلب املّدعى عليه ذلك.	 
اإذا ا�شتجوب املّدعى عليه ومل 	  اإل  اأن ينهي الّتحقيق  ل يجوز لقا�شي الّتحقيق 

يتعّذر ذلك ب�شبب فراره اأو اإذا قّدر اأن ما جتمع لديه من اأدلّة كافية للظّن به اأ�شدر 
قراره الظّني.

يحق لكّل الفرقاء اأي املّدعي واملّدعى عليه والّنيابة العاّمة اإ�شتئناف القرار الظّني 	 
خالل 24 �شاعة من تبّلغه وذلك اأمام الهيئة الإتهامّية.

ج- أمام الهيئة االتهامية

اإّن الهيئة الإتّهامّية هي مرجع اإ�شتئنايف جلميع قرارات قا�شي التحقيق.

اإذا كان املّتهم موقوًفا، ميكن تقدمي طلبات اإخالء �شبيل اأمام الهيئة الإتهامّية طاملا امللف 
لديها وكذلك طلبات تخفي�ص الكفالة.

اإّما اأمام الهيئة مبا�رضة اأو اأمام قا�شي التحقيق الذي  يقّدم الإ�شتئناف بوا�شطة حماٍم، 
اأ�شدر القرار.

اإّن اإ�شتئناف قرار اإخالء ال�ّشبيل
اأو ا�شرتداد مذّكرة الّتوقيف يوقف مفعول القرار اإلى حني البّت بالقرار.
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اإذا ف�شخ قرار اإخالء ال�ّشبيل فاإّن الهيئة الإتهامّية تعيد اإ�شدار مذّكرة توقيف جديدة.

اإذا ف�شخ قرار منع املحاكمة فللهيئة الإتهامّية �شالحية باأن تعيد التحقيق.

من مهام الهيئة الإتهامّية اأي�ًشا البّت يف امللفات التي يكون مو�شوعها جناية بعد اإنتهاء 
قا�شي التحقيق منها؛ ويعود اإليها اإعادة الّنظر بهذا القرار ويكون اأمامها حالة من احلالت 

التالية:
اإّما تاأكيد قرار قا�شي التحقيق فيحيل املّتهم اإلى حمكمة اجلنايات وي�شدر مذكرة *	

اإلقاء قب�ص بحّقه.
اأو اإعتبار الفعل جنحة ويُحال امللف اإلى القا�شي املنفرد اجلزائي �شاحب الإخت�شا�ص.*	
اأو تربئة املّتهم ومنع املحاكمة عنه واإخالء �شبيله اإذا كان موقوًفا.*	

كما اأّن الهيئة الإتهامّية م�شوؤولة عن البّت بطلبات اإعادة العتبار )تبّي�ص ال�شجل العديل( 
وحق الت�شّدي.

• المحاكمة	
أ- المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي 

عندما حُتال الدعوى اإلى القا�شي املنفرد اجلزائي تكون قد انتقلت من مرحلة التحقيق اإلى 
مرحلة املحاكمة.

ي�شع القا�شي املنفرد اجلزائي يده على الدعوى بالطرق التالية:
اإحالة النائب العام واإدعائه بعد اطالعه على ال�شكوى؛*	
قرار قا�شي التحقيق؛*	
قرار الهيئة الإتّهامّية؛*	
الإّدعاء املبا�رض؛ *	
وقوع جرم من نوع اجلنحة يف اأثناء اجلل�شات.*	

حقوق االأفراد اأمام القا�سي املنفرد هي:
احلّق بتوكيل حماٍم؛	 
احلّق مبعاينة طّبية؛	 
احلّق بوجاهية املحاكمة؛	 
احلّق مبحاكمة عادلة.	 



46
دليل للعمل داخل سجون النساء في لبنان

اإذا كان املّدعى عليه موقوًفا فيحّق للقا�شي املنفرد اإخالء �شبيله لقاء كفالة وقراره قابل 
املنفرد وقف مفعول  للقا�شي  املّدعى عليه موقوًفا غيابيًّا فيمكن  واإذا كان  لالإ�شتئناف. 
مذّكرة الّتوقيف الغيابّية لقاء كفالة بناء لطلب يقّدمه وكيل املّدعى عليه لتمكينه من 
اإذا مل يح�رض املّدعى عليه اجلل�شة  اأّن هذا التعليق ي�شقط  اأمام املحكمة. على  احل�شور 

الأولى.

يجب على املّدعى عليه ح�شور اجلل�شات اإذا كانت العقوبة اأكرث من �شنة. واإذا مل تكن اأكرث 
من �شنة فيمكن اإعفاوؤه من احل�شور.

اإذا تغّيب املّدعى عليه بدون عذر فيُحاكم غيابيًّا.

احلكم الغيابي قابل لالإعرتا�ص اأمام القا�شي الذي اأ�شدره خالل ع�رضة اأيام وعلى املعرت�ص 
ح�شور اجلل�شة الأولى �شخ�شيًّا واإل رّد الإعرتا�ص �شكالً.

اإّن قرارات القا�شي املنفرد قابلة لالإ�شتئناف اأمام حمكمة الإ�شتئناف �شمن مهل �شنتطّرق 
اإليها لحًقا. واإ�شتئناف قرار القا�شي املنفرد اجلزائي يوقف مفعول احلكم.

ب- محكمة اإلستئناف الجزائية

هي درجة ثانية من املحاكمة، تقّدم اأمامها الطعون بالقرارات ال�شادرة عن القا�شي املنفرد 
اجلزائي فتعيد درا�شة امللف وهي موؤلّفة من ثالثة ق�شاة )رئي�ص وم�شت�شارين(، وهذه القرارات 

هي التالية :
الأحكام والقرارات التي ي�شدرها القا�شي املنفرد اجلزائي يف الق�شايا اجلنحية؛*	
قرارات املوافقة على اإخالء ال�شبيل اأو رف�شه؛*	
قرارات البّت بالدفوع ال�شكلية.*	

ل تقبل اإ�شتئناف الأحكام ال�شادرة عن القا�شي املنفرد اجلزائي يف ق�شايا املخالفات اإل اإذا 
ق�شت مبا يلي :

برّد الدفوع ال�ّشكلية؛*	
بعقوبة املخالفة متالزمة مع عقوبة جنحة؛*	
بال�شجن اأو التوقيف التكديري اأو بغرامة مالية اأو تعوي�شات �شخ�شية تزيد عن *	

خم�شماية األف لرية.

يقّدم الإ�شتئناف بوا�شطة املحامي اإلى قلم القا�شي الذي اأ�شدر احلكم امل�شتاأنف اأو اإلى 
قلم حمكمة الإ�شتئناف.
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اإذا كان املّدعى عليه موقوفاً فيمكن تقدمي طلب اإخالء �شبيل اإلى حمكمة الإ�شتئناف، واإّن 
قرارها بهذا ال�شاأن ل يقبل اأبداً الطعن.

اإّن مهلة الإ�شتئناف هي 15 يوًما من تاريخ �شدور احلكم اإذا كان وجاهيًّا ومن تاريخ التبليغ 
اإذا كان �شادرًا مبثابة الوجاهي، اأي اإذا ح�رض املدعى عليه جل�شة اأو تبلغ ومل يح�رض. وكذلك 

15 يوًما من تاريخ اإنتهاء مهلة الإعرتا�ص عليه اإذا كان غيابيًّا.

تقوم حمكمة الإ�شتئناف بتعيني موعد جل�شة للّنظر يف الق�شّية.

يبّلغ الأطراف موعد اجلل�شة قبل موعدها بثالثة اأيّام على الأقل وتطّبق الأ�شول نف�شها 
فيما يتعّلق باملّدعى عليه الفار اأي اإبالغه اإلى اآخر مقام له و اإبالغه ل�شقاً بح�شور خمتار 

املحلة  يف حال عدم العثور عليه. وتكون جل�شات املحاكمة علنية .

تقدميه  �رضوط  يف  لنق�ص  �شكالً  الإ�شتئناف  برّد  اإّما  حكمها  الإ�شتئناف  ت�شدر حمكمة 
احلّق  �شّيما  ول  عليهم  وامل�شتاأنف  امل�شتاأنف  اأ�شماء  ذكر  عدم  اأو  املحامي  توقيع  كعدم 
العام. وميكن اأن حتكم بقبوله �شكال ل�شتيفائه ال�رضوط  كاّفًة ورّده اأ�شا�ًشا وت�شديق احلكم 
امل�شتاأنف عليه اإذا وجدت اأّن امللف خاٍل ممّا يربّر ف�شخ احلكم، اأو اأن حتكم بقبول الإ�شتئناف 
�شكالً واأ�شا�شاً وف�شخ القرار امل�شتاأنف واحلكم جمددًا اإما بالرباءة اأو بالإدانة، مع التخفيف 

اأو الت�شديد، اإذا كانت النيابة العامة هي امل�شتاأنفة .

احلكم ال�شادر عن حمكمة الإ�شتئناف ل يقبل التمّييز اإل يف حالة واحدة هي حالة اإختالف 
الو�شف، ومعناه اإذا كان احلكم البتدائي ق�شى بالأدانة ثّم ق�شى الإ�شتئناف بالرباءة، حينها 
يقبل التمييز من املدعي جلهة التعوي�شات ال�شخ�شية ومن النيابة العامة. والعك�ص، اأي 
الإ�شتئناف  حمكمة  وق�شت  اإ�شتاأنفت  والنيابة  بالرباءة  ق�شى  الإبتدائي  احلكم  كان  اإذا 

بالإدانة، يقبل التمييز من املدعى عليه.

املّدعي  يجوز له اإ�شتئناف القرار جلهة التعوي�شات ال�ّشخ�شية فقط. اأّما حكم العقوبة، 
فال يجوز اإ�شتئنافه اإل من قبل النيابة العاّمة.

ج- محكمة الجنايات

هي هيئة ق�شائية موؤلفة من ثالثة ق�شاة )رئي�ص وم�شت�شارين(.

اإّن حمكمة اجلنايات تنظر يف:
تزيد عقوبتها عن ثالث �شنوات �شجن وت�شع يدها على *	 التي  اأي  دعاوى اجلنايات 

الدعوى بعد اإحالتها اليها من الهيئة التهامية؛
جميع اجلرائم من جنح وخمالفـات متالزمة مع اجلناية املُحالة اإليها. *	



48
دليل للعمل داخل سجون النساء في لبنان

ت�شع حمكمة اجلنايات يدها على امللف عرب اإحالة الهيئة الإتّهامّية بوا�شطة النيابة العاّمة 
للملف على اأثر اإ�شدار قرار اإتّهامي باعتبار الفعل جناية.

ي�شّجل امللف يف قلم حمكمة اجلنايات. 

اأو  اأحد ق�شاة املحكمة  امللف تقوم بتكليف  اأن ت�شع حمكمة اجلنايات يدها على  مبجّرد 
الهيئة لإجراء  اإ�شتجواب اأّويل للمّتهم، وعلى املّتهم اإذا مل يكن موقوًفا اأن ي�شّلم نف�شه. 

ويتناول ال�شتجواب الأّويل �شوؤال املّتهم: 
اإذا ما تبّلغ القرار الإتّهامي ولئحة �شهود احلّق العام، واإذا اأراد تعيني حماٍم للدفاع *	

عنه؛
و�شعه الإجتماعي؛*	
اأقواله عن التهمة امل�شندة اإليه.*	

ينّظم حم�رض بال�شتجواب واأمام حمكمة اجلنايات ي�شبح امللف علنيًّا.

يُح�رض  موقوًفا،  املّتهم  كان  اإذا  للمحاكمة.  جل�شة  موعد  يحّدد  الأّويل  الإ�شتجواب  بعد 
اجلل�شة  موعد  فيُبّلغ  �شبيله  خُملى  كان  اإذا  اأّما  املحاكمة.  وتبداأ  الدرك  مبرافقة  خمفورًا 
بوا�شطة املخفر حيث مكان اإقامته وعند ح�شوره اجلل�شة يُعاد توقيفه ليُحاكم موقوًفا. 
اأو عدم العثور عليه يبّلغ ل�شًقا على باب مقامه الأخري ويحاكم  ويف حال عدم ح�شوره 

غيابيًّا.

اإذا اأبلغ املّتهم ومل يح�رض اجلل�شة، يحاكم مبثابة الوجاهي. ي�شدر احلكم بحّقه غيابيًّا، اإّما 
بالإدانة اأو بالرباءة، وفًقا لأوراق امللف.

قبل البدء باإجراءات املحاكمة ميكن ملحكمة اجلنايات اأن تّتخذ القرارات التالية:
القرار الذي يبّت بدفع اأو اأكرث من الدفوع ال�شكلية؛*	
القرار الذي يق�شي بوقف تنفيذ مذّكرة اإلقاء القب�ص اإلى حني اإكتمال ت�شكيل *	

التحقيق  مرحلة  يف  �شبيله  اأخلي  قد  املتهم  كان  اذا  املحكمة  اأمام  اخل�شومة 
البتدائي؛

قرار تخلية �شبيل املّتهم املوقوف، علًما اأن قرار تخلية ال�شبيل ل يقبل اأبًدا املراجعة؛*	
قرار منع املّتهم من ال�شفر.*	

عندما تبداأ اإجراءات املحاكمة يحق للمحكمة يف اأثناء النظر يف الدعوى، وكذلك الأطراف، 
طلب ا�شتماع ال�شهود وال�شتعانة باخلربة الفنية. اإّن جل�شات املحاكمة هذه علنية، ما مل 

يقّرر رئي�ص املحكمة تلقائيًّا اأو بناء لطلب جعلها �رضّية.
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اأهم اإجراءات املحاكمة ميكن تلخي�سها يف النقاط التالية:
اإّن املحامي ل يحّق له احل�شور اإذا مل يكن املّتهم حا�رضًا اإلّ لتقدمي دفوع �شكلية.	 
اإّن الإجراءات علنية واأي م�شتند جديد يجب اأن يو�شع مو�شع املناق�شة ول ي�شرتط 	 

اإبالغه.
اإذا تبنّي للمحكمة اأّن الفعل جنحة ولي�ص جناية تبقى وا�شعة يدها على امللف.	 

هناك اأ�شول خا�ّشة ملحاكمة املّتهم الفار من وجه العدالة، واأبرز ما ميّيز هذه الأ�شول اأن 
املحكمة بو�شع يدها على امللف، يحّدد الرئي�ص جل�شة مهلة اأربع وع�رضين �شاعة للمّتهم 
لت�شليم نف�شه. فاإذا تبّلغ القرار ومل ي�شّلم نف�شه، تقّرر املحكمة حماكمته غيابيًّا وتعتربه 

ًّا من وجه العدالة وعلى اأثر ذلك: فار
ي�شدر بحّقه مذّكرة اإلقاء قب�ص؛*	
جتريده من حقوقه املدنية؛*	
منعه من الت�رضّف باأمواله؛*	
منعه من اإقامة اأية دعوى؛*	
يَُعنيَّ قيِّم على اأمواله؛*	
يُن�رض القرار ويُعّلق ع�رضة اأيام على باب ال�شكن؛*	
ل يحق للمحامي املرافعة واملدافعة عنه قبل ت�شليم نف�شه؛*	
وتُعاد *	 القب�ص  اإلقاء  مذّكرة  وتُنّفذ  الغيابي  احلكم  ي�شقط  نف�شه  ت�شليم  عند 

املحاكمة.

اإذا ارتكب اأحد ال�شهود جرًما يف اأثناء املحاكمة بالإفادة الكاذبة، فاإن املحكمة تف�شل باجلرم 
مع الدعوى الأ�شلية اأو قبلها �رضط اإحالة امللف اإلى النيابة لتحيله اإلى الهيئة ويبقى من 

حّقها توقيف ال�شاهد.

يحّق للمحكمة التو�شيع يف امللف وتكليف اأحد امل�شت�شارين باإجراء حتقيق اإ�شايف واإجراء 
الك�شف واملعاينة.

بعد اإختتام اإجراءات املحاكمة ت�شدر املحكمة حكمها يف اجلرم والتعوي�شات. وعند اأخذ 
الق�شية للحكم يتوجب على املّتهم اأن ي�شّلم نف�شه، وي�شرتط اأن تتوافر يف احلكم ال�رضوط 

التالية:
ذكر قرار الإتّهام الذي مبوجبه اأُحيل املّتهم اإليها؛*	
تلخي�ص ملطالب املّدعي ال�شخ�شي، ملرافعة ممثل الّنيابة العامة، واملّتهم، واإ�شارة *	

اإلى كالمه الأخري؛
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تلخي�ص وا�شح للوقائع؛*	
تفنيد الأدلّة والأ�شباب؛*	
بيان ماهّية اجلرمية وحتديد الو�شف القانوين املنطبق عليها؛*	
حتديد العقوبة؛*	
حتديد التعوي�شات ال�شخ�شية؛*	
اإلزام ر�شوم الّدعوى ونفقاتها؛*	
تبيان الأ�شباب امل�شّددة والأعذار والأ�شباب املخّففة.*	

اإذا كان تاريخ  بعد املرافعات ي�شدر احلكم وهو يقبل التمّييز يف مهلة �شهر من �شدوره 
الّتبليغ وجاهيًّا واإذا كان مبثابة الوجاهي اأو غيابيًّا.

يحّق للمحكوم غيابيًّا الإعرتا�ص على احلكم ويتقّدم باعرتا�شه خالل مهلة �شهر من تبّلغه 
احلكم. وي�شبح احلكم الغيابي كاأنّه مل يكن وتُعاد الإجراءات واملحاكمة من جديد.

د- محكمة الّتمييز الجزائّية )أو محكمة الّنقض(

تتاألّف حمكمة الّنق�ص من ثالثة ق�شاة )رئي�ص وم�شت�شارين(.

ادرة عن حمكمة ال�شتئناف اجلزائّية والأحكام  هي حمكمة تخت�ّص بالّطعن بالأحكام ال�شّ
ادرة عن حمكمة اجلنايات وبطلبات اإعادة املحاكمة. ال�شّ

يقّدم طلب الّنق�ص )بوا�شطة حماٍم( اأمام حمكمة الّنق�ص اأو اأمام املحكمة التي اأ�شدرت 
احلكم )جنايات اأو ا�شتئناف(.

تدر�ص الهيئة )اأي هيئة املحكمة( الّطعن فتقّرر:
اإّما رّد الّطعن �شكالً )لعيوب اأو خطاأ يف اأ�شول الّتقدمي( ؛*	
اإّما قبوله �شكالً ورّده اأ�شا�ًشا لعدم وجود �شبب للتمّييز؛*	
اإّما قبوله �شكالً واأ�شا�ًشا وهنا تُعاد املحاكمة من جديد اأي من البداية: ا�شتجواب؛ *	

�شهود؛ م�شتندات؛ مرافعة.

تقّرر بعدها اإّما اإبقاء احلكم كما هو واإّما احلكم بغري ذلك )براءة- تخفيف(.

هـ- المحاكمة أمام القضاء العسكري 

الق�شاء الع�شكري هو ق�شاء ا�شتثنائي.
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اأحد  يكون  والتي  الدولة  اأمن  مت�ص  التي  اجلرائم  الع�شكري  الق�شاء  �شالحيات  تدخل يف 
اأطرافها من الع�شكريني ويتاألف من: 

حمكمة متييز ع�شكرية، مركزها بريوت، وهي تتاألّف من قا�ٍص من مالك الق�شاء *	
العديل من الّدرجة ال�ّشابعة وما فوق رئي�شا واأربعة �شّباط اأع�شاء من رتبة مقّدم 
وما فوق وقا�ص عديل ي�شمى مفو�شا احلكومة لدى املحكمة الع�شكرية و�شابطني 

من رتبة مقّدم.  
حمكمة ع�شكريّة دائمة، مركزها بريوت، تتاألف من رئي�ص �شابط برتبة مقّدم وما *	

اأع�شاء وقا�ص عديل مفو�شا للحكومة يف الق�شايا اجلنائية  فوق وثالثة �شّباط 
واجلناحية وقا�ص ع�شكرّي منفرد يف كّل حمافظة ينظر يف املخالفات واجلنح التي 

يقرتفها اأو التي تتناول ع�شكريني.

تطّبق املحاكم الع�شكرية الأ�شول نف�شها التي تطّبقها املحاكم اجلزائّية العاديّة فيما 
اأّن املحاكم الع�شكرية ل تنظر  اإل  يتعلق بحقوق الدفاع ووجاهية املحاكمة والتبليغات، 

بالتعوي�شات املدنية .

و- المحاكمة أمام المجلس العدلي

حُتال اإليه اجلرائم الكربى التي مت�ّص الأمن الوطني بقرار من جمل�ص الوزراء.

متييز  روؤ�شاء  اأربعة  ومن  رئي�ًشا  التمييز  ملحاكم  الأّول  الرئي�ص  من  العديل  املجل�ص  يتاألّف 
اأع�شاء. 

ميّثل النيابة العاّمة لدى املجل�ص العديل النائب العام التمييزي.

يعنّي جمل�ص الوزراء حمّقًقا عدليًّا من بني الق�شاة للتحقيق يف اجلرائم املحالة الى املجل�ص 
العديل.

اجلنايات،  حمكمة  اأمام  بها  املعمول  لالأ�شول  وفًقا  العديل  املجل�ص  اأمام  املحاكمة  جتري 
جلهة اإبالغ املّتهم موعد جل�شات املحاكمة ومثوله موقوًفا ومتّثله مبحاٍم للمرافعة با�شمه، 
ومتكينه من الإ�شتعانة و�شائل الدفاع القانونية كاّفة لإثبات براءته ك�شماع ال�شهود وتقدمي 

الأدلّة وتدوين اأقواله.

وفًقا  املحاكمة  اإعادة  يف  للّنظر  با�شتثناء  املراجعة،  اأبداً  تقبل  ل  العديل  املجل�ص  قرارات 
لل�رضوط املن�شو�ص عنها، وتقدم طلبات اإعادة املحاكمة اأمامه وينظر فيها من جديد.
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حقوق الفرد اأمام املجل�ص العديل هي:
اأن يوكل حماميًا للّدفاع عنه؛*	
اأن يطلب معاينة طّبية؛*	
اأن يطلب تدوين اأقواله كما يقولها.*	
طلب اإخالء �شبيله.*	

طلب اإعادة املحاكمة
يجوز طلب اإعادة فتح املحاكمة:

اإذا حكم على �شخ�ص بجرمية قتل تبنّي فيما بعد اأّن املّدعى قتله ما زال حيًّا؛	 
اإذا حكم على �شخ�ص بجناية اأو جنحة ثم حكم على �شخ�ص اآخر باجلرم نف�شه؛ 	 
اإذا حكم على �شخ�ص ا�شتنادًا اإلى �شهادة تبنّي فيما بعد اأنّها كاذبة؛ 	 
اإذا ظهر دليل براءة جديد بعد �شدور احلكم.	 

ز- محكمة إعادة االعتبار

اإعادة العتبار اأو ما يُعرف بـ “تبيي�ص ال�ّشجل العديل” هو من �شالحية الهيئة الإتّهامية 
التي يقع فيها حمل اإقامة املّدعى عليه بناء لطلبه.

يقّدم طلب رّد العتبار اإلى الهيئة مرفًقا مبا يلي:
�شورة عن احلكم ال�شادر بحق مقّدم الطلب؛*	
�شجل عديل ل يعود تاريخه لأكرث من �شهر؛*	
اإفادة باإنفاذ احلكم؛*	
اإفادة ح�شن �شرية و�شلوك.*	

�شّدد  قد  يكون  واأن  جرم جديد  اأي  العتبار  اإعادة  يرتكب طالب  حال مل  العتبار يف  يُعاد 
الإلتزامات املتوّجبة عليه و�رضط اأن يكون قد ق�شى على تنفيذ العقوبة:

�شبع �شنوات بالن�شبة للجنايات؛ *	
ثالث �شنوات بالن�شبة للجنح؛*	
�شنة بالن�شبة للمخالفات.*	

اإذا رّدت الهيئة الّطلب فال يحّق له تقدمي طلب جديد اإلّ بعد �شّتة اأ�شهر من �شدور قرار رّد 
الطلب.
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متى يُطلق �رساح املوقوف؟
يُطلق �رضاح املوقوف عند �شدور قرار باإخالء �شبيله اإّما عن قا�شي الّتحقيق اأو عن 	 

القا�شي املنفرد اأو عن املحكمة الّناظرة بالق�شية �شواء اأكانت حمكمة ا�شتئناف 
اأو جنايات  اأو نق�ص.

عند �شدور حكم بالرباءة اأو باإبطال التعقبات.	 
عند �شدور حكم بعقوبة ل تق�شي باحلب�ص.	 
عند تخفي�ص عقوبة احلب�ص اإلى الغرامة.	 
عند �شدور عفو عام.	 
عند �شدور عفو خا�ص.	 

• العفو العام والعفو الخاص 	
العفو العام:  ي�شدر مبوجب قانون ي�شدر عن جمل�ص النواب. وفًقا لالأ�شول القانونية املّتبعة 
لإ�شدار القوانني، يقرتح عدد من النواب اإ�شدار عفو عام عن مرتكبي بع�ص 
اجلرائم، كما حدث بعد انتهاء احلرب اللبنانية، حيث �شدر قانون العفو العام 

عن جميع مرتكبي اجلرائم يف اأثناء فرتة احلرب، با�شتثناء بع�ص اجلرائم. 

العفو اخلا�ص:  يُقّدم العفو اإلى رئي�ص اجلمهورية مبا�رضة اأو بوا�شطة وزير العدل.  يحيل وزير 
الأعلى. الق�شاء  اإلى جمل�ص  العام  النائب  تقرير  الق�شية مع  العدل ملف 

خالل  باإبدالها  اأو  باإنفاذها  اإما  امللف  راأيه يف  الأعلى  الق�شاء  يبدي جمل�ص 
ع�رضة اأيام.

   طلبات العفو املتعّلقة بعقوبة غري الإعدام تنظر فيها جلنة من ثالثة اأع�شاء 
)الأحكام القا�شية بعقوبات جناية وجنحة(.

• العقوبات 	
اإّن القانون هو الذي يحّدد مقدار العقوبة الأدنى والعقوبة الأق�شى لكّل جرم.

يحّق للقا�شي حتديد العقوبة بني احلد الأدنى واحلد الأق�شى. للقا�شي اأي�ًشا وللمحكمة 
منح املّدعى عليه: 

كر، حالة الفاعل النف�شية ...(؛*	 الأ�شباب التخفيفّية وفًقا لظروف الق�شية )حالة ال�شِّ
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الأ�شباب امل�شّددة وفًقا لظروف الق�شية )تكرار الفعل، تعّدد الفاعلني، �شلة القرابة *	
بال�شحية...(.

منها  اأكرث  ردعية  �شيا�شة  هي  لبنان  يف  العقابية  ال�شيا�شة  اأّن  اإلى  الإ�شارة  من  بّد  ل 
اإ�شالحية.

يت�شّمن قانون العقوبات بع�ص التدابري ال�شالحية نذكر منها على �شبيل املثال التدابري 
والعقوبات  ال�شيا�شية  اجلنائية  والعقوبات  الردعية  والعقوبات  احلرّية  املانعة  الإحرتازية 

اجلناحية العادية والعقوبات اجلناحية ال�شيا�شية. 

بح�شب املاّدة 70 من قانون العقوبات، اإّن التدابري الإحرتازية املانعة احلّرية تت�شّمن: منع اإرتياد 
اخلمارات؛ منع الإقامة؛ احلرّية املراقبة؛ الرعاية؛ الإخراج من البالد؛ اإقفال املحالّت؛ امل�شادرة 

العينية؛ احلجز يف ماأوى اإحرتازي. 

بح�شب املاّدة 37 من قانون العقوبات، تت�شّمن العقوبات الردعية العقوبات اجلنائية العادية 
وهي: الإعدام؛ الأ�شغال ال�شاّقة املوؤبّدة؛ الإعتقال املوؤبّد؛ الأ�شغال ال�شاّقة املوؤّقتة؛ الإعتقال 

املوؤّقت.

اإدغام العقوبات
عند �شدور اأكرث من حكم بحق املّدعى عليه

 باإمكانه اأن يطلب اإدغام العقوبات اأي تنفيذ العقوبة الق�شوى.

اأّما العقوبات اجلنائية ال�شيا�شية فهي بح�شب املادة 38: الإعتقال املوؤبّد؛ الإعتقال املوؤّقت؛ 
الإبعاد؛ الإقامة اجلربية؛ التجريد املدين.

ت�شري املادة 39 من القانون اإلى اأّن العقوبات اجلناحية العادية هي: ال�شجن مع الت�شغيل؛ 
فهي:    40 املادة  بح�شب  ال�شيا�شية  اجلناحية  العقوبات  اأّما  والغرامة.  الب�شيط؛  ال�شجن 

ال�شجن الب�شيط؛ الإقامة اجلربية؛ والغرامة.
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ذ احلكم؟ كيف يُنفَّ
ي�شدر احلكم عن املحكمة الّناظرة يف الق�شية.	 
ير�شل احلكم اإلى الّنيابة العاّمة لتنفيذه.	 
ينّفذ احلكم بوا�شطة الّنيابة العاّمة ح�شب املنطقة التي �شدر فيها احلكم.	 
املحكوم عليهم يوقفون يف ال�شجون.	 
على الّنائب العام الإ�شتئنايف اأو املايل وقا�شي الّتحقيق والقا�شي املنفرد اجلزائي 	 

تفّقد ال�شجون مّرة واحدة يف ال�شهر.
يبداأ احت�شاب العقوبة من يوم التوقيف وتنتهي يف اليوم الأخري لها.	 
ل يجوز حجز حّرية �شخ�ص من دون �شبب قانوين، كما ل يجوز تاأخري الإفراج عنه 	 

لأي �شبب غري قانوين.

• خالصة	
كثرية هي احلالت التي يبقى فيها املّتهمون/ات اأوقاتًا طويلة يعانون/ين ال�شجن والإحتجاز 
واأحيانًا  ق�شيتهم/ن.  ومتابعة  عنهم/ن  للّدفاع  حمام  توكيل  من  التمّكن  عدم  ب�شبب 
كثرية تتخّطى مّدة احلجز الإحتياطي ومّدة املحاكمة حدود العقوبة الق�شوى للجرم وتبقى 
ال�شجينات  ال�شجناء/  من  كثريون  يعاين  وبالتايل  الأدراج.  يف  من�شية  بع�شهم  ملّفات 
الظلمة وال�شجن رغم وجود خمارج قانونية واأ�شباب م�رضوعة تودي بهم اإلى احلرية ب�شبب 

جهل القانون وعدم الإملام به.
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الفصل الثالث:
تنظيم السجون وأماكن الحجز

في لبنان

• تمهيد	
• مواد في المرسوم المنّظم للسجون في لبنان 	

تراعي حقوق السجينات
• مواد في المرسوم المنّظم للسجون في لبنان  	

يجب إضافتها
• خالصة	
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• تمهيد	
ال�شادر   /14310/ رقم  املر�شوم  بح�شب  احلجز  واأماكن  ال�شجون  تنظيم  يجري  لبنان،  يف 
بتاريخ 11 �شباط 1949. فكما ت�شري اجلمعية اللبنانية حلقوق الإن�شان يف اأحد ت�شاريحها 

حول اأو�شاع ال�شجون يف لبنان عام 2003، اإلى اأّن: 

ال�شلطة  تتمّكن  مل[   [ مزمنة...  اإ�شكالّية  اللبنانية  ال�شجون  ق�شية 
التنفيذيّة من اإيجاد احللول الناجعة لها،  ]ول �شّيما[... جلهة اإحلاقها بوزارة 
العدل تنفيًذا للمر�شوم رقم /17315/ تاريخ 28/8/1964 القا�شي باإن�شاء 
رقم  الإ�شرتاعي  وللمر�شوم  العدل،  بوزارة  مرتبطة  ال�شجون  لإدارة  هيئة 
يف  ن�ّص  والذي  العدل،  وزارة  بتنظيم  املتعّلق   ،16/9/1983 تاريخ   /151/
ورعايتهم  ال�ّشجناء  ب�شوؤون  ال�شجون  مديرية  عناية  على  منه   29 املاّدة 
لل�شجون  جديٍد  نظام  و�شع  عن  التخّلف  ذلك  اإلى  يُ�شاف  وتاأهيلهم،... 

ت عليها املواثيق الدولّية.25 يتطابق واملعايري التي ن�شّ

اإّن لبنان لي�ص البلد العربي الوحيد الذي تخ�شع فيه اإدارة ال�شجون ل�شلطة وزارة الداخلية 
مة لل�شجون يف  بدلً من وزارة العدل. هذا ما توؤّكده درا�شة مقارنة بني الت�رضيعات املنظِّ

عّدة بلداٍن عربية: 

 اإجمالً تخ�شع معظم ال�شجون العربية... ل�شلطة وزارة الداخلية فيما 
وال�شوؤون  العدل  وزارة  م�شلحة  يتبع  حيث  املركزي  العراق  �شجن  عدا 
بالفل�شفة  الّداخلية  لوزارة  العقابية  الإدارة  تبعية  ترتبط  الجتماعية،... 
�شوى  العقابية  املوؤ�ّش�شات  وظائف  ترى يف  ل  التي  التقليدية  العقابية 
وال�شغب...  والتمّرد  الهرب  حوادث  ومنع  والنظام[....  الأمن  على  ]احلفاظ 
]وهذا[ على ]عك�ص ما تعنيه[... تبعية الإدارة العقابية لوزارة العدل... ]ول 

�شّيما[ اإ�شالح املحكوم عليهم وتاأهيلهم... 26

http://www.aldhom.org/bayanat/pris.htm ،25 امل�شدر: موقع اجلمعية اللبنانية حلقوق الإن�شان
26 امل�شدر: واقع ال�سجون العربية: بني الت�رشيعات الداخلية واملواثيق الدولية  )هاليل، �ص.، غري موؤرخ( 
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ولبنان اأي�ًشا لي�ص الّدولة العربية الوحيدة التي يجب اأن تعمل على اإ�شدار قانون حديث 
حقوق  لتحفظ  اأوجدت  التي  الدولية  الّت�رضيعات  وبنود  يتما�شى  ال�شجون  باإدارة  خا�ص 
ال�شجناء، ول �شّيما الن�شاء منهم. هنالك حاجة ما�ّشة اإلى قانون يحرتم حقوق ال�شجناء 

وال�شجينات يف كل مواّده واأبوابه. 
قانون تنظيم ال�سجون يف بع�ص البلدان العربية ...27

البلد  تاريخ �سدور اأول قانون/مر�سوم  تاريخ �سدور القانون/ املر�سوم املطّبق حاليًّا28

1998 *1930 املغرب29 
1949 *1949 لبنان 
1956 *1956 م�رض 
1962 *1962 الكويت30 
1965 *1965 ليبيا 
1964 *1964 البحرين 
2001 *1988 تون�ص 
1997 *1944 ال�شودان 
1991 *1991 اليمن31 
2004  321953 الأردن 
2005 *1972 اجلزائر33 

خالل العام 2009، اأي 50 �شنة بعد اإ�شدار املر�شوم رقم /17315/، اأعاد معايل وزير الداخلية 
تطبيق  حتريك مو�شوع  جنار  اإبراهيم  العدل  وزير  ومعايل  بارود  زياد  اللبنانية  اجلمهورية  يف 
اإن�شاء هيئة لإدارة ال�شجون تكون مرتبطة بوزارة العدل وانتقال  اأي العمل على  املر�شوم، 

�شة يف وزارة العدل. م�شوؤولية ال�شجون اإلى اإدارة متخ�شّ

حتى تاريخ اإعداد هذا الّدليل كانت اجلهود لتحقيق النتقال املن�شود غري مثمرة بعد. وبالتايل 
اإّن اإدارة ال�شجون يف لبنان ما زالت تخ�شع لوزارة الّداخلية وما زال املر�شوم رقم /14310/ 

ينّظم اإدارة ال�شجون يف لبنان.

27 امل�شدر: حالة ال�سجون العربية: تقرير املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي 2006 حول اأو�ساع ال�سجون وال�سجناء فى بع�ض الدول 
العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2007(، �ص.10

28 امل�شدر: واقع ال�سجون العربية: بني الت�رشيعات الداخلية واملواثيق الدولية )هاليل، �ص.، غري موؤرّخ(
29 امل�شدر نف�شه
30 امل�شدر نف�شه

http://www.presidentsaleh.gov.ye/ :31 الن�ص الكامل للقانون موجود على املوقع
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=23&year=1953  :32 الن�ص الكامل للقانون موجود على املوقع

http://www.joradp.dz/TRV/APeni.pdf :33 الن�ص الكامل للقانون موجود على املوقع
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ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  ويطّبق  ال�شجون  اإدارة  ينّظم  حديٍث  قانوٍن  غياب  يف 
دورها  اأداء  عن  بعيدة  لبنان  ال�شجون يف  تبقى  الدولية،  الت�رضيعات  من  وغريها  ال�شجناء 

الإ�شالحي واإعادة التاأهيل والنخراط يف املجتمع من جديد.
اإلزامية تطبيق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء34

اإّن لبنان ملزًما د�شتوريًّا ومعنويًّا بتطبيق القواعد النموذجية، وخ�شو�ًشا بعد اأن اأدخل 
الفقرة )ب( يف مقّدمة الد�شتور التي تق�شي باإلتزامه املواثيق الدولية.

رغم هذا الواقع، من ال�رضوري اأن تكون املر�شدة الجتماعية املكّلفة من قبل اإحدى اجلمعيات 
غري احلكومية للعمل داخل �شجٍن للّن�شاء ملّمة مبا يت�شّمنه الّن�ص القانوين الذي يحّدد 
ال�شجينات  واقع  لبنان، وذلك حتى تتمّكن من تقييم  احلالّية يف  ال�شجون  اإدارة  منهجية 

ب�شكل اأف�شل ومدى انتهاك حقوقهّن واإمكانية تقدمي امل�شاعدة. 

ي�شّلط هذا الف�شل من الدليل ال�شوء على م�شمون املر�شوم رقم /14310/ ويبنّي مدى 
مراعاته حقوق ال�ّشجينات التي تن�ّص عليها الت�رضيعات الدولية.35 

• مواد في المرسوم المنّظم للسجون في لبنان 	
تراعي حقوق السجينات

يت�شّمن املر�شوم رقم /14310/ ال�شادر يف 11 �شباط 1949 والذي ينّظم حاليًّا اإدارة ال�شجون 
يف لبنان 153 ماّدة موزّعة على 21 بابًا.

تن�ص املاّدة 1 من املر�شوم، والتي متّ تعديلها 3 مّرات حّتى اأ�شبحت يف �شيغتها احلالّية، اأّن 
ال�شجون يف لبنان ق�شمان: 1( �شجون مركزية وهي ال�شجون التي تقع يف بريوت؛ 2( �شجون 

مناطق وهي ال�شجون املوجودة يف مراكز حماكم ال�شتئناف والق�شاة املنفردين. 

يتّميز املر�شوم 14310، مقارنًة بقوانني تنظيم ال�شجون القدمية املطّبقة حاليًّا يف بلدان عربية 
اأخرى، باأنّه على الّرغم من �شدوره منذ اأكرث من 50 عاًما يت�شّمن بنودًا تراعي اإلى حدٍّ بعيد 

حقوق ال�ّشجينات التي تن�ّص عليها القواعد النموذجية لل�شجون، ول �شّيما املواد التالية: 

http://www.aldhom.org/dirasat/prison.htm ،34 امل�شدر: موقع اجلمعية اللبنانية حلقوق الإن�شان
التالية: واقع ال�شجون العربية: بني الت�رضيعات الداخلية واملواثيق  اإليها يف هذا الف�شل هي الدرا�شات القانونية  35 امل�شادر التي ن�شتند 
الدولية من اإعداد املحامي �رضيف زيفر هاليل املن�شور على موقع جمعية حقوق الإن�شان مل�شاعدة ال�شجناء؛ حالة ال�شجون يف لبنان من اإعداد 
اإعداد املحامي نعمة  املحامية هال حمزة التي وردت يف تقرير املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي لعام 2005؛ وحالة ال�شجون يف لبنان من 
جمعة التي وردت يف تقرير املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي لعام 2006. املعلومات البيبليوغرافية الكاملة موجودة يف قائمة املراجع يف 

نهاية الف�شل
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املادة 2 – 10 )اأنواع ال�سجون واأق�سامها(:

املادة 8:  ح�شب ن�شو�ص قانون العقوبات يو�شع القا�رضون موقوفني اأو حمكومني يف 
اأماكن خا�ّشة بهم. 

تو�شع الّن�شاء املحكوم عليهّن يف �شجون خا�ّشة بهّن. املادة 9: 
يقبل �شجن الّن�شاء العام يف بريوت املحكومات مهما بلغت مّدة *	

عقوبتهّن.
تقبل �شجون الّن�شاء املوجودة يف مراكز املحافظات املحكومات حّتى *	

�شّتة اأ�شهر اأو الّلواتي بقي من مّدة عقوبتهن ما ل يزيد على هذه املّدة.
اأّما املوقوفات بجناية اأو جنحة فيو�شعن يف �شجن الّن�شاء الكائن يف *	

اإليهّن اأو املحاكم التي  املن�شوبة  مراكز الق�شاة املحّققني يف اجلرائم 
�شيحاكمن لديها. 

املادة 23 – 28 )�سجون الن�ساء(:

املادة 23:  يتولّى حرا�شة ال�شجينات ومراقبتهّن احلار�شات املعّينات لهذه الغاية وتطبَّق 
على ال�شجينات جميع الأحكام الواردة يف هذا النظام.

املادة 24:  ل يجوز لأّي رجٍل كان ما خال الطبيب اأن يدخل اإلى �شجن الن�شاء. واإّنا يزور 
هذا ال�شجن املوّظفون الذين لهم حّق تفتي�ص ال�شجون وفًقا لأحكام املواّد 

 13و 14 و 15 من هذا املر�شوم.
ميكن لقائد ال�شجن الّدخول اإليه عند وقوع حوادث غري عاديّة م�شت�شحبًا *	

العدد الالزم من الرتباء والدركّيني.
كما اأنّه ميكن للق�شاة اأن يدخلوه اأثناء قيامهم بوظائفهم.*	
مينع ب�شورة خا�ّشة دخول اأزواج احلار�شات واأولدهّن اإلى ال�شجن. *	

املادة 25:  تتولّى اإدارة �شجن الن�شاء العام يف بريوت مديرة مثّقفة توؤخذ مبدئيًّا من 
معّلمات املدار�ص الر�شمية وتوؤازرها حار�شتان. 

ملديرة �شجن الن�شاء ما لقّواد ال�شجون من احلقوق، وعليها ما عليهم *	
من الواجبات املن�شو�ص عليها يف هذا املر�شوم.

املادة 26:  تدرّب ال�شجينات حتت اإ�رضاف املديرة على الأ�شغال اليدوية التي تتنا�شب مع 
اإ�شتعدادهّن �شمن ال�رضوط املو�شوعة يف نظام املعامل وت�شغيل املحكومني 

املن�شو�ص عليه يف هذا املر�شوم.
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املادة 27:  يعود طبيب �شجن الرمل ال�شجينات املري�شات ويعاجلهّن �شمن ال�رّضوط 
املو�شوعة ل�شجن الرمل36.

املادة 28:  ي�شمح ملندوبات اجلمعّيات الن�شائية بزيارة �شجن الن�شاء يف ال�شاعات التي 
تعّينها املديرة ويجب اأن تقت�رض زيارتهّن على اإر�شاد ال�شجينات وتدريبهّن على 
الزيارة خا�شعة لرخ�شة خا�ّشة يعطيها  اإ�رضاف املديرة وتكون  العمل حتت 
م�شبًقا وزير الداخلية بعد اأخذ راأي قائد الدرك مع الحتفاظ ب�شحب الرخ�شة 

ح�شب الفقرة الأخرية من املاّدة 56 من هذا املر�شوم.

املادة 35 واملادة 52 – 55 )الرعاية ال�سحية(:
املادة 35:  اإّن جميع الأطعمة واملعّدات والأ�شياء التي ترد اإلى ال�شجن على اإختالف 
للّتثّبت من نوعها وخلّوها من و�شائل  اأنواعها يجب فح�شها بكّل اإعتناء 
الفرار واملخابرات والإيذاء، وهكذا تفح�ص اأي�ًشا جميع الأ�شياء التي تخرج من 
ال�شجن. يقوم بهذا الفح�ص قائد ال�شجن ويتحّمل م�شوؤولّيته. ويف ال�شجون 

التي يقودها �شابط يقوم بهذا الفح�ص املروؤو�ص الذي يكّلفه ال�شابط. 
يقوم بالإدارة الطّبية يف ال�شجون:  املادة 52: 

ي�ًشا وزارة الداخلية بعد ا�شتطالع راأي وزارة *	 الأطّباء الذين تعّينهم خ�شّ
ال�شّحة.

  الأطّباء الر�شمّيون يف امللحقات اإذا مل يكن هناك طبيب خا�ص معنّي *	
لل�شجن.

اأطّباء البلديّات يف املحالّت التي ل اأطّباء حكومّيني فيها.*	
 يقوم طبيب اأ�شنان معنّي من وزارة الداخلية مبعاجلة اأ�شنان امل�شجونني *	

بن�شبة مّرة يف الأ�شبوع لكّل ثالثماية �شجني.

*      ينبغي على الأطّباء املن�شو�ص عليهم يف املاّدة ال�شابقة اأن يزوروا ال�شجن املادة 37:53 
�شامالً،  تفتي�ًشا �شّحيًّا  فيه  ويجروا  الأ�شبوع  الأقل يف  ثالث مرّات على 
واأن يّتخذوا جميع التدابري الواقية من الأمرا�ص الوبائية واأن يعتنوا باأمر 

املر�شى ويزوروهم كّلما دعت احلاجة اإلى ذلك. 
الأطّباء يف الأمور ال�شّحية وخوا�ص املاأكولت التي يقّدمها *	 ي�شت�شار 

املتعّهدون والتي تُباع يف احلانوت.
على الأطّباء اأن يدّونوا مالحظاتهم يف ال�ّشجل رقم 14.*	

36 مل يعد �شجن الرمل للن�شاء موجودًا وذلك بعد نقل ال�شجينات اللواتي كّن فيه اإلى �شجون اأخرى بح�شب ما ين�ص املر�شوم رقم 10182 
تاريخ 02/05/1997 

37 معدل مبوجب املادة الأولى من املر�شوم رقم 6394 تاريخ 06/01/1967
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الً عن حالة ال�شجن من  املادة 54:   يف نهاية كّل ثالثة اأ�شهر ي�شع الأطّباء تقريرًا مف�شّ
حيث توّفر ال�رضوط ال�شّحية وعن حالة امل�شجونني وعليهم اأن يذكروا جميع 
الأمرا�ص التي يتحّققون وقوعها مع بيان عدد امل�شابني واأن يبّينوا اأ�شبابها. 
وهذا التقرير ينقل على ن�شختني ت�شّلم الأولى اإلى قائد ال�شجن حيث ترفع 
اإلى وزير الداخلية بوا�شطة �شل�شلة مراتب الدرك والثانية اإلى وزير ال�شّحة 

مبعرفة الطبيب. 

املادة 55:  يعاون الأطّباء يف م�شت�شفيات ال�شجون العدد الالزم من اجلنود الخت�شا�شّيني 
واإذا اقت�شت احلالة يعاونهم واحد اأو اأكرث من امل�شجونني ذوي ال�شلوك احل�شن 
الذين يقع اإختيار الطبيب عليهم مع الحتفاظ باأحكام املادة 59 من هذا 

املر�شوم. 

املادة 68 واملادة 70 – 74 )االت�سال بالعامل اخلارجي(:

املادة 74:   خالًفا لأحكام املواد من /68/ �شمنًا حّتى /74/ �شمنًا من املر�شوم رقم 14310 
ليب الأحمر  مكّرر38    تاريخ 1949/2/11 املعّدل، ي�شمح ملندوبي اللجنة الدولية لل�شّ
بحريّة، من دون رقيب  بزيارة امل�شجونني الذين يختارونهم وبالتحّدث اإليهم 
اأو تقييد لوقت الزيارة يف املكان الذي يختاره املندوبون لهذه الغاية �شمن 
كما ي�شمح لهم بت�شجيل هويّة امل�شجونني الذين يقابلونهم.  ال�شجن. 
اأي�ًشا للمندوبني الطّبّيني لّلجنة الدولية لل�شليب الأحمر مبقابلة  وي�شمح 
جميع امل�شجونني الذين يختارونهم ومبعاينتهم دون رقيب. تعّد غرفة يف كل 

ي�ًشا لهذه الغاية. �شجن خ�شّ

املادة 75 – 81 )الرعاية الغذائية(:

*        اإنّ املواد الغذائية و�شائر املوادّ التي تقدم للم�شجونني واملوقوفني واملبعدين،  املادة 39:75 
        توؤخذ من متعّهد ر�شمي مبوجب تلزمي يجري بعد مناق�شة عامة.

واملبعدين *	 واملوقوفني  احتجاز  ومراكز  �شجون  ال�ّشجناء يف  تغذية  ميكن 
لقوى  العام  املدير  ي�شدرها  لتعليمات  وفًقا  لها ملتزم  يتقّدم  التي ل 

الأمن الداخلي ووفًقا لأحكام قانون املحا�شبة.
ت�شليم املواد الغذائية و�شائر الأ�شياء الالزمة، يف ال�شاعة التي *	 يتم 

يعّينها قائد ال�شجن. 

38 اأ�شيف اإلى املر�شوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 بعد املادة 74 مبوجب املادة 1 من املر�شوم رقم 8800 تاريخ 4/10/2002
39 معدل مبوجب املادة الثانية من املر�شوم رقم 13328 تاريخ 09/07/1963
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املادة 76:  حمظور على املتعّهد اأو معتمده اأن يدخل ال�شجن اأو اأن يكون له اأقل ات�شال 
بامل�شجونني. 

املادة 40:77  اإّن مقادير ونوعية املواد الغذائية التي يتاألّف منها الطعام لكّل �شجني يوميًّا 
حتّدد وفًقا ملا يلي:

)100 غرام اأربع مّرات بالأ�شبوع( مع كوب �شاي  �سنف اأول: لبنة اأو جبنة 
ومربّى اأو حالوة )100 غرام ثالث مّرات بالأ�شبوع( مع كوب �شاي )2(. 

�سنف ثان: حبوب )150 غرام يوميًّا( من املواد التالية جمتمعة اأو متفّرقة 
)فا�شوليا، بازيال، اأرز، عد�ص، حّم�ص، فول ياب�ص، برغل).

 �سنف ثالث: حلم بقري طازج ) 150 غرام مّرتان بالأ�شبوع( وحلم دجاج طازج 
)200 غرام مّرتان بالأ�شبوع(. 

غرام مّرة   100( معكرونة  غرام بالأ�شبوع(،   300( �سنف رابع: بطاطا 
بالأ�شبوعني(، بي�شتان يف الأ�شبوع، خبز عربي )500 غرام يوميًّا(.

اأو  غرام يوميًّا( من الأنواع التالية جمتمعة   180( خ�شار  �سنف خام�ص: 
متفّرقة: بندورة، كو�شا، فول اأخ�رض، باذجنان، لوبيا، �شلق، �شبانخ، قرنبيط، جزر، 

ملفوف، بازيال.

�سنف �ساد�ص: زيت زيتون، زيت اأو �شمن نباتي، �شّكر )15 غرام يوميًّا من كل 
نوع(، طحينة و�شاي )5 غرامات يوميًّا من كل نوع(.

 �سنف �سابع: ملح، بهار، ب�شل، رب بندورة، حام�ص، ثوم، كزبرة )ح�شب حاجة 
الطبخة والوجبة(.

يوميًّا من الأنواع التالية جمتمعة اأو  ) 100غرام   �سنف ثامن: فاكهة 
متفّرقة(: تفاح، برتقال، موز، عنب.

املادة 41:78  ميكن عدم التقّيد باملقادير الواردة يف املاّدة ال�شابقة جلهة ح�شبان الكّمية 
اليومّية التي يجب اأن يتناولها ال�ّشجني �رضط اأن يتناول يف الأ�شبوع جمموع 

الكّميات املحّددة بالأيام.

40 معدل مبوجب املادة الأولى من املر�شوم رقم 19067 تاريخ 12/3/1958 واملادة الأولى من املر�شوم رقم 16158 تاريخ 21/4/1964 واملادة الأولى 
من املر�شوم رقم 1346 تاريخ 31/3/1965 واملادة الأولى من املر�شوم رقم 3630 تاريخ 25/1/1966 واملادة الأولى من املر�شوم رقم 3101 تاريخ 

25/1/1993
41 األغي ن�ص املادة 78 مبوجب املادة الأولى من املر�شوم 3101 تاريخ 25/1/1993 واأبدل بالن�ص احلايل
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ي�شنع من هذه املواد ثالث وجبات يومّية وفًقا جلدول وجبات اأ�شبوعي ينّظمه 
قائد ال�ّشجن م�شبًقا ويت�شّمن اأ�شنافها وكّمية املواد امل�شتخدمة فيها. 

املادة 79:  يف ال�شجون التي ل يتقّدم لها ملتزم لتقدمي الطبخ مع اخلبز ميكن ال�شتعا�شة 
عن الطبخ مبواد نا�شفة موؤلفة من: 20 غرام زيت زيتون؛ 150 غرام حّم�ص 

نا�شف �شالح للطبخ اأي منقى؛ و 100غرام تني اأو متر نا�شف. 

املادة 42:80  للن�شاء احلوامل واملر�ّشعات واملر�شى الذين يعاجلون يف م�شتو�شفات ال�شجون 
اأو م�شت�شفياتها اأن ياأخذوا وجبات طعام خا�ص وفًقا لإ�شارة طبيب ال�شجن. 

املادة 81:  للموقوفني اأن ي�شتجلبوا طعامهم من اخلارج ب�رضط اأن ل يتجاوزوا حدود 
التي يحّددها قائد ال�شجن بعد موافقة  النظام واأن يخ�شعوا للمواقيت 

ة التي تقّدمها الإدارة. رئي�شه ويف هذه احلالة ل يكون لهم احلّق باحل�شّ

   اإذا اأ�شاء املوقوفون ا�شتعمال هذا احلّق اأو ارتكبوا ذنوبًا يعاقبون عليها فيمكن 
حرمانهم من اإ�شتجالب الطعام من اخلارج على �شبيل التاأديب �شمن مّدة 

العقوبة املحّددة يف املادة 103 من هذا املر�شوم.

املادة 109 – 113 )احلفاظ على النظافة ال�سخ�سية والرتي�ص(:

املادة 109:      *        يجب على اإدارة ال�شجن اأن جتري غ�شل امل�شجونني فور دخولهم ال�شجن.
* واأن 	 �شباح  كّل  واأيديهم  وجوههم  يغ�شلوا  اأن  امل�شجونني  على  يجب 

يبّدلوا الأثواب الّتي تلي اجل�شم )البيا�ص( مّرة يف الأ�شبوع على الأقل.
* يجب اإ�شتحمام امل�شجونني مرّتني يف الأ�شبوع يف ف�شل ال�ّشتاء وثالث 	

مّرات على الأقل يف الأ�شبوع يف باقي الف�شول43.

ابون للّنظافة  املادة 111:  لكل م�شجون احلق يف جراية يومية قدرها ع�رضون غراًما من ال�شّ
ابون يف ال�شجل اخلا�ص.  ال�ّشخ�شية ويقّيد ما ي�شّلم ويوزّع من ال�شّ

املادة 112:  تكّن�ص الغرف وحمالت املنامة �شباًحا وم�شاًء وتعّر�ص جميع املحالت للهواء 
الّطلق يف اأكرث الأوقات املمكنة وتفّرغ الأوعية ثالث مّرات يف النهار وتغ�شل 
مباء غزير ومتالأ الأباريق وتطّهر املراحي�ص كّل يوم بوا�شطة الكريزيل اأو ما يقوم 

مقامه. 

42 معدل مبوجب املادة الأولى من املر�شوم رقم 14109 تاريخ 25/3/1970 
43 عّدل ن�ص الفقرة 3 مبوجب املادة 4 من املر�شوم رقم 6394 تاريخ 6/1/1967
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املادة 113:  توؤخذ ن�شخة عن مواد هذا املر�شوم املخت�ص بنظام امل�شجونني والعقوبات 
واملكافاآت التي ميكن اأن تطّبق عليهم وتعّلق يف غرف كل ق�شم. 

بح�شب م�شٍح اأجراه معهد الدرا�شات الن�شائية يف العامل العربي التابع للجامعة اللبنانية 
الأمريكية عام 2010، اإّن بع�ص هذه املواد ل يطّبق حرفيًّا كما ين�ص القانون، ول �شّيما جلهة 

اإجراءات الرعاية ال�شّحية واحلّق بتعّلم املهارات واملحافظة على النظافة44. 

•  مواد في المرسوم المنّظم للسجون في لبنان يجب 	
إضافتها 

على الرغم من التعديالت الكثرية التي اأُدخلت على املر�شوم رقم /14310/ ل تزال هنالك 
موادٌّ ت�شّكل انتهاًكا حلقوق ال�شجينات وال�شجناء. فاملر�شوم ال يحمي حقوق ال�سجينات 

التالية: 
ال�شجن، *	 والنظام يف  التحقيق  امل�شوؤولني/ات عن  قبل  التعذيب من  احلماية من 

الأمن  لقوى  العام  املدير  التي �شدرت عن   32/204 رقم  العاّمة  املذّكرة  اأّن  ِعلًما 
الداخلي بتاريخ 10/2/1996 منعت ال�رضب والعنف مع ال�شجينات مهما كانت 

الظروف.   
الالئقة *	 واملنامة  واللبا�ص  الأكل  من  احلرمان  اإلى  يوؤّدي  الذي  العقاب  من  احلماية 

بكائن ب�رضي.
اجلرمية *	 الأفعال  بح�شب  ال�شجينات  وبني  واملوقوفات  املحكومات  بني  الف�شل 

واملا�شي اجلرمي. 
مّدة زيارة تفوق الـ 15 دقيقة لأفراد العائلة.*	
تغيري نوع العمل خالل فرتة العقوبة.*	
ح�شول العاملة ال�شجينة املتمّرنة على دخل.*	
�ص كاأجر مهما كانت الدرجة *	 ح�شول العاملة ال�شجينة على املبلغ الكامل املخ�شّ

وت�شنيفها بح�شب اللجنة الإدارية للعمال.
الت�رضّف باملبلغ الذي يح�شلن عليه مقابل العمل داخل ال�شجن كما يرينه منا�شبًا.*	
التعوي�ص من اإ�شابات العمل والأمرا�ص املهنية واأخذ الحتياطات الالزمة للوقاية *	

من احلوادث خالل العمل.
الإ�شاءة وكمية اأ�شّعة ال�شم�ص والهواء النقي كما حتّددها الإ�شرتاعات الدولية.*	
الذي *	 الإخت�شا�ص،  القا�شي �شاحب  اإذن من  دون  للمحامي من  املوقوفة  مقابلة 

يكون يف كثري من الأحيان غري متوافر و/اأو يف دائرة بعيدة عن مكان التوقيف.       

44 لالإطالع على نتائج امل�شح مراجعة الف�شلني الرابع )اأو�شاع ال�شجون( واخلام�ص )املراأة واجلرمية( من هذا الدليل
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كما اأّن املر�شوم رقم /14310/ ل يت�شّمن اأيّة فقرة توّجه اإدارة ال�شجن نحو الطرق املثلى 
للتعاطي مع ال�شجناء وال�شجينات مدمني املخّدرات، وهذا ي�شّكل اأي�ًشا ثغرة كبرية يجب 

العمل على معاجلتها.

هذه احلقوق كّلها اأ�شا�شية. يف انتظار اأن ت�شبح اإدارة ال�شجون يف لبنان خا�شعة ل�شلطة 
تبقى  لبنان،  يف  ال�شجون  اإدارة  ينّظم  معا�رض  قانون  ي�شدر  اأن  انتظار  ويف  العدل،  وزارة 

ال�شجينات حمرومات من هذه احلقوق.

 
• خالصة	

لبنان والبلدان العربية بحاجة ما�ّشة اإلى جمهود من قبل امل�شرتعني لإ�شدار قوانني معا�رضة 
حترتم حقوق ال�شجينات التي تن�ص عليها القوانني الدولية، لتغيري بيئة ال�شجن من مكان 
لق�شاء العقوبة فقط مع التعّر�ص لأنواع خمتلفة من الإهانة، اإلى مركز لإعادة تاأهيل من 

يرتكب جنحة اأو جرمية. 
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• المراجع	
الإدماج  واإعادة  ال�سجون  تنظيم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية. )غري موؤرّخ(. قانون 

الجتماعي للمحبو�سني. متّ حتميل هذا امللف من املوقع: 
http://www.joradp.dz/TRV/APeni.pdf *

الأحداث  اإ�سالح  ومعهد  التوقيف  واأمكنة  ال�سجون  تنظيم  اللبنانية. )غري موؤرّخ(.  اجلمهورية 
وتربيتهم. متّ حتميل هذا امللف من املوقع:                              

http://www.arab-niaba.org/publications/lebanonlaws/law14310prison-a.pdf

اجلمهورية اليمنية. )غري موؤرّخ(. قانون ال�سجون يف اليمن. )غري موؤرّخ(. متّ حتميل هذا امللف من 
املوقع:

http://www.presidentsaleh.gov.ye/showlaws.php?_lwbkno=2&_lwptno=1&_lwnmid=235 

العربية  املنظمة  تقرير  العربية:  ال�سجون  حالة   .)2007( اجلنائي.  لالإ�شالح  العربية  املنظمة 
لالإ�سالح اجلنائي 2006 حول اأو�ساع ال�سجون وال�سجناء فى بع�ض الدول العربية. متّ حتميل 
www.aproarab.org/modules.php?name=Reports_Publications  :هذا امللف من املوقع

العربية  املنظمة  تقرير  العربية:  ال�سجون  حالة   .)2006( اجلنائي.  لالإ�شالح  العربية  املنظمة 
لالإ�سالح اجلنائي 2005 حول اأو�ساع ال�سجون وال�سجناء فى بع�ض الدول العربية. متّ حتميل 
www.aproarab.org/modules.php?name=Reports_Publications  :هذا امللف من املوقع

العربية  املنظمة  تقرير  العربية:  ال�سجون  حالة   .)2005( اجلنائي.  لالإ�شالح  العربية  املنظمة 
لالإ�سالح اجلنائي 2004 حول اأو�ساع ال�سجون وال�سجناء فى بع�ض الدول العربية. متّ حتميل 
www.aproarab.org/modules.php?name=Reports_Publications  :هذا امللف من املوقع

اململكة الأردنية الها�شمية. )غري موؤرّخ(. قانون ال�سجون يف الأردن. متّ حتميل هذا امللف من املوقع: 
 http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=23&year=1953

هاليل، �ص. )غري موؤرّخ(. واقع ال�سجون العربية: بني الت�رشيعات الداخلية واملواثيق الدولية. متّ حتميل 
هذا امللف من موقع مركز حقوق الإن�شان مل�شاعدة ال�شجناء:

www.hrcap.org/new/A_Reports/report29/report.htm  
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الفصل الرابع:
 نبذة عن البيئة واألحوال المعيشية 

داخل سجون النساء في
البلدان العربية

• تمهيد	
• سجون النساء في المنطقة العربية	

أ-  إطار تقييم أوضاع السجون وأماكن الحجز: تحديد المعايير
ب–••أحوال األبنية المخّصصة لتكون سجوًنا وأماكن الحجز للنساء

ج-  معاملة السجينات: المحكومات والموقوفات
• سجون النساء في لبنان	

أ- البيئة واألحوال المعيشية 
ب–••معاملة السجينات: المحكومات والموقوفات

• خالصة	



70
دليل للعمل داخل سجون النساء في لبنان



71
القسم االول - حقوق السجينات وواقع السجون: حقائق

• تمهيد	
اإّن تكوين فكرة دقيقة عن اأو�شاع جميع ال�شجون يف كّل البلدان العربية يتطّلب �شفافية 
يف املمار�شة من قبل اإدارات ال�شجون ترتجم على اأر�ص الواقع بالتعاون مع الهيئات املراقبة 
لحرتام حقوق الإن�شان، ول �شّيما ال�شماح ملراقبني من ِقبلها بالقيام بزيارات مفاجئة اإلى 

ال�شجون ومراكز احلجز من دون عوائق وال�شماح لهم بالتحّدث اإلى النزلء على انفراد.

لّلجنة  الأخرى  تِْلَو  الواحدة  ت�شمح  العربية  الدول  حكومات  اأخذت  الع�رضين  خالل القرن 
دون  من  احلجز  واأماكن  والأحداث  والن�شاء  الرجال  �شجون  بزيارة  الأحمر  لل�شليب  الدولية 
التي  التقارير  كل  تبقي  اأن  منها  تعّهد  مقابل  احلّق  هذا  اللجنة  اأُعطيت  ولقد  عوائق. 
التقارير ل  ت�شدرها عن ظروف ومعاملة امل�شجونني واملوقوفني من اجلن�شني �رضّية. فهذه 
التو�شيات  مناق�شة  وجتري  املعنية  الر�شمية  اجلهات  اإلى  منها  ن�شخة  ت�شّلم  واإّنا  تُن�رض 
يرتكبون  الذين  الأ�شخا�ص  واإدماج  لالإ�شالح  مركزًا  ال�شجن  جعل  نحو  للتقدم  ال�رضورية 

جنًحا وجرائم من دون امل�ص بكرامتهم. 

اأبرز اأهداف وخ�سائ�ص برنامج اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر املتعّلق 
باالأ�سخا�ص املحرومني من حرّيتهم45

الهدف من اأن�شطة اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر املتعّلقة بالأ�شخا�ص املحرومني 
البدنية  ل�شالمتهم  الكامل  الحرتام  ل�شمان  اأي  بحت،  اإن�شاين  هو  حّريتهم  من 
و/اأو  الإن�شاين  الدويل  القانون  مع  تتما�شى  احتجازهم  ظروف  اأّن  و�شمان  والعقلية 

املعايري املعرتف بها دوليًّا.
ح�شبما متليه الظروف، ت�شعى اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر جاهدة ملنع حالت الختفاء 
الق�رضي والإعدام خارج نطاق الق�شاء و�شوء املعاملة وعدم احرتام ال�شمانات الأ�شا�شية، 

وكّلما اقت�شى الأمر ذلك، تّتخذ اإجراءات من اأجل حت�شني ظروف احلجز ول �شّيما:   
التفاو�ص مع ال�شلطات للو�شول اإلى الأ�شخا�ص املحرومني من حّريتهم؛	 

45 امل�شدر: التقرير ال�شنوي لعام 2008  )جلنة ال�شليب الأحمر الدولية، 2009(، �ص.�ص. 14 – 15
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زيارة جميع املعتقلني وتقييم ظروف اإحتجازهم وحتديد اأوجه الق�شور والحتياجات 	 
الإن�شانية؛

احلفاظ على الروابط العائلية )مثل ت�شهيل الزيارات العائلية(؛ 	 
ت�شجيع اإقامة حوار �رضّي وجّدي مع ال�شلطات على امل�شتويات كاّفة.	 

خالل ال�شنوات الأخرية من العقد املا�شي، وخالل العقد الأّول من الألفية الثالثة، �شمحت 
بع�ص احلكومات يف البلدان العربية لعددٍ قليٍل من اجلمعيات املحّلية با�شتطالع اأو�شاع 
ا منها بزيارة عدد من ال�شجون. ولكن  امل�شجونني/ات واملحتجزين/ات واأذنت لعدد قليل جدًّ
بخالف الإمتيازات التي اأُعطيت لّلجنة الدولية لل�شليب الأحمر، مل يكن لهذه اجلمعيات 
اأحد  حّرية التنّقل داخل ال�شجون ومراكز احلجز التي زاروها. وملّا �شمح لهم بالتحّدث مع 

امل�شجونني/ات اأو املحجوزين/ات، كان ذلك دائًما بح�شور اأحد املوظفني/ات )احلرا�ص(. 

يف البلدان العربية التي ما زالت متتنع عن منح اأي جمعية غري حكومية احلق بزيارة ال�شجون 
واأماكن احلجز، �شّكل قّلة من املحامني امل�شدر الأ�شا�شي لنقل �شورة عن واقع امل�شجونني/

اأ�رضهم،  ات واملوقوفني/ات بناًء على املعلومات التي يح�شلون عليها من موّكليهم و/اأو 
�شّموها اإلى تقارير ن�رضت �شمن تقارير جمعيات نا�شطة يف الدفاع عن حقوق الإن�شان يف 
العامل العربي، ول �شّيما حقوق الأ�شخا�ص امل�شلوبة حّريتهم. ولقد �شّكلت هذه املعلومات 

الأ�شا�ص لإ�شدار عدد من التقارير عن اأو�شاع ال�شجون يف البلدان العربية.

الأ�شا�شي  امل�شدر  و2010   1999 العاَمني  بني  ن�رضت  والتي  التالية  التقارير  �شّكلت  لقد 
ومعاملة  ال�شجون  اأو�شاع  حول  الدليل  من  الف�شل  هذا  يت�شّمنها  التي  للمعلومات 
العربية  ال�سجون  البلدان العربية: حالة  امل�شاجني وال�شجينات واملوقوفني واملوقوفات يف 
)املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2005،*2006،*و2007(؛ تقرير حقوق الإن�سان يف الوطن 
العربي )املنظمة العربية حلقوق الإن�شان، 2007،*2008،*و2009(؛ واقع ال�سجون العربية: بني 
الت�رشيعات الداخلية واملواثيق الدولية )مركز حقوق الإن�شان مل�شاعدة ال�شجناء، غري موؤرّخ(؛ 
2008(؛  اجلنائي،  لالإ�شالح  العربية  )املنظمة   2008–2007 امل�رشية  ال�سجون  فى  الن�ساء 
انتهاكات حقوق الن�ساء داخل اأماكن الحتجاز )جمعية حقوق الإن�شان مل�شاعدة ال�شجناء، 
1999(؛ الحتجاز واملحتجزين يف م�رش )جمعية حقوق الإن�شان مل�شاعدة ال�شجناء، 2006،*

2005،*2004،*و2003(. 

كما �شّكلت التقارير ال�شنوية حول حقوق الن�شان بني 2008*و2010، ال�شادرة عن منظمة 
*Human*Rights( الإن�شان  حقوق  مراقبة  ومنظمة   )Amnesty* International( الدولية  العفو 
الأمريكية،  اخلارجية  لوزارة  التابع  والعمل  الإن�شان  وحقوق  الدميقراطية  ومكتب   )Watch

م�شدرًا اأ�شا�شيًّا للمعلومات حول اأو�شاع ال�شجون ومراكز احلجز يف البلدان العربية. 
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بالإجمال، ت�شري التقارير التي �شدرت حول اأو�شاع ال�شجون وحقوق ال�شجناء خالل العقد 
الأول من الألفية الثانية )2000*–*2010( اإلى واقع غري مطمئن فيما يتعّلق بحياة امل�شاجني 
واملوقوفني خالل احتجازهم. فبالرغم من بع�ص اخلطوات ال�شئيلة التي حتاول من خاللها 
احلكومات اأن توحي باأنها �شائرة نحو الإ�شالح يف اإدارة ال�شجون، تتعّدد اأوجه اإنتهاك حقوق 

ال�شجناء من الرجال والن�شاء والأحداث با�شتمرار.

يف اإطار هذا الواقع البعيد عن الإيجابية، ي�شّلط هذا الف�شل يف الق�شم الأول على اأبرز 
معامل اإنتهاكات حقوق الإن�شان يف �شجون الن�شاء يف البلدان العربية. وجتدر الإ�شارة هنا 
اإلى اأّن الأو�شاع يف �شجون الن�شاء والرجال تت�شابه اإلى حدٍّ كبري. اأّما الق�شم الثاين من هذا 
اللذين  نتائج امل�شَحنْي  الن�شاء يف لبنان مبّينًا  الف�شل فهو ي�شّلط ال�شوء على �شجون 
قام بهما معهد الدرا�شات الن�شائية يف العامل العربي التابع للجامعة اللبنانية الأمريكية 
العاَمني 1999 و2010  يف �شجون الن�شاء الأربعة يف لبنان يف بريوت )�شجن بربر اخلازن( واملنت 

)�شجن بعبدا( والبقاع )�شجن زحلة( وال�شمال )�شجن طرابل�ص(.

 
• سجون النساء في المنطقة العربية	

أ- إطار تقييم أوضاع السجون وأماكن الحجز: تحديد المعايير 
اإّن عملية تقييم اأو�شاع ال�شجن، اإن كان �شجن خا�ص بالن�شاء اأو بالرجال، تتطّلب البحث 
اأّن العاملني وامل�شوؤولني عن ال�شجن يراعون ويحرتمون  اإجابات عن ال�شوؤال التايل: هل  عن 

حقوق ال�شجناء؟

الطريقة املثلى لالإجابة عن هذا ال�شوؤال هي بالإ�شتناد اإلى املعايري الدولية التي حتدّدها كل 
من الآليات التالية:

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�شجناء؛46*	
اأو *	 القا�شية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رضوب  من  وغريه  التعذيب  مناه�شة  اإتفاقية 

الالاإن�شانية اأو املهينة؛47  
جمموعة املبادئ املتعّلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعّر�شون لأّي �شكل من *	

اأ�شكال احلجز اأو ال�شجن؛48
املبادئ الأ�شا�شية ملعاملة ال�شجناء.49*	

http://www.arabhumanrights.org/treaties/bytopic.aspx?t=4 :46 لالإطالع على بنود هذه الآلية كاملة وتفا�شيلها، مراجعة املوقع
47 لالإطالع على بنود هذه الآلية كاملة وتفا�شيلها، مراجعة املوقع:

  http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/torture-convention84a.html    
http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/detention88a.html :48 لالإطالع على بنود هذه الآلية كاملة وتفا�شيلها، مراجعة املوقع

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b035.html  :49 لالإطالع على بنود هذه الآلية كاملة وتفا�شيلها، مراجعة املوقع
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بح�شب هذه الآليات تكون اأو�شاع ال�شجون جّيدة حني توؤّكد املمار�شات اليومية اأّن املوّظفني 
داخل اأماكن التوقيف واحلجز يحرتمون حقوق امل�شاجني وال�شجينات مبا يلي:

املعاملة الإن�شانية الالئقة اأي احلّق يف احلماية من التمييز والتعذيب واأعمال الق�شوة *	
والإيذاء البدين وال�شلوكيات غري الأخالقية والعادات ال�شّيئة؛ 

تاأمني �شبل احلفاظ على نظافة *	 ال�شجن من خالل  ظروف معي�شية لئقة داخل 
الغرف والتهوئة والتدفئة والأغطية واملفرو�شات؛

توافر �شبل احلفاظ على النظافة ال�شخ�شية والرتيّ�ص؛*	
الإجرامية *	 اخلطورة  تفاوت  اأ�شا�ص  اأو على  و/  ال�شخ�شية  اأ�شا�ص  الت�شنيف على 

والقابلية لالإ�شالح؛
الرعاية ال�شحية والتغذية ال�شليمة؛ *	
الّت�شال بالعامل اخلارجي؛*	
التعّلم وتاأمني العي�ص خالل فرتة العقوبة )التوظيف داخل ال�شجن(.*	

يتعرّ�سون  الذين  االأ�سخا�ص  جميع  بحماية  املتعّلقة  املبادئ  جمموعة  وبح�شب 
ملعاملة  الدنيا  النموذجية  والقواعد  ال�سجن  اأو  االحتجاز  اأ�سكال  من  �سكل  الأي 

ال�سجناء، اإّن تاأمني اأو�شاع تعترب جّيدة يف �شجون الن�شاء يتطّلب اأي�ًشا:
اأن يكون �شجن الرجال والن�شاء يف موؤ�ش�شات خمتلفة؛*	
و�شع �شجن الن�شاء حتت رئا�شة موظفة م�شوؤولة يف عهدتها مفاتيح جميع اأبواب *	

هذا الق�شم؛
اإيكال مهّمة رعاية ال�شجينات والإ�رضاف عليهن اإلى موّظفات ن�شاء ح�رضًا؛*	
الواحد منهم م�شحوبًا *	 الن�شاء ما مل يكن  ال�شماح للذكور بدخول ق�شم  عدم 

مبوّظفة اأنثى؛
تاأمني الرعاية ال�شحية للن�شاء احلوامل قبل الولدة وبعدها؛ *	
ال�شماح للن�شاء احلوامل و�شع املولود يف م�شت�شفى مدين؛*	
التدابري *	 واتّخاذ  ال�شجن  يف  اأمهاتهم  جانب  اإلى  الر�ّشع  الأطفال  ببقاء  ال�شماح 

الالزمة لتوافر دار ح�شانة جمّهزة مبوّظفني موؤّهلني.

ب- أحوال األبنية المخّصصة لتكون سجوًنا وأماكن الحجز للنساء

الإناث  املحكومني  بني  الف�شل  مبداأ  العربية  البلدان  ال�شجون يف  اإدارات  جميع  تلتزم 
�شة  املخ�شّ تلك  عن  منف�شلة  لل�شجينات  مباٍن  تخ�شي�ص  خالل  من  وذلك  والذكور 
للرجال، وتلتزم تعيني اإناث للحفاظ على الأمن داخل ال�شجون. اأّما الف�شل بني املحكومات 
زال  فما  يتحّقق.  فلم  احلجز،  واأماكن  ال�شجون  والأحداث يف  البالغات  وبني  واملوقوفات 

هنالك �شجون يختلط فيها هوؤلء.
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الف�سل يف ال�سجون واأماكن احلجز50
مل يتحّقق حتّقق   

ال�شعودية/ �شوريا/ ال�شودان/ العراق/ لبنان/  الأردن51  بني املحكومني/ات 
م�رض/ املغرب/ اليمن/ ليبيا/ قطر/ ال�شومال/  واملوقوفني/ات  

فل�شطني   
م�رض/ العراق/ الأردن / ليبيا/ املغرب/   البحرين/ قطر/   بني البالغني والأحداث 

اال�شومال / ل�شودان/ اليمن ال�شعودية / لبنان   
قطر / لبنان الكويت  بني الأجانب/الأجنبيات 

والفئات الأخرى

تتاأثّر البيئة يف ال�شجون ومراكز احلجز بالعوامل التالية: قدم / حداثة البناء، م�شاحة الزنزانة 
اأو الفردية(، توافر التهوئة واحلفاظ على معّدل رطوبة منخف�ص )اأق�شى ما  )اجلماعية 

ميكن(،  توافر الإ�شاءة الطبيعية للزنزانة نهارًا، وم�شتوى النظافة.

1- المباني المستخدمة

اإّن اأو�شاع الأبنية يف �شجون ومراكز احتجاز الن�شاء والرجال يف البلدان العربية مت�شابهة 
اإلى حّد التطابق. 

اأ�شالً ك�شجٍن  بناوؤها كي ت�شتخدم  التي متّ  العربية  البلدان  ال�شجون يف  ا هي  قليلة جدًّ
للن�شاء. ويف معظم الأحيان، اإّن اأماكن �شجن الن�شاء هي عبارة عن عدد من الغرف )اأو العنابر 
كما تعرف يف م�رض( �شمن مركز ياأوي �شجنا منف�شالً للرجال اأو مرفق عام تابع لإحدى 
املوؤ�ش�شات احلكومية. وغالبًا ما تكون امل�شاحة الفا�شلة بني الغرف التي تاأوي ال�شجينات 

�شّيقة؛ فقد تكون جمّرد رواق ل يزيد عر�شه عن املرتين.52 

اإّن عددًا ملحوًظا من املباين امل�شتخدمة حاليًّا ك�شجون تعود اإلى نهايات القرن التا�شع ع�رض 
اأو بدايات القرن الع�رضين. هذا هو احلال خ�شو�ًشا يف البلدان التي كانت خا�شعة �شابًقا 
للحكم العثماين و/اأو الإنتداب، ول �شّيما اجلزائر وتون�ص و�شوريا وفل�شطني ولبنان وم�رض 
ا  عامًّ مرفًقا  لتكون  النتداب  اأو  العثماين  احلكم  خالل  الأبنية  هذه  �شيدت  لقد  واملغرب. 
كمركز �رضطة اأو ثكنة اأو حتى ا�شطبل. ولقد جرى حتويل هذه املباين اإلى �شجون و/اأو اأماكن 
البلدان  امل�شتخدمة ك�شجون حاليًّا يف  املباين  اأّما معظم  ال�شتقالل.  اأعقاب  حجز يف 
�ص للن�شاء والأحداث،  �ص للرجال والقليل منها خم�شّ العربية والتي معظمها خم�شّ

فقد متّ بناوؤها يف الفرتة املمتّدة بني اأربعينات وت�شعينات القرن الع�رضين.
50 اإّن هذا اجلدول مبني على تقرير مكتب الدميقراطية وحقوق الإن�شان والعمل يف الوليات املتحدة الأمريكية حول حقوق الن�شان يف العامل 

Country Reports on Human Rights Practices 2009 2010( ]باللغة النكليزية[ بعنوان(
51 بح�شب تقرير املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي 2006 مل يتحقق هذا ال�رضط يف مركز اخلن�شاء لرعاية الفتيات اجلانحات

52 امل�شادر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2005، 2006، و2007(
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مباين متّ ت�سييدها ما قبل االإ�ستقالل تُ�ستخدم حاليًّا ك�سجون53

تاريخ البناء عدد ال�سجون البلد
1906 ال�شجن املدين )9 اأبريل( تون�ص

19 �شجن الكاف
1914 �شجن باج
1965 �شجن برج الرومي )بنزرت(

القرن التا�شع ع�رض ميالدي 59 �شجنًا من 127 اجلزائر
بني 1900 و 1962 36 �شجنًا

1929 �شجن كادقلي الإحتادي ال�شودان
زمن الإنتداب �شجن الالذقية )فيه جناح للن�شاء( �شوريا
زمن الإنتداب �شجن دوما للن�شاء

الن�شف الأول من القرن الع�رضين �شجن بريوت ) مل يعد موجوداً( لبنان
-- 17 �شجنًا من 53 املغرب

تعاين �شجون الرجال والن�شاء التي بنيت خالل القرنني التا�شع ع�رض والع�رضين ترّدي اأحوال 
الأبينة ب�شبب اإهمال ال�شيانة و/اأو عدم النظافة. وبح�شب تقرير املنظمة العربية حلقوق 
الإن�شان عن حالة حقوق الإن�شان يف الوطن العربي للعاَمني 2008*و2009، على الرغم من 
بع�ص اخلطوات الإيجابية املّتخذة لالإ�شالح يف عدد من البلدان العربية، اإّن ال�شكوى قائمة 

من قدامة مباين ال�شجون والتدهور امل�شتمر حلالها. 

2- البيئة داخل السجون وأماكن الحجز 

العربية  البلدان  يف  ال�شجناء  واأو�شاع  الإن�شان  حقوق  حول  �شدرت  التي  التقارير  ت�شري 
منذ العام 2000 اإلى اأّن اأكرثية ال�شجون ل توؤّمن البيئة ال�شّحية لل�شجناء اإذ هي تعاين 
وهنالك  احلجز  اأماكن  يف  والغرف  الزنزانات  م�شاحات  �شيق  ب�شبب  والتكّد�ص  الكتظاظ 

�شجون ي�شل فيها معّدل امل�شاحة اإلى مرت اأو اأقل من املرت املربع لل�شجني الواحد.54

53 امل�شادر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2005، 2006، و2007( وال�سجن جمتمع بري )فيا�ص، 1999(
54 امل�شدر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2005(
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 االأدنى االأق�سى جممل ال�سجون 
-- 4100 )�شجن 9 اأبريل( -- تون�ص 
-- 74 )بوفاريك( 700 )احلرا�ص( اجلزائر

لبنان 9 )جبيل و حلبا( 1655 )رومية( 3477
300 -- --
-- املغرب 71 )قرية باحممد(  719  )انزكان(

30400  -- --
1327 اليمن 138 )املركزي حجة( 726 )املركزي تعز(

اإكتظاظ ال�سجون باالأرقام ... بع�ص الدول العربية55 : 
عدد ال�سجناء فوق طاقة االإ�ستيعاب

56)2005(
57)2002(
58)2000(
59)2010(
60)2004(
61)2010(
62)2003(

ت�شري التقارير عن اأو�شاع ال�شجون ومراكز احلجز يف الدول العربية اأّن اأ�شباب اكتظاظ  
ال�شجون هي التالية:

�شة للحجز )�شمن *	 �شة للمحكومني وتلك املخ�شّ �شيق الأبنية و/اأو الغرف املخ�شّ
مراكز ال�رضطة و/اأو التحقيق(؛

خلط الأ�شخا�ص املوقوفني بالأ�شخا�ص املحكومني ب�شبب عدم توافر اأماكن كافية *	
لالحتجاز؛

بطء الإجراءات القانونية للبت باأو�شاع الأ�شخا�ص املوقوفني على ذّمة التحقيق؛*	
التوقيف التع�ّشفي. *	

مراكز “اإعادة التاأهيل االجتماعي” يف ليبيا:
حالة ق�سوى من التوقيف التع�سفي63

“ل تزال املراأة الليبية عر�شة لالحتجاز التع�ّشفي واإلى اأجل غري م�شّمى مبراكز “اإعادة 
التاأهيل الجتماعي” بيد اأن هذه املراكز التي تزعم احلكومة الليبية اأنها دور لرعاية 
الن�شاء والفتيات- املعّر�شات لالنحراف الأخالقى لي�شت اإلّ �شجونًا يف واقع الأمر، ... 
حتتجز ال�شلطات الليبية يف هذه املراكز الكثري من الن�شاء والفتيات اللواتي مل يرتكنب 
اأية جرمية، اأو اللواتى نّفذن الأحكام ال�شادرة بحّقهن، كما اأن بع�شهن حمتجز ب�شبب 

55 حمكومون وحمبو�شون رهن املحاكمة والتحقيق
56 امل�شدر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2006(، �ص.64

57 امل�شدر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2005(، �ص.126
58 امل�شدر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2005(، �ص. 294

املتحدة  الوليات  يف  والعمل  الإن�شان  وحقوق  الدميقراطية  )مكتب   Country Reports on Human Rights Practices  2009 امل�شدر:   59
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/index.htm ،)2010 ،الأمريكية حول حقوق الن�شان يف العامل

60 امل�شدر: حالة ال�شجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2006(، �ص. 361
املتحدة  الوليات  يف  والعمل  الإن�شان  وحقوق  الدميقراطية  )مكتب   Country Reports on Human Rights Practices  2009 امل�شدر:   61

www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/index.htm ،)2010 ،الأمريكية حول حقوق الن�شان يف العامل
62 امل�شدر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2005(، �ص. 365
63 امل�شدر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2006(، �ص. 297



78
دليل للعمل داخل سجون النساء في لبنان

تعّر�شهن لالغت�شاب ثم جرى نبذهن لأنّهن لّطخن “�رضف العائلة” ... وب�شبب عدم 
وجود مالجئ حقيقية ل�شحايا العنف �شد الن�شاء يف ليبيا. ... تقيم الن�شاء يف مباٍن 
اأنهم يخ�شعونهن  باخلروج منها، كما  للنزيالت  العاملون فيها  ي�شمح  ول  مغلقة، 
لفرتات طويلة من احلب�ص النفرادي بل وتقّيد اأيديهن اأحيانًا لأ�شباب تافهة. كما يتم 
اإخ�شاع الن�شاء والفتيات لختبارات الك�شف عن الأمرا�ص ال�شارية من غري موافقتهن، 
واأي�ًشا يجرب معظمهن على اخل�شوع لختبار مهني للعذرية عند دخولهن هذه املراكز، 
... كما اأنهن يفتقرن اإلى التمثيل القانوين عادةً، اأّما متطّلبات اخلروج من هذه املراكز 
الذكور  الأقارب  اأحد  تولّى  اإذا  اإل  للخروج  �شبيل  من  فما  وتع�ّشفية،  ق�رضيّة  فهي 
الو�شاية على املراأة اأو الفتاة، اأو اإذا وافقت على الزواج، وغالبًا ما يتم تزويجهن اإلى 

رجال غرباء ياأتون اإلى هذه املراكز بحثًا عن زوجة.”

اإّن الإكتظاظ هو م�شكلة م�شرتكة بني �شجون الن�شاء والرجال وهي ترتافق مع امل�شاكل 
التالية على �شعيد البيئة داخل ال�شجون:

اإرتفاع معدلت الرطوبة،*	
عدم توافر �شبل و/اأو �شوء التهوئة والإنارة،*	
عدم توافر التربيد والتدفئة،*	
عدم تعّر�ص ال�شجناء لل�شم�ص ب�شبب عدم توافر ال�شاحات،*	
الفتقار اإلى البنية التحتية ال�شحية،*	
الفتقار اإلى املرافق والتجهيزات املنا�شبة،*	
غياب ال�شيانة ال�رضورية املتوا�شلة.*	

3- مبادرات من أجل تحسين الظروف البيئية داخل سجون ومراكز الحجز الخاّصة بالنساء

يف حماولة للّتطّرق اإلى م�شكلة قدم و�شوء حال املباين واكتظاظ ال�شجون قامت حكومات 
بع�ص الدول العربية ببناء ال�شجون اجلديدة خالل الألفية الثالثة. من امللفت اإّن الأردن وحدها 
التاأهيل  واإعادة  الإ�شالح  اجلويدة( من بني مراكز  )�شجن  للن�شاء  �شت �شجنًا جديًدا  خ�شّ
التي �شّيدتها بني العاَمني 2000 و2010. اأّما ال�شجون التي مت بناوؤها يف الفرتة نف�شها يف 
البلدان الأخرى كانت فقط كّلها للرجال ولقد بلغ عددها 5 يف كلٍّ من �شوريا وال�شعودية و8 
�شت �شوريا جناًحا للن�شاء يف اثنني من هذه ال�شجون  يف املغرب و10 يف م�رض.64 ولقد خ�شّ
)الالذقية ودرعا(. لي�ص هنالك معلومات عن تخ�شي�ص جناح للن�شاء يف ال�شجون اجلديدة

يف البلدان الأخرى. مع اأّن اأن�شاف احللول هذه �رضورية، اإل اأنها بعيدة كّل البعد عن مطابقة 
64 امل�شادر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2005(، Country Reports on Human Rights Practices 2009 )مكتب 
الدميقراطية وحقوق الإن�شان والعمل يف الوليات املتحدة الأمريكية حول حقوق الن�شان يف العامل ، 2010(؛ تقرير جمعية حقوق الن�شان 

مل�شاعدة ال�شجناء )2006( بعنوان الحتجاز واملحتجزين فى م�رش
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ومن  ال�شجناء.  ملعاملة  الأ�شا�شية  واملبادئ  ال�شجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد 
اأّن ال�شجون احلديثة مل تفلح يف التخفيف من معاناة ال�شجينات. فلقد  ا  الالفت جدًّ
ورد يف تقرير العام 2008 حول حقوق الإن�شان الذي ي�شدر عن املنظمة العربية حلقوق 
الإن�شان اأنّه على الرغم من بناء �شجون ومراكز احتجاز جديدة، تتوا�شل املعاناة من حال 

التكّد�ص والزدحام يف ال�شجون.

ج- معاملة السجينات: المحكومات والموقوفات

الإن�شان  حقوق  حول  الثالثة  الألفية  من  الأول  العقد  خالل  �شدرت  التي  التقارير  ت�شري 
اأّن  البلدان العربية،  ومعاملة الأ�شخا�ص امل�شلوبة حّريتهم يف ال�شجون ومراكز احلجز يف 
الن�شاء والرجال املوقوفني وامل�شجونني يعانون �شوء املعاملة )التعذيب و/اأو الق�شوة و/اأو 

الّذل و/اأو العنف( و/اأو احلرمان من كل احلقوق اأو بع�شها، ول �شّيما:
الرعاية ال�شّحية والتغذية؛ *	
الت�شال بالعامل اخلارجي من خالل زيارة الأهل و/اأو الأ�شدقاء واملرا�شلة؛*	
الرعاية النف�شية والجتماعية؛*	
التعلم واكت�شاب املهارات املدرّة للدخل؛ *	
العمل داخل ال�شجن والعي�ص الكرمي؛*	
ممار�شة التمرينات الريا�شية؛*	
ممار�شة ال�شعائر الدينية؛*	
توا�شل املحتجزين فيما بينهم ومع العامل اخلارجي.65*	

تتعّدد اأوجه اإنتهاك حقوق الن�شاء و�شوء املعاملة والأو�شاع املعي�شية يف ال�شجون ومراكز 
وال�شجناء  العربية. ولقد جاءت �شهادات بع�ص مراقبي حقوق الن�شان  البلدان  احلجز يف 
العاملني وعدد قليل من جمعيات حقوق الإن�شان متّكنت من زيارة اأحد �شجون الن�شاء يف 

البلدان التي تعمل فيها كالتايل:

“املالحظ فى �شجن اأم درمان حمل احلّرا�ص لل�شياط واخلراطي�ص ... اأي�ًشا ل زالت ال�شجون 
اأهّمها  والتي  اخلطرية  التاأديبية  العقوبات  ا�شتمرار  م�شاألة  تعاين  عام  ب�شكل  ال�شودانية 
�رضب النزلء. ... اأي�ًشا تعاين النزيالت قّلة الأغطية واملفرو�شات لعدم دعم الدولة مثل هذه 
البنود، بل وتعتمد اإدارة ال�شجن على معونات املجتمع املدين واملنظمات الطوعية. كما اأنه 
من املفرت�ص اأن يتم ك�شف طّبي لكل نزيلة معاقبة باجللد وهل حتتمل حالتها ال�شحية 

مثل هذه العقوبة بح�شور طبيب.” 66 

65 امل�شدر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2005، 2006، و2007(
66 امل�شدر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2006(، �ص. �ص. 103 – 104
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ويف اليََمن، يتعّدى انتهاك حقوق ال�شجينات واملوقوفات النق�ص احلاد يف الغذاء والرعاية 
جمل�ص  يف  الإن�شان  وحقوق  العاّمة  احلّريات  جلنة  فبح�شب  الت�شنيف.  وغياب  ال�شّحية 

النواب67:
�شة )�رضطة ن�شائية( يف �شجن حّجة للقيام *	 لي�ص هناك عنا�رض ن�شائّية متخ�شّ

مبهام رعاية وحرا�شة ق�شم الن�شاء.
�شجون الن�شاء تتبع اإدارات ال�شجون املركزية اإداريًّا واإ�رضافيًّا.*	
وجود عدد من الأطفال مع اأمهاتهم ال�شجينات.*	
املّتهمات من *	 التحقيق مع  اإجراءات  تتولّى  �شة  ن�شائية متخ�شّ تتوافر عنا�رض  ل 

الن�شاء.
هناك عدد من ال�شجينات يف �شجن تعز انتهت فرتات حب�شهّن وما زلن يف ال�شجن  *	

على ذّمة دفع الديات املحكوم بها عليهن.
عدد من ال�شجينات يف �شجنَي تعز واحلديدة باقيات على الرغم من اإنتهاء فرتات *	

�شجنهن وذلك نظرًا لرف�ص اأ�رضهن ا�شتالمهن اأو لعدم وجود َمن ي�شتلمهن.
�شجن الن�شاء يف باجل هو عبارة عن غرفة واحدة يف منزل اإحدى الن�شاء وهي التي *	

املعدمات  لل�شجينات  الغذاء  توفري  يتم  يُعرف كيف  ال�شجينات ول  تتولّى �شوؤون 
ومدى توفر احلماية الكافية لهن.

• سجون النساء في لبنان	
اإّن الدرا�شات التي تتبع منهًجا علميًّا وا�شًحا والتي تقّدم معلومات موثوقة حول ال�شجون 

ا وهي كما يلي:  يف لبنان قليلة جدًّ
درا�شتان اإجتماعيتان ترّكزان على �شجون الرجال. الدرا�شة الأولى اأعّدتها الأخ�شائية *	

بّري ل يرحم، ت�شّلط  يف علم الإجتماع د. منى فّيا�ص بعنوان ال�سجن جمتمع 
فيها ال�شوء على اأو�شاع ومعاناة ال�شجناء من خالل زيارتني قامت بهما ل�شجن 
بريوت للرجال العام 1995 والعام 1996 )بعد ع�رضة اأ�شهر(. رّكزت ال�شتمارة التي 
ا�شتخدمتها الباحثة على معرفة هويّة ال�شجناء وو�شع كّل �شجني الأ�رضي والثقايف 
واملهني والجتماعي. الدرا�شة الثانية قام بها الأخ�شائي بالعدالة اجلنائية د. عمر 
ن�ّشابه بعنوان �سجن رومية اإن حكى ونُ�رضت عام 2007. ي�شّلط الكاتب ال�شوء 
يف بحثه على الظروف املعي�شية ال�شعبة لل�شجناء من خمتلف اخللفيات والأديان 
نزلء  من  �شجينًا   27 بها  اأدلى  التي  املعلومات  على  بناًء  الجتماعية  والطبقات 

�شجن رومية املركزي للرجال خالل مقابالت اأجراها معهم على فرتة 3 اأ�شهر. 

67*امل�شدر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2005(، �ص. 367
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وامل�شتوى *	 الجتماعية  واخللفية  لبنان  يف  الن�شاء  �شجون  عن  اإجتماعية  درا�شة 
التعليمي تعر�ص نتائج امل�شح الذي قام به معهد الدرا�شات الن�شائية يف العامل 
العربي التابع  للجامعة اللبنانية الأمريكية العام 1999 يف �شجون الّن�شاء الأربعة 
يف لبنان: بعبدا )منطقة املنت( وبربر اخلازن )بريوت( والقّبة )منطقة ال�شمال( وزحلة 
*”Mercy* Corps من  وبتمويل  الأمل  دار  موؤ�ش�شة  مع  بالّتعاون  البقاع(،  )منطقة 

 68.International“
درا�شتان قانونيتان عن نظام ال�شجون يف لبنان. الدرا�شة الأولى قامت بها املحامية *	

 .2005 للعام  اجلنائي  لالإ�شالح  العربية  املنظمة  تقرير  نُ�رضت يف  ولقد  هال حمزة 
واأو�شاع  بال�شجناء  اخلا�شة  اللبنانية  القوانني  الدرا�شة م�شمون  ت�شتعر�ص هذه 
ال�شجناء مبّينة النواحي التي يخالف فيها القانون املطّبق حاليًّا حقوق ال�شجناء 
الثانية قام بها املحامي نعمة جمعة  الدرا�شة  املعرتف بها يف القوانني الدولية. 
ولقد نُ�رضت يف تقرير املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي للعام 2006 وهي اأي�ًشا تبنّي 

اأوجه عدم احرتام حقوق ال�شجناء يف لبنان يف القانون ول �شّيما نظام ال�شجون.

يف ظل عدم توافر درا�شة حديثة عن اأو�شاع �شجون الن�شاء يف لبنان، قّرر معهد الدرا�شات 
الن�شائية يف العامل العربي التابع للجامعة اللبنانية الأمريكية العام 2010، اأن يقوم مب�شح 
جديد ل�شجون الن�شاء الأربعة يف لبنان. اإّن الهدف من هذا امل�شح هو تبيان نواحي الّثبات    
و/اأو الّتقهقر و/اأو التح�ّشن يف اأو�شاع ال�شجينات يف لبنان ومقارنة البيانات مع نتائج امل�شح 
الذي اأجراه املعهد يف �شجون الن�شاء الأربعة يف لبنان العام 1999، ول �شّيما اأّن  اجلمعيات 
غري احلكومية قامت بعدد من امل�شاريع بالتعاون مع فرع ال�ّشجون يف قيادة الدرك واملديرية 
العامة لقوى الأمن الداخلي ووزارة الّداخلية يف لبنان خالل الفرتة التي تف�شل بني امل�شَحني.

للجامعة  التابع  العربي،  العامل  يف  الن�شائية  الدرا�شات  معهد  اإتّبعها  التي  املنهجية 
اللبنانية الأمريكية للقيام بالدرا�شة التقييمية العام 2010، هي على ال�شكل التايل: بداأ 
املعهد بالعودة اإلى الإ�شتمارات التي ا�شتخدمها يف امل�شح الذي اأجراه العام 1999. جرت 
مراجعة الإ�شتمارات وحتديثها. بعد ذلك قام املعهد بتقييم الإ�شتمارات، اأي اإجراء درا�شة 
التي  باملعلومات  التزّود  اإلى  توؤّدي  املطروحة  الأ�شئلة  اأّن  له  ليتاأّكد   ،)pilot*study( جتريبية 
ت�شمح بالقيام بدرا�شة للمقارنة مع تلك التي �شبقتها العام 1999. بعد اإجراء التعديالت 
ال�رضورية، با�رض املعهد الدرا�شة من خالل القيام بزيارات اإلى ال�شجون الأربعة، واإجراء مقابالت 
مع كل من املديرات واآمري ال�شجون وال�شجينات، خالل الفرتة املمتّدة بني �شهري اأيار واآب 

2010، وذلك بعد احل�شول على اإذٍن من املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يعر�ص  العربي،  العامل  يف  ال�شجينات  اأو�شاع  حول  الف�شل،  هذا  من  الأخري  الق�شم  اإّن 
2010، يف الن�شائية يف العامل العربي العام  الدرا�شات  نتائج امل�شح الذي قام به معهد 

68 جرى جمع املعلومات خالل �شهرَي �شباط واأيار 1999
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كل �شجون الن�شاء يف لبنان وعددها اأربعة، م�شّلًطا ال�شوء على نتائج م�شح العام 1999، 
وذلك بهدف الك�شف عن اأوجه التح�ّشن و/اأو عدمه على �شعيد البيئة والظروف املعي�شية 

لل�شجينات يف لبنان.

أ- البيئة واألحوال المعيشية

ت�شري نتائج امل�شح الذي اأجراه معهد الدرا�شات الن�شائية يف العامل العربي، التابع للجامعة 
اللبنانية الأمريكية العام 1999، فيما يتعّلق باأو�شاع الأبنية والغرف داخل �شجون الن�شاء، 
اإلى معاناة ال�ّشجينات الكتظاظ ب�شبب �شيق الغرف وعدم تاأمني �شبل التدفئة والتربيد 
والتهوئة والإ�شاءة ال�شليمة والأ�رضّة للنوم. كما تبنّي من امل�شح اأنّه عند حلول نهاية القرن 
الع�رضين، كانت ال�شجينات يف بع�ص ال�ّشجون يف لبنان، ل يزلن حمرومات من �شبل املحافظة 
على النظافة ال�شخ�شّية، ومن احلّق بالرتيّ�ص والتغذية ال�شليمة والرعاية ال�شّحية، و/اأو 

الت�شال بالعامل اخلارجي والختالء بذويهن واأفراد اأ�رضهّن خالل اأوقات الزيارات.  

اجلامعة  يف  العربي  العامل  يف  الن�شائية  الدرا�شات  معهد  اأجراه  الذي  امل�شح  نتائج  اأّما 
اللبنانّية الأمريكية العام 2010، يف �شجون الن�شاء الأربعة يف لبنان، فهي ت�شري اإلى حدوث 
حت�ّشن ملحوظ على �شعيد البيئة والأحوال املعي�شّية، بف�شل جهود وزارة الداخلية وفرع 
ال�ّشجون يف قيادة الدرك امل�شوؤولة مبا�رضة عن ال�شجون وموؤ�ّش�شات غري حكومية، ل �شّيما 
احلركة الجتماعية وكاريتا�ص لبنان ودار الأمل واملر�شديّة العاّمة لل�شجون واملر�شديّة العاّمة 
الدرا�شات  ومعهد  ال�شفدي  وموؤ�ش�شة  الإن�شانية  طالل  بن  الوليد  وموؤ�ّش�شة  الجنيلية 
ا من  الن�شائية يف العامل العربي. لقد ا�شتطاعت هذه املوؤ�ّش�شات اأن تلّبي جزًءا ي�شريًا ومهمًّ
احلاجات الكثرية وامللّحة لل�شجينات، بف�شل متويل جهات دولية وحملية وبع�ص ال�شفارات 
الأجنبية ول �شيما ال�شفارة الإيطالية وال�شفارة الكندية. يف الوقت ذاته ت�شري النتائج اإلى 

اأنّه ل يزال هنالك حاجة اإلى حت�شني البيئة يف جميع �شجون الن�شاء يف لبنان.69

1- البناء وتجهيزات الغرف 

ل عن املوقع واأو�شاع الأبنية وغرف ال�شجون واأماكن اإعداد الطعام  فيما يلي و�شف مف�شّ
الت�شال  و�شبل  واملواجهة  الغ�شيل  وغرف  ال�شتحمام  واأماكن  ال�شّحّية  الرعاية  وتقدمي 

بالعامل اخلارجي.

69 جتدر الإ�شارة هنا اإلى �رضورة مراعاة �رضوط معّينة يف ت�شييد ال�شجون بعيًدا عن املدن والأماكن ال�شكنية املكتّظة، و�رضورة ات�شال اأجزاء 
الوزراء حديثًا قرارًا يق�شي باإن�شاء �شجون مركزية جديدة يف لبنان  ال�شجن بع�شها بالبع�ص الآخر لت�شهيل  �شبط الأمن واتّخاذ التدابري الالزمة وال�رضيعة لإعادة النظام يف حال الإخالل به. ولقد اإتخذ جمل�ص 
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املوقع:
بربر  الن�شاء املركزي يف بريوت )�شجن  اأجري العام 1999، كان �شجن  بح�شب امل�شح الذي 
اخلازن( و�شجن طرابل�ص جزًءا من ثكنة تابعة لقوى الأمن الداخلي. اأّما �شجن بعبدا فقد 
اأر�شّية يف بناٍء  كان جزًءا من م�شت�شفى بعبدا احلكومي. بينما كان �شجن زحلة طبقة 

�شكنّي مديّن موؤلّف من طبقتني.      

عند اإجراء امل�شح العام 2010، تبنّي اأّن موقع كّل من �شجن طرابل�ص و�شجن بعبدا مل يتغرّي. 
اأّما �شجن بربر اخلازن، مع اأنّه ما زال داخل الثكنة نف�شها، فقد متّ نقله العام 2008  اإلى 
مبنى مقابل املبنى القدمي هو اأكرث جتهيزًا وتتوافر فيه �رضوط معي�شية اأح�شن. اأّما �شجن 
للم�شت�شفى احلكومي يف  �ص  املخ�شّ املبنى  اإلى ق�شم من  *2009 العام  نُقل  زحلة، فقد 

زحلة املعروف مب�شت�شفى املَْعّلقة.

غرف ال�سجن والتجهيزات:   
لقد اأظهرت نتائج امل�شح الذي اأجري العام 1999، اأّن �شجون الن�شاء الأربعة يف لبنان، غري 
موؤهلة ل�شتقبال ال�شجينات، حيث كان الكتظاظ ي�شود ب�شبب �شيق الغرف التي تراوحت 
م�شاحتها بني X*5*4 م.م. اأو*X*8*4 م.م. لقد و�شل عدد ال�شجينات يف بع�ص الغرف اإلى 
والإ�شاءة  والتربيد  والتدفئة  التهوئة  اأّن �شبل  امل�شح هذا  تبنّي من  اأكرث. كما  اأو  الع�رضين 
للنوم  اأ�رضّة  الن�شاء،  �شجون  من  �شجٍن  اأي  تتوافر يف  واأنّه مل  موؤّمنة،  تكن  ال�شليمة مل 
ول مقاعد للجلو�ص. كانت ال�شجينات ينمن على األواح من الإ�شفنج تفر�ص على الأر�ص 
للنوم  ي�شتخدمن ح�شريًا خ�شنًا  وبع�شهّن كّن  �شنتمرتًا،   90 الواحد منها حوايل  وعر�ص 
وللجلو�ص خالل النهار. اأّما فيما يخ�ّص طرق احلفاظ على النظافة ال�شخ�شية، فلم يكن 
�ص لالإ�شتحمام. كما كانت ال�شجينات ت�شتخدمن  يف اأّي من ال�شجون الأربعة مكان خم�شّ

�ص للمرحا�ص. ويف اأكرث الأوقات، مل يتوافر ماء �شاخن. لالإ�شتحمام املكان املخ�شّ

مالحظة
جتدر الإ�شارة اإلى اأنّه بعد النتهاء من عملية جمع املعلومات املتعّلقة بامل�شح خالل 
الفرتة املمتّدة بني �شهرَي اأيار واآب 2010، قامت ال�شفارة الإيطالية ودار الأمل باإعادة 

تاأهيل �شجن ن�شاء زحلة على �شعيد البناء والتجهيزات.

الغرف واالأ�رسّة 70:
اخلازن وبعبدا وطرابل�ص  بربر  اأنّه طراأ حت�ّشن ملمو�ص يف �شجن   ،2010 العام  امل�شح  اأظهر 
�شة لل�شجينات. يف كل من ال�شجون الثالثة اأ�شبح عدد الأ�رضّة  لناحية امل�شاحة املخ�شّ
70 املادة 86 من مر�شوم تنظيم ال�شجون 14310/49 حّددت اأّن  فر�شة ال�شجني يجب اأن ت�شتمل على ح�شرية اأو ب�شاط وفرا�ص من ق�ص وخمّدة 

و�رض�شف وغطاء ويح�شى فرا�ص الق�ص واملخدة بـ 15 كلغ من الق�ص اأو الع�شب الياب�ص الذي يطهر كل �شهر
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ويف  م.م.  ** 4*X* 8 حوايل  هي  لل�شجينات  �شة  املخ�شّ الغرف  وم�شاحة  كافيًا  والفر�شات 
�شجينات.   10 لـ  منها  الواحدة  تّت�شع  غرف   8 على  ال�شجينات  توزّعت  اخلازن  بربر  �شجن 
يف طرابل�ص عدد الغرف 11 وتّت�شع الواحدة منها لـ 12 �شجينة. ويف �شجن بعبدا هنالك 
غرفتان يف الطبقة الأولى )ال�شفلي( و3 غرف يف الطبقة الثانية )العليا(. تّت�شع كل غرفة 
اإدارة ال�شجن، ي�شل بع�ص الأوقات  اأنّه بح�شب  اإلّ  من غرف �شجن بعبدا لـ 13 �شجينة، 
عدد ال�شجينات يف الغرفة الواحدة اإلى 18. اأّما بالن�شبة اإلى �شجن زحلة، فما زالت الغرف 
على  للحفاظ  ال�رضورية  التجهيزات  اإلى  وتفتقد  العدد  قليلة  لل�شجينات   �شة  املخ�شّ
3 منها  ال�شجينات، م�شاحة  لنوم  �شة  4 غرف خم�شّ ال�شجينات. هنالك  حقوق و�شّحة 
x*3*4 م.م. تّت�شع اثنان منهما لـ 8 �شجينات بينما تت�شع الغرفة الثالثة لـ 13 �شجينة. 
اأّما م�شاحة الغرفة الرابعة فهي x*6*4 م.م. وهي تّت�شع لـ 20 �شجينة. وعند اإجراء امل�شح 
كانت غرف �شجن زحلة كّلها مكتّظة فما زالت ال�شجينات ينمَن على األواح من الإ�شفنج 
ب�شبب  الإ�شفنج  من  لوَحني  تتقا�شم  اأن  اإلى  اأحيانًا  �شجينات   3 ت�شطر  وقد  احل�شري،  اأو 
الكتظاظ وعدم توافر العدد الكايف من األواح الإ�شفنج. بعد اإنتهاء امل�شح، اأعيد تاأهيل 
ال�شجن  3 من غرف  التايل. خ�ش�شت  ال�شكل  2010 على  اأيلول  �شجن زحلة خالل �شهر 
لنوم ال�شجينات وجّهزت الغرف باألواح من الإ�شفنج بدل من الأ�رضّة ب�شبب �شيق امل�شاحة. 
بعد عملية التاأهيل هذه اأ�شبحت اإحدى الغرف تت�شع لـ 15 �شجينة بينما تت�شع كل من 

الغرفتني الأخريني لـ 11 �شجينة. 

التدفئة والتربيد:

فيما يخ�ص �شبل التدفئة والتربيد، لقد طراأ حت�ّشن من حيث توافر البطانيات وال�رضا�شف. 
يلحظ امل�شح الذي اأجري العام 2010*وجود بّطانيات و�رضا�شف متوّفرة يف ال�شجون الأربعة، 
احلال يختلف  ولكن  املوؤ�ش�شات.  اجلمعيات وغريها من  تربّعات  وذلك بف�شل  وعددها كاٍف 
بالن�شبة لتجهيزات التدفئة والتربيد الأخرى. ففي حني متّ تزويد الغرف يف �شجون بربر اخلازن 
وبعبدا وزحلة مبكّيف للتدفئة والتربيد، ل تزال الغرف يف �شجن طرابل�ص من دون مكّيفات 

بل يُعتمد على مروحة حائط كهربائية يف كل غرفة. 

اأّما فيما يتعّلق باإمكانية حفظ الطعام يف الربّادات، فهنالك بّراد م�شرتك ت�شتعمله كل 
�شجنَي  ال�شجينات يف  غرف  كل  �شغري يف  بّراد  وهناك  وزحلة،  اخلازن  بربر  ال�شجينات يف 
طرابل�ص وبعبدا، كما يوجد بّراد للماء يف كل غرفة، وذلك بف�شل جهود وتربّعات اجلمعيات 
املحّلية والدولية. و�شملت عملية اإعادة تاأهيل �شجن زحلة بعد اإجراء امل�شح، خالل �شهر 
اأيلول 2010 تزويد ال�شجينات بربادين كبريين حلفظ الطعام وبّراد لتربيد وت�شخني مياه ال�رضب 

يف كل من غرف ال�شجينات الثالثة. 
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االإ�ساءة والتهوئة:

اأي�ًشا التنويه بالتح�ّشن الذي �شّجل خالل م�شح العام 2010، على �شعيد  من ال�رضوري 
الإ�شاءة والتهوئة يف �شجون بريوت وطرابل�ص وبعبدا، حيث اأ�شبحت الإ�شاءة �شليمة فيها، 
وتاأّمنت التهوئة ال�شليمة للغرف، من خالل جتهيزها ب�شّفاط كهربائي، كما جرى تو�شيع 
ال�شبابيك امل�شّيجة يف بربر اخلازن. اأّما يف �شجن زحلة، فقد كانت ال�شجينات يعانني �شوء 
الإنارة وكانت ال�شبابيك غري مالئمة للتهوئة ال�شليمة، اإل اأّن الو�شع حت�ّشن جّدا بف�شل 

عملية اإعادة التاأهيل خالل �شهر اأيلول 2010 التي �شهدها ال�شجن بعد اإجراء امل�شح. 

املراحي�ص واأماكن االإ�ستحمام واملياه ال�ساخنة:

املراحي�ص ما تزال على حالها كما كانت العام 1999، اأي اأنّها غري �شّحية وموجودة داخل 
اإن�شاء  متّ  التح�شينات حيث  بع�ص  فهنالك  الإ�شتحمام،  اأماكن  اإلى  بالن�شبة  اأّما  الغرف. 
كابينات لالإ�شتحمام )يّت�شع كل واحد منها ل�شخ�ص واحد( يف الأروقة خارج الغرف. يف بربر 
اخلازن هنالك 8 كابينات لالإ�شتحمام ويف طرابل�ص هنالك 6 كابينات. اأّما يف �شجن زحلة 
و�شجن بعبدا، فما زالت ال�شجينات من دون كابينات لالإ�شتحمام، اأي اأنهّن ي�شتحممن يف 
�ص للمرحا�ص داخل الغرفة. اأّما فيما يتعّلق باملياه ال�شاخنة فقد اأ�شبحت  املكان املخ�شّ
متوافرة يف ال�شجون الأربعة. ولكن لكل �شجن نظامه فيما يتعّلق بالأوقات التي تتوافر 

فيها. 

غ�ساالت ون�سافات:

لقد متّ اإن�شاء غرف للغ�شيل يف 3 من ال�شجون هي بربر اخلازن وبعبدا وطرابل�ص. هذه الغرف 
�ص  جمّهزة بغ�ّشالتني اأو ثالث ون�شافة. اأّما يف �شجن زحلة، فقد كان هنالك مكان خم�شّ
للغ�شيل ولكن مل يكن يوجد اإل غ�شالة واحدة فقط. ولكن على اأثر عملية اإعادة تاأهيل 
لدى  اأ�شبح  اأيلول،  �شهر  خالل  *2010 العام  بامل�شح  القيام  بعد  جرت  التي  زحلة  �شجن 
ال�شجينات يف هذا ال�شجن غ�شالتان اأوتوماتيك ون�شافتان، بالإ�شافة اإلى الغ�شالة القدمية. 

تو�سيب االأمتعة:

فيما يخ�ص اأماكن تو�شيب الأمتعة، عند اإجراء امل�شح العام 2010، كان الو�شع ما يزال على 
حاله منذ العام 1999 يف �شجني زحلة وطرابل�ص. اأي كانت ال�شجينات يو�ّشنب اأمتعتهن 
يف اأكيا�ص اأو كراتني. اأّما يف �شجنَي بربر اخلازن وبعبدا فهنالك خزانة اأو اإثنتان يف كل غرفة 
تت�شارك فيهما ال�شجينات ممّا ي�شمح بتو�شيب اأف�شل اإلّ اأنها غري كافية. بعد اإجراء امل�شح، 
اأدت عملية اإعادة تاأهيل �شجن زحلة خالل �شهر اأيلول 2010 اإلى حت�شني الو�شع حيث اأ�شبح 
هنالك عّدة خزانات يف كل غرفة، مما ي�شمح لل�شجينات بتو�شيب اأغرا�شهّن ب�شكٍل اأف�شل. 
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جتهيزات اأخرى:

مع حلول العام 2010 كانت كل غرفة من غرف ال�شجينات يف ال�شجون الأربعة قد زّودت 
بجهاز تلفزيون. هذا حت�ّشن �رضوري من اأجل تاأمني جزء من حاجة ال�شجينات اإلى الت�شال 

بالعامل اخلارجي، وهو اأمر كان مفقودًا كّليًّا خالل امل�شح العام 1999. 

2- الطعام والغذاء السليم

مكان حت�سري وتناول الطعام:

اأماكن  وجود  عدم  اإلى  الأربعة،  الن�شاء  �شجون  يف   ،1999 العام  اأجري  الذي  امل�شح  اأ�شار 
اإلى مطبخ ي�شّد هذه  الأربعة تفتقر  ال�شجون  �شة لإعداد الطعام وتناوله. كانت  خم�شّ
احلاجة وكانت ال�شجينات يّتكلن على نظام “الأرونة” اأي الطعام الذي توؤّمنه اإدارة ال�شجون، 
املكّونات  اإلى  ويفتقر  ال�شجينات  لكّل  كافية  بكّميات غري  ياأتي  الوقت  وكان يف معظم 
املغّذية. هذا احلال كان يدفع اأغلبية ال�شجينات اإلى التكال على الطعام الذي كانت توؤّمنه 
اأ�رضهّن. اإلّ اأنّه ب�شبب عدم توافر بّراد يومذاك، كانت ال�شجينات غري قادرات على حفظ اأي 
من الطعام لفرتة طويلة. اأي اأنّهن كّن ي�شطررّن اإلى رمي بع�ص هذه الأطعمة، وانتظار 
مّدة طويلة قبل احل�شول على غريها، اإذ اإنّه يف كثري من احلالت، كانت الفرتة الزمنية بني 
زيارة واأخرى من اأفراد اأ�رضهّن تطول ب�شبب بُعد امل�شافة بني مكان �شكن الأ�رضة وال�شجن. 
بال�شجينة  الأمر  وينتهي  اأكرث،  اأو  �شهر  والأخرى  الزيارة  بني  مي�شي  احلالت  من  كثري  ويف 

بالإكتفاء بوجبة طعام واحدة خالل النهار لفرتة قد تتجاوز ب�شعة اأ�شابيع.

على  الن�شاء  �شجون  تقّدًما ح�شل يف  اأّن  بنّي  فلقد   ،2010 العام  اأجري  الذي  امل�شح  اأّما 
�ص للطبخ واملواد الغذائية. فخالل ال�شنوات الع�رض التي ف�شلت  �شعيد توافر مكان خم�شّ
امل�شح الأول عن امل�شح الثاين، متّ تخ�شي�ص غرفة متوا�شعة لتُ�شتخدم كمطبخ يف �شجون 
�شة لتح�شري  بربر اخلازن وطرابل�ص وبعبدا. ولقد مت اإ�شتحداث غرفة يف �شجن زحلة خم�شّ
اأثر عملية اإعادة  اإنتهاء م�شح العام 2010*على  تزويدها بالأدوات الالزمة بعد  الطعام ومتّ 
اأّن التقّدم املحرز على  تاأهيل ال�شجن. وقد متّ تزويد مطبخ �شجن بربر اخلازن بفرين غاز. اإلّ 
الطعام يف  لإعداد  املخ�ش�شة  الغرفة  بعد.  يكتمل  الطعام مل  اإمكانية حت�شري  �شعيد 
�شجن طرابل�ص تفتقر اإلى التجهيزات ل �شّيما فرن غاز وطناجر و�شحون بال�شتيك وغريها 
من اأدوات الطبخ واأدوات الطعام وهي بحاجة اإلى اإعادة تاأهيل. كما اأّن التجهيزات الأ�شا�شية 

املذكورة مفقودة اأي�ًشا يف �شجني بعبدا وبربر اخلازن. 

بالإ�شافة اإلى ذلك يجب اأن تويل اإدارة ال�شجن اأهّمية مبوقع املطبخ يف ال�شجن حيث يجب اأن 
�شة له بنظام تهوئة مدرو�ص مينع انت�شار رائحة الطعام عند الطهي  تتمّتع الغرفة املخ�شّ
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والت�شخني اإلى غرف النوم وجميع اأق�شام ال�شجن. كما اأّن هنالك حاجة ما�ّشة للعمل على 
تخ�شي�ص غرفة جماورة للمطبخ يف كل �شجن لتناول الطعام. وهذا مل يتاأمن اإلى الآن يف 
اأي من ال�شجون الأربعة. لذا ت�شطر ال�شجينات اإلى اأن يتناولن الوجبات داخل غرف النوم 
على الأر�ص اأو يف املطبخ. ففي �شجن بربر اخلازن تتناول ال�شجينات الطعام بالتداور، حيث 
ل يّت�شع املطبخ لأكرث من 4 �شجينات يف الوقت الواحد. واجلدير بالذكر اأّن املطبخ غري مزّود 

بعدد كاٍف من الطاولت والكرا�شي.

نوعية الطعام:

تبنّي من امل�شح الذي اأجري العام 2010 اأّن اإدارات ال�شجون الأربعة كانت قد خطت خطوة 
كبرية جتاه الإلتزام بن�ص القانون رقم 14310 ال�شادر العام 1949*الذي ينّظم ال�شجون حتى 
اليوم، والذي يحّدد يف املادة 77 مقادير ونوعية املواد الغذائية التي يجب اأن حت�شل عليها كل 
�شجينة يف اليوم الواحد والتي تتاألف من خ�شار، حلم، دجاج، اأجبان، األبان. وحتظى ال�شجينات 
بالوجبات الثالث الأ�شا�شية وفًقا جلدول وجبات اأ�شبوعي يحّدد الأ�شناف والكّميات. وينّظم 

اجلدول اآمر ال�شجن.
اإدارة ال�شجن املواد الغذائية لإعداد الوجبات الثالث وهي توزع  يف �شجن طرابل�ص توؤّمن 
مرّتني يف اليوم حيث تكون اللحوم مطهوة م�شبًقا، وتوزع املواد النا�شفة نف�شها على 
جميع ال�شجينات. تقوم ال�شجينات باإعداد الوجبات بعد اإ�شتالم احل�ش�ص وهنالك مراعاة 
لتقاليد اجلن�شيات املختلفة حيث تطهو ال�شجينات من كل جن�شية الطعام بطريقتهن 
اأّن موؤ�ش�شة دار الأمل تقوم بتاأمني بع�ص املواد ال�رضورية لإعداد الوجبات  اخلا�شة. كما 
يوميًّا  “الأروينة”  ت�شّلم  اخلازن  بربر  �شجن  ال�شجن. يف  اإدارة  من  توؤّمن  ل  التي  ال�شاخنة 
الطازجة  اخل�شار  اإلى  بالإ�شافة  لالأكل،  جاهزة  وجبات  تت�شّمن  وهي  رومية  �شجن  من 
يوم  �ص  يخ�شّ ال�شجن،  هذا  يف  والبي�ص.  واللنب  احلالوة  مثل  امل�شاندة  واملواد  والفاكهة 
يف الأ�شبوع يتاألف فيه الطعام من الأرز والدجاج اأو اللحم. ويف �شجن بعبدا توؤّمن اإدارة 
ال�شجن املواد الغذائية اأي اخل�شار واحلبوب والفاكهة والأرز واللحوم والبي�ص مّرة يف اليوم. 
تقوم اإحدى ال�شجينات باإعداد الطعام مداورة. كما اأّن موؤ�ش�شة دار الأمل تقوم بتاأمني 
بع�ص املواد ال�رضورية لإعداد الوجبات ال�شاخنة التي ل توؤّمن من اإدارة ال�شجن. اأما �شجن 
زحلة فيعتمد نظام “الأروينة” التي توزّع املواد الغذائية املطبوخة مّرة يوميًّا بالإ�شافة اإلى 
اخل�شار والفاكهة والأجبان والألبان. ومنذ اإعادة تاأهيل ال�شجن يف اأيلول 2010 وا�شتحداث 
اإعداد  زحلة  �شجن  يف  ال�شجينات  باإمكان  اأ�شبح  وجتهيزها،  كمطبخ  لت�شتخدم  غرفة 

الوجبات، وقد �رضعَن بذلك. 
يف الوقت عينه، كما ين�ص قانون تنظيم اإدارة ال�شجون، ت�شمح اإدارات �شجون الن�شاء يف 

لبنان باأن توؤمن اأُ�رض ال�شجينات الطعام لهّن بعد اإخ�شاع كل وعاء و�شنف للتفتي�ص.
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اإ�شافيًا  الإمكان غذاءاً  توؤّمن قدر  الأربعة  ال�شجون  اإدارة كل من  اأّن  اأي�ًشا،  بالذكر  واجلدير 
للن�شاء احلوامل واملر�ّشعات وامل�شّنات اإذا احتاج الأمر.

3- مرافق وتجهيزات أخرى داخل السجن

مكاتب االإدارة وغرف احلار�سات:

�شة لت�شغلها اإدارة ال�شجن. ولكن  يف العام 1999  كان هنالك م�شاحة متوا�شعة خم�شّ
هذه امل�شاحة مل تكن حتتوي التجهيزات ال�رضورية لتاأمني ح�شن الإدارة وحفظ امللفات. يف 
�شجون بربر اخلازن وبعبدا وطرابل�ص كانت احلار�شات يت�شاركن غرفة واحدة وحّمام ومطبخ 

ة للحار�شات. متوا�شع. ويف �شجن زحلة مل يكن هنالك غرفة خم�ش�شّ

يف العام 2010،*تبنّي خالل امل�شح اأنّه كان هنالك بع�ص التغيري بالن�شبة للتجهيزات، حيث 
متّ تزويد مكاتب مديرات ال�شجون باأثاث ولكن هذه املكاتب كانت ما تزال تفتقر اإلى خزانات 
حلفظ امللفات يف �شجني طرابل�ص وبعبدا، مما قد ي�شّكل عائًقا اأمام حفظ ال�شجالت كما 
هو من�شو�ص يف املر�شوم رقم 10480 ال�شادر يف 1 متوز 1955. اأّما بالن�شبة لغرف احلار�شات، 
فقد بنّي امل�شح أنّه مل يطراأ اأي تغيري و/اأو حت�ّشن يف اأي من ال�شجون. اإل اأّن الو�شع حت�ّشن يف 
�شجن زحلة بعد اإعادة تاأهيله خالل �شهر اأيلول، اأي بعد امل�شح، حيث متّ تزويد مكتب املديرة 

بخزانة حلفظ امللفات ومتّ اإ�شتحداث غرفة للحار�شات.

غرفة املعاينة الطبية وحفظ االأدوية:

بنّي م�شح العام 1999 اأنّه عند عيادة الطبيب ال�شجن، كانت املعاينة جتري يف غرفة من 
م�شح  اأّما  الأدوية.  حلفظ  �ص  خم�شّ واحد  مكان  هنالك  يكن  ومل  ال�شاغرة،  الإدارة  غرف 
�شة ملعاينة  العام 2010 فلقد بنّي اأّن يف �شجون بربر اخلازن وبعبدا وطرابل�ص غرفة خم�شّ
�ص حلفظ الأدوية. اأما يف �شجن  ال�شجينات من قبل الطبيب وداخل الغرفة مكان خم�شّ
تاأهيل  اأعيد  بعدما  اإل  الأدوية  الطبية وحفظ  للمعاينة  يتم تخ�شي�ص غرفة  فلم  زحلة 

ال�شجن بعد امل�شح العام 2010.  

غرفة للح�سانة: 

�شة للح�شانة يف اأّي من ال�شجون  ك�شف م�شح العام 2010 اأْن لي�ص هنالك غرفة خم�شّ
الأربعة، وبنّي وجود ر�شيع يف �شجن بعبدا ي�شارك اأّمه الغرفة وبقّية ال�شجينات، ور�شيع اآخر 

يف �شجن زحلة يبقى مع اأّمه يف غرفة ال�شجينات وبينهّن مدّخنات.
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غرفة للمر�سدة االجتماعية:

الجتماعية يف  للمر�شدة  �شة  غرفة خم�شّ هنالك  يكن  1999، مل  العام  م�شح  بح�شب 
للمر�شدة  اإن�شاء غرفة  متّ  قد  اأنّه  بنّي   2010 العام  اأّن م�شح  اإل  الأربعة.  ال�شجون  اأيٍّ من 
الإجتماعية املكّلفة من قبل اجلمعيات يف كل من �شجن طرابل�ص وبعبدا. يف �شجن بربر 
اخلازن ت�شتخدم املر�شدة الجتماعية غرفة العزل كمكتب، وذلك بالتن�شيق مع اإدارة ال�شجن، 
حيث اأّن احلركة الجتماعية تُخلي املكتب يف حال ا�شطّرت الإدارة اإلى ا�شتعماله. و�شجن 
تنفيذ  خالل  الجتماعية  املر�شدة  ت�شتعملها  اأن  ميكن  م�شاحة  اإلى  يفتقر  زال  ما  زحلة 

برنامج اأو م�رضوع ما داخل ال�شجن.

م�ساحة للنزهة:

�شة للتنزه يف اأيٍّ من  بح�شب امل�شح الذي اأجري العام 1999، مل تكن تتوافر م�شاحة خم�شّ
ال�شجون الأربعة.

اأّما م�شح عام 2010* فلقد بنّي اأّن جهود بع�ص اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اأّدت اإلى ا�شتحداث 
ا، اأو على  �شة لنزهة ال�شجينات يف ال�شجون الأربعة يف م�شاحة �شغرية جدًّ ف�شح خم�شّ
ال�شطح كما هو احلال يف �شجن بعبدا. لذلك فهي ل حتّقق الهدف من النزهة ول ت�شمح 

لل�شجينات مبمار�شة الريا�شة والن�شاطات.

غرف املواجهة و�سبل االت�سال:

ي�شري امل�شح الذي اأجري العام 1999، اأنّه مل تتوافر غرف للمواجهة يف كل �شجون الن�شاء 
وكانت كل  �شبٍك حديدي  عرب  املواجهة  تتّم  كانت  للزيارات  �ص  املخ�شّ اليوم  ويف  حينها. 
الأحاديث تتّم ب�شوٍت عاٍل اإذ اإنّه مل يكن هنالك اأجهزة للتوا�شل الداخلي )Intercom(. اأي اأّن 

حّق ال�شجينات باخللوة مع اأفراد اأ�رضتهّن، ل �شّيما الأولد، مل يكن موؤّمنًا اأبًدا. 

الأربعة  ال�شجون  يف  للمواجهة  غرف  اإن�شاء  متّ  اأنّه  اأظهر  فلقد   ،2010 العام  م�شح  اأّما 
اخلازن.  بربر  ال�شجن يف �شجن  اإدارة  واملوؤ�ش�شات وجهود  بف�شل م�شاعي بع�ص اجلمعيات 
ويف العام 2006 قام معهد الدرا�شات الن�شائية يف العامل العربي بال�رضاكة مع دار الأمل 
با�شتحداث غرفة مواجهة جمّهزة بعازل زجاجي وجهاز توا�شل يف �شجن طرابل�ص. ولقد متّ 
لحًقا جتهيز هذه الغرف بعازل اآمن واأجهزة التوا�شل الداخلي )Intercom( يف �شجني زحلة 
وبعبدا من ِقبَل اإدارة ال�شجن وبف�شل م�شاعي بع�ص اجلمعيات التي اأّمنت التجهيزات. اأّما 
يف �شجن بربر اخلازن، فما يزال التوا�شل بني ال�شجينة وَمن يزورها يجري عرب �شبٍك حديدي 

ممّا مينع اخل�شو�شية الفردية.
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�شت غرفة لذلك يف �شجن طرابل�ص، ما زالت  بالن�شبة للقاء ال�شجينة باأولدها، بينما ُخ�شّ
�شجون بربر اخلازن وبعبدا وزحلة تفتقر ملثل هذه الغرفة. حني يزور اأولد اإحدى ال�شجينات 
والدتهم يف هذه ال�شجون الثالثة، يكون اللقاء يف اأغلب الأحيان يف مكتب املديرة وباإذن 

ُم�شبق من النيابة العامة التمييزية.

اآخر هاتفيًّا، متّ  اأو فريق  املحامي  اأو  اأ�رضتها  باأفراد  ال�شجينة  اإت�شال  اإمكانية  اإلى  بالن�شبة 
جتهيز �شجنَي طرابل�ص وبعبدا بهاتف عمومي، وي�شمح لل�شجينات باإجراء اإت�شالت وفًقا 
لنظاٍم معنّي ي�شمح باإجراء الت�شالت، حيث يجب اأخذ موافقة م�شبقة من النيابة العاّمة 
املكاملة  اإلى  ال�شتماع  ومهّمتها  الرقم  احلار�شات بطلب  وتقوم  ال�شجن  من خالل مديرة 
تلفون  عرب  يجري  فالت�شال  بعد،  عمومي  هاتف  يوجد  ل  اخلازن  بربر  �شجن  بكاملها. يف 
الفاك�ص يف مكتب رئي�ص القلم الإداري املجاور ملكتب املديرة. اأّما يف �شجن زحلة فلم يتوافر 
حت�شل  اأن  عليها  اإتّ�شال  اإجراء  ال�شجينات  اإحدى  احتاجت  اإذا  عمومي.  هاتف  الآن  حتى 
على الإذن املن�شو�ص اأعاله كي جتري اإت�شالً من الهاتف املوجود يف مكتب املديرة، ويجري 

الإت�شال وفًقا للنظام املّتبع يف ال�شجون الأخرى.

غرف التدريب املهني واالأ�سغال:

�ص  الن�شاء خم�شّ اأّي من �شجون  ح�شب م�شح العام**1999، مل يكن هنالك غرف داخل 
للتدريب املهني و/اأو الأ�شغال. كانت الدورات تُقام يف غرف ال�شجينات وكان من ال�شعب 

ا تاأمني املواد والأدوات ال�رضورية لإجراء اأي تدريب. جدًّ

�شت  اأّما م�شح العام 2010، فقد اأظهر اأّن حت�ّشنًا ملحوًظا طراأ على هذا ال�شعيد، حيث خ�شّ
�شت  اأو غرفتان يف كّل من �شجن بربر اخلازن وطرابل�ص لإجراء دورات تدريبية، وُخ�شّ غرفة 
غرفة �شغرية يف �شجن بعبدا لهذا الغر�ص. ويف �شجن زحلة، متّ تخ�شي�ص غرفة �شغرية 
للتدريب املهني من �شمن عملية اإعادة التاأهيل التي �شهدها ال�شجن بعد امل�شح خالل 

�شهر اأيلول.

غرف للعزل االإنفرادي:

ا، داخلها مرحا�ص لتلبي  يف كل من ال�شجون الأربعة هنالك غرفة �شّيقة، ومظلمة جدًّ
ال�شجينة احتياجاتها الطبيعية، ول تتوافر فيها التهوئة، وتُ�شتخدم لعقاب ال�شجينة التي 
تفتعل م�شاكل اأو حتاول الهرب؛ علًما اأّن وجود مثل هذه الغرف خمالف حلقوق ال�شجينات 
ول �شّيما تلك املن�شو�شة �شمن القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�شجناء والتي ت�شّدد: 
اأوًل: »اأن العقوبة اجل�شدية والعقوبة بالو�شع يف زنزانة مظلمة، واأية عقوبة قا�شية اأو ل 
اإن�شانية اأو مهينة، حمظورة كليا كعقوبات تاأديبية« )املادة 31(؛ ثانيًا »اأنه ل يجوز يف اأي حني 
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اأن يعاقب ال�شجني باحلب�ص املنفرد اأو بتخفي�ص الطعام الذي يعطى له اإل بعد اأن يكون 
الطبيب قد فح�شه و�شهد خطيا على اأنه قادر على حتمل مثل هذه العقوبة« )املادة 32(.71

ب- معاملة السجينات: المحكومات والموقوفات

ي�شري امل�شح الذي اأجري العام**2010،*إلى اأنّه مل يطراأ اأي تغيري يُذكر منذ العام 1999، فيما 
يتعّلق باملعاملة التي تلقاها ال�شجينات من ِقبل اإدارة ال�شجن التي حتر�ص على اأن تتقّيد 

بالنظام الداخلي لل�شجون. 

تعيني الغرف:

تعنّي املديرة الغرفة لكل �شجينة عند و�شولها اإلى ال�شجن وذلك ح�شب توافر املكان داخل 
الغرف، ويف بع�ص الأحيان ح�شب اجلن�شية اأي�ًشا. كما اأنّه اإذا �شادف وجوب تعيني �شجينتني 
مّتهمتني بالق�شية ذاتها، يجري الف�شل بينهما من خالل و�شعهما يف غرفتني خمتلفتني.

اأنّه حتى تاريخ اإجراء امل�شح العام 2010، مل يكن هنالك يف اأي من ال�شجون  من الالفت 
اأجنبية  جن�شيات  من  ال�شجينات  وبني  واملوقوفات،  املحكومات  بني  ف�شل  نظام  الأربعة 

وال�شجينات من جن�شيات عربية.

�سجينات من جن�سيات اأجنبية اأنهني مّدة احلكم!
اأجنبية  2010  كان عدد ال�شجينات من جن�شيات  اإجراء امل�شح العام  اأنّه عند  من الالفت 
اللواتي اأنهني مّدة احلكم قد جتاوز الـ 40 اإمراأة يف �شجن طرابل�ص، اأغلبهن كن يخدمن يف 
املنازل قبل اإلقاء القب�ص عليهن، ممّا يوؤثّر �شلبًّا اأحيانًا يف نظام تعيني الغرف املّتبع. ومعظم 
هوؤلء ال�شجينات ل يزال يف ال�شجن مع اأّن فرتة احلكم قد اإنتهت لأنّه لي�ص من جهة تتبّنى 
القيام بالإجراءات القانونية لرتحيلهّن وتاأمني ر�شوم اإطالق �رضاحهّن وتاأمني ثمن تذكرة العودة 
اإلى الوطن. ويف الوقت عينه، لي�ص من املمكن اأن يعدن حيث كّن يعملن قبل ال�شجن اإّما لأّن 
رّب /ربّة العمل يرف�ص ذلك و/اأو لأنهّن يخفن العودة هربًا من �شوء املعاملة و/اأو الإ�شتغالل.

امل�شكلة ذاتها موجودة يف نظارة الأمن العام اللبناين حيث “ ... اأربع ]من الزنزانات[ للن�شاء، 
�شة لل�رضيالنكيات لكرثة عددهّن من جهة، وخوًفا من احتكاكهّن مع اأخريات  اإحداها خم�شّ
من جهة ثانية، وخ�شو�ًشا الثيوبيات. وتتوزّع الن�شاء على هذه الزنزانات على اأ�شا�ص “احلّد 
من امل�شكالت املتوّقعة بينهن”. ... ]و[ الزنزانات عبارة عن اأقفا�ص حديد �شوداء، اأن�شئت يف 
و�شط املمر، وبالتايل ي�شتطيع املتجّول اأن يعاين ال�شجناء داخلها من كل اجلهات. ... الثياب 
تتدلّى من الق�شبان، ف�شالً عن الأكيا�ص وبع�ص املاأكولت. ... يق�شي ال�شجناء وال�شجينات 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b034.html :71 لالإطالع على ن�ص القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�شجناء  مراجعة  املوقع
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اأوقاتهم بالت�شامر مع نظرائهم والأكل والنوم على قطع ا�شفنج رقيقة.  واأ�شحاب احلّظ 
بينهم ممّن ا�شتطاعوا النت�شار عند اأطراف الزنزانات، اتّخذوا من ق�شبانها م�شنًدا لظهورهم، 

على خالف من كّد�شهم الكتظاظ يف الو�شط... “72

اأّما على �شعيد الف�شل بني القا�رضات وال�شجينات الأخريات، على عك�ص احلال عند اإجراء 
امل�شح العام 1999، مل يكن هنالك من قا�رضات يف اأي من ال�شجون الأربعة للن�شاء عند 
اإجراء امل�شح العام 2010،*ذلك لأنه اإنطالقا من املر�شوم رقم 11859 ال�شادر يف 11 �شباط 
�شنة 2004 )اإن�شاء معهد تاأديب خا�ص بال�شجينات القا�رضات يف م�شت�شفى �شهر البا�شق 
البا�شق وهو يخ�شع ب�شكل مبا�رض لآمر  �ص لهّن �شجٌن خا�صٌّ يف �شهر  احلكومي( ُخ�شّ

�شجن الأحداث يف رومية وتديره احلار�شات. 

املمنوعات:

فور دخول ال�شجينة يتم تبليغها نظام ال�ّشجن والإجراءات العقابية يف حال خمالفة اأي من 
القوانني، ل �شّيما الّتورّط باأي من املمنوعات. واملمنوعات هي نف�شها يف ال�شجون الأربعة: 
التمّرد، الع�شيان، العتداء على ال�ّشجينات و/اأو احلار�شات، قّلة الأدب والّدخول يف عراك مع 
ات واأدوات م�شنوعة  ال�ّشجينات الأخريات، ال�شتائم، ال�رضب، اقتناء اأدوات حاّدة مثل املق�شّ

من احلديد، التنّقل بني الغرف، الّنوم بجنب �شجينة اأخرى.

كما هو ممنوع على ال�شجينات الحتفاظ باأموالهن اخلا�شة و/اأو املجوهرات وكل املمتلكات 
خا�ّص  �شجّل  وامل�رضوف يف  املداخيل  كل  ويدّون  لالأمانات  خزنة  حُتفظ يف  فهذه  الثمينة. 

حتتفظ به اإدارة ال�شجن.

االإجراءات العقابية:

العزل  يلي:  الأربعة وهي كما  ال�شجون  تت�شابه يف كل من  اأي�ًشا  العقابية  الإجراءات  اإّن 
الإنفرادي، منع اخلروج من الغرفة، منع ال�شجينة عن الأمور التي حتب ممار�شتها، �شحب حق 
منع  الإعانات،  احلرمان من  التحقيقات،  بفتح  التهديد  الّنزهة،  حّق  احلرمان من  املواجهة، 

التدخني، والنقل من �شجن اإلى �شجن اآخر.

حرّية التحرّك داخل ال�ّسجن:

ا، حيث اأنه م�شموٌح فقط يف  اإّن حرّية ال�شجينة فيما يخ�ص التنّقل بني الغرف حمدودة جدًّ
اأوقات معّينة من النهار وبح�شب نظام يختلف من �شجٍن اإلى اآخر. مثالً قد يُ�شمح التنّقل 
72 امل�شدر: مقالة بعنوان ع�سكريون وموقوفون حتت ج�رش اإليا�ض الهراوي ... زيارة م�رشوطة اإلى �سجن الأمن العام اللبناين ور�سد معاناة 

http://www.daralhayat.com/internationalarticle/138-437 ،9 .سكان »حتت الأر�ض« )ر�شا، ف.  7  مايو 2010 (، �ص�
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من غرفة اإلى اأخرى داخل ال�شجن فقط يف اأوقات تناول الطعام و/اأو يف وقت النزهة، ومينع 
فيما عدا ذلك. قد ت�شمح اإدارة ال�شجن لل�شجينات بالتنّقل خالل فرتة معّينة من النهار 

لزيارة بع�شهّن البع�ص، ومينعن عن ذلك يف الأوقات الباقية. 

املراقبة:

تعتمد املديرة يف كل من �شجون بربر اخلازن وبعبدا وزحلة وطرابل�ص على احلار�شات وعلى 
بع�ص ال�شجينات من اأجل مراقبة ما يجري داخل الغرف و�شائر مرافق ال�شجن. تعنّي املديرة 
اإحدى ال�شجينات وتوكل اإليها هذه املهّمة. اأّما يف �شجن طرابل�ص فقد وُ�شع جهاز مراقبة 

)كامريا( يف الأروقة مو�شولة بجهاز و�شا�شة يف مكتب املديرة.

الرعاية الطّبية واملتابعة ال�سّحية:

غط والّربو والقلب،  يتم توافر بع�ص الأدوية، وخ�شو�ًشا لالأمرا�ص املزمنة، مثل ال�شّكري وال�شّ
املديرية  يف  حة  ال�شّ فرع  ِقبَل  من  املكّلف  الطّبية  الّطبيب  وو�شفة  الّتقرير  تلّقي  بعد 
العامة لقوى الأمن الداخلي. ويقوم الأهل واجلمعيات اأي�ًشا بتاأمني ما مل يتوافر من اأدوية 

ح�شب طلب مديرة ال�شجن.

هنالك متابعة �شّحية بح�شب توافر الإمكانات. يف �شجن بربراخلازن طبيب مكّلف مبعاينة 
يف  الطارئة.  احلالت  ويف  ال�رضورة  عند  ويُ�شتدعى  منّظم  ب�شكل  يداوم  وهو  ال�شجينات 
�شجن طرابل�ص، جتري املتابعة ال�شحية ب�شكل م�شتمر )هنالك مركز طبي يف الثكنة( ويزور 
اأّما يف �شجني  اأو�شاع ال�شجينات.  اأ�شبوعيًا لالإطالع على  الطبيب ال�شجن ب�شكل دوري 
زحلة وبعبدا، فقد متّر فرتة من الزمن من دون اأن تخ�شع ال�شجينة ملعاينة طّبية. هنالك 
يف  ولكن  منتظم.  ب�شكل  يداوم  ل  ولكنه  الداخلي  الأمن  قوى  ِقبَل  من  مكّلف  طبيب 
كل ال�شجون ممّر�شة للمتابعة ال�شّحية. ويف حال عانت اإحدى ال�شجينات عار�ًشا �شّحيًا 
اإلى  النقل  �رضورة  حال  ويف  املكّلف.  الطبيب  ا�شتدعاء  اإلى  ال�شجن  اإدارة  تلجاأ  مفاجئًا، 

امل�شت�شفى يُ�شتدعى الإ�شعاف التابع مل�شت�شفى حكومي. 

و/اأو  م�شتمرة  عالجات  اإلى  حتتاج  اإلتهابات  و/اأو  مبر�ص  ال�شجينات  اإحدى  اإ�شابة  حال  يف 
طويلة الأمد، يجري نقل ال�شجينة املري�شة اإلى امل�شت�شفى لتلقي العالج اإذا اأو�شى تقرير 
الطبيب املخت�ص والطبيب امل�شوؤول عن ال�شجن بذلك. واإذا مل يكن هذا هو احلال، اأي مل 
اإ�رضاف املمر�شة  اإلى امل�شت�شفى، حتظى بالعالج داخل ال�شجن حتت  يُطلب نقل املري�شة 

وطبيب ال�شجن. 

يف ما يخ�ص منع انت�شار الأمرا�ص املعدية هنالك اإجراء خا�ص بحالت مر�ص فريو�ص نق�ص 
و�شولها  عند  �شجينة  الإجراء فح�ص كل  هذا  يقت�شي   .)HIV/AIDS( املكت�شبة  املناعة 
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اأحداهّن حاملة للفريو�ص، يجري  اأّن  اإتّ�شح  اإذا  املر�ص.   اأنها ل حتمل  لتاأكيد  ال�شجن  اإلى 
تبليغ املركز الطّبي واملديرية العامة لالأمن الداخلي وتخ�شع لفح�ٍص ثاٍن لتتاأكد النتيجة 
اإ�شابة �شجينة بهذا املر�ص يجري عزلها يف اإحدى غرف ال�شجن. تبقى  اإذا ثبتت  الأولى. 
طبيب  اإ�رضاف  حتت  وذلك  العالج  تلّقي  فرتة  طيلة  معزولة  للفريو�ص  احلاملة  ال�شجينة 

ال�شجن واملمّر�شة. 

يف حال كانت �شجينة ما م�شابة باأحد الأمرا�ص املتناقلة جن�شيًّا، يجري اإعالم ال�شجينات 
الأخريات، ل �شّيما الّلواتي ي�شاركنها الغرفة، ويطلب منهّن اأخذ احليطة وتفادي ا�شتعمال 
اأدوات احلفاظ على النظافة ال�شخ�شية اخلا�ّشة بال�شجينة املري�شة، ول �شّيما املنا�شف 

والثياب الداخلية. 

فيما يخ�ص املعاملة اخلا�ّشة التي هي حّق لل�شجينات امل�شّنات واحلوامل واملر�شعات، تعاين 
اخلا�شة  املعاملة  لهّن. تقت�رض  توافر متابعة دقيقة وم�شتمّرة  لبنان عدم  ال�شجينات يف 
التي يحظنَي بها على احل�شول على ال�رضير ال�شفلي يف حال كانت الأ�رضّة فوق بع�شها 

البع�ص واإعفائهّن من واجبات تنظيف الغرف وتاأمني وجبات طعام اإ�شافية لهّن.

يف حالة احلوامل حتر�ص اإدارة ال�شجن يف كل من �شجون الن�شاء الأربعة على ت�شهيل عملّية 
الولدة يف م�شت�شفى تابع لقوى الأمن الداخلي، ويُ�شمح لحًقا لل�شجينة باإبقاء املولود/ة 
معها يف الغرفة وذلك حّتى بلوغه/ها �شّن ال�شهرين. وقد اأظهر امل�شح الذي اأُجري العام 

2010، وجود 5*ن�شاء حامالت يف �شجن طرابل�ص.

�شة للتدخني، فهذا لي�ص متوافرًا يف اأي من ال�شجون  اأّما بالن�شبة لتعيني اأماكن خم�شّ
الأربعة.  يُ�شمح لل�شجينات بتدخني كّمية غري حمّددة طوال النهار حتى يف الغرف، ما عدا 
وامل�شّنات  املدّخنات  غري  ال�شجينات  فاإّن  بالتايل  و  للّنوم.  �شة  املخ�شّ الّليل  �شاعات  خالل 

واحلوامل يتعّر�شن ملخاطر التدخني كاملدّخنات ب�شكل م�شتمر. 

العالجات النف�سية:

اإ�شت�شارة  بعد  احلاجة  عند  النف�شية  العالجات  تتاأّمن  وزحلة  وطرابل�ص  بعبدا  �شجون  يف 
املالية  املوارد  توافر  عدم  ب�شبب  يتعّذر  قد  هذا  عينه  الوقت  يف  ولكن  ال�شجن.   طبيب 
فتوؤّمن  خازن  بربر  �شجن  يف  اأما  نف�شي/ة.  معالج/ة  اأو  طبيب/ة  مع  للتعاقد  ال�رضورية 
احلركة الإجتماعية مي�رّضًا نف�شيًّا )psychologist( ملتابعة ومراجعة ال�شجينات وطبيبًا نف�شيًّا 
)psychiatrist( يتابع احلالت بالتن�شيق مع املي�رّض النف�شي، وذلك بالتن�شيق اأي�ًشا مع طبيب 

ال�شجن، خ�شو�ًشا يف حالت و�شف الأدوية.

يف حال عدم توافر املوارد وا�شتحالة التعاقد مع طبيب/ة اأو معالج/ة نف�شي/ة تلجاأ اإدارة 
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اللواتي  ال�شجينات  وم�شاعدة  لتهدئة  ال�شجن  داخل  املمّر�شة  اأو  طبيب/ة  اإلى  ال�شجن 
يعانني من ا�شطرابات ع�شبية ونف�شية �شمن اخلربة والعالجات املتوافرة. 

الن�ساطات  الرتفيهية :

يُ�شمح لل�ّشجينات مب�شاهدة خمتلف الربامج التلفزيونية طوال النهار ويُ�شمح لهّن باخلروج 
�شة للّنزهة ح�شب اجلدول والنظام املّتبع يف كل من ال�شجون الأربعة.  اإلى ف�شحة خم�شّ
�شة. كما اأّن ال�شجون الأربعة  وما زالت جميع ال�شجون تفتقر اإلى برامج ترفيهية متخ�شّ
�ص للقراءة. حاليًّا هنالك فقط بع�ص الكتب  ما زالت تفتقر اإلى وجود مكتبة ومكان خم�شّ

املو�شوعة على بع�ص الرفوف يف ركن اإحدى الغرف. 

اللبا�ص:

بالن�شبة للمالب�ص اخلارجية، ت�شري املواد 82 وما يليها من مر�شوم تنظيم ال�شجون بو�شوح 
اإلى لبا�ص املحكوم عليهن ووجوب ا�شتالمه يوم اإبالغهن احلكم النهائي. اأما الواقع فهو غري 
ذلك، حيث اأّن اإدارة ال�شجن ل توؤّمن املالب�ص اخلارجية، وبالتايل يُ�شمح لل�ّشجينات بارتداء ما 
يُردَن ممّا لديهن عند دخولهن ال�شجن، �رضط اأن يكون حمت�شًما واأن ل ينتِعْلن اأحذية برباط 
وكعوب واأن ل يرتدين الأحزمة، وذلك لأنها ت�شّكل خطرًا وكما قد تُ�شتخدم لأذيّة ال�شجينات.

حاجات اأ�سا�سية غري موؤّمنة )1(
- اإّن املالب�ص اخلارجية والداخلية والفوط ال�شّحية وغريها من م�شتلزمات احلفاظ على 
النظافة غري موؤّمنة. وعلى اإدارة ال�شجن اأن ت�شعى دائًما اإلى تاأمني التربّعات العينية 

اأو املالية لتاأمينها وتاأمني حاجة ال�شجينات.

ممار�سة ال�سعائر الدينية:

يُ�شمح لل�شجينة باأن متار�ص دينها، كما يُ�شمح لها باأن تتلّقى اإر�شادات دينية وروحية من 
لل�شجينات  الأعلى  ال�شيعي  واملجل�ص  الفتوى  دار  من  املوفدين  امل�شوؤولني  املر�شدين  ِقبل 
الطوائف  من  لل�شجينات  والإجنيلية  الكاثوليكية  املر�شدية  ومن  امل�شلمة  الطوائف  من 

امل�شيحية، وذلك يف الأيام والأوقات التي حتّددها اإدارة ال�شجن. 

احلفاظ على نظافة املكان:

اإّن تنظيف الغرف داخل ال�شجون هو مهّمة ال�شجينات وهّن يقمَن بذلك بالتداور، ويجري 
تنظيف الغرف يوميًّا.
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حاجات اأ�سا�سية غري موؤّمنة )2(
هنالك �شعوبة يف تاأمني مواد التنظيف وغ�شل الثياب واملواد الأ�شا�شية للحفاظ على 
النظافة. تعمد اإدارة كل من ال�شجون الأربعة على تاأمينها من خالل اجلمعيات واملوؤ�ش�شات.

ت�سخري ال�سجينات للعمل كَخَدم:
ل يتم الطلب من ال�شجينات العمل كخدم لدى امل�شوؤولني الإداريني داخل ال�شجن، ولكن 
قد تطلب اإحدى ال�شجينات من �شجينة اأخرى اأو اأكرث اأن تخدمها و/اأو تعمل لديها لقاء 
اأجرٍ ما، ول �شّيما من ال�شجينات الأجنبيات اللواتي كّن يعملن خدًما قبل دخولهّن ال�شجن، 
ويتقا�شني مقابل ذلك اإّما طعاًما اأو لبا�ًشا اأو �شجائر اإلخ.، الأمر الذي يتناق�ص مع املاّدة 89 
فقرة 2 من مر�شوم تنظيم ال�شجون التي تن�ص على اأنّه “ل يجوز ل�شجني ما اأن ي�شتخدم 

�شجينًا اآخر ليحّل حمّله يف تنظيف غرفه اأو يف الأمكنة العامة”.  

الربامج والدورات التدريبية واملهنية:
بنّي امل�شح الذي اأجري العام 2010 اأّن احلركة الإجتماعية يف �شجن بربر اخلازن تقوم بتنظيم 
وتزيني  �شناعية  ودرزة  تطريز  دورات  بينها  من  عام،  احلاجة كل  حتّدد ح�شب  تدريبية  دورات 
بربر  �شجني  الدورات يف  هذه  مثل  اجلمعيات  بع�ص  وتطّبق  احلا�شوب.  واإ�شتخدام  ن�شائي 
اخلازن وطرابل�ص. كما اأّن  موؤ�ش�شة دار الأمل تنّظم دورات منتجة تقوم خاللها ال�شجينات 

باأ�شغال مدرّة للّدخل يف �شجني طرابل�ص وبعبدا.
واجلدير بالذكر اأي�ًشا اأّن موؤ�ّش�شة دار الأمل تطّبق برناجًما يف �شجني بعبدا وطرابل�ص تقوم 
من خالله املر�شدة الإجتماعية بتح�شري ال�شجينة التي اأنهت مّدة حكمها ملواجهة املجتمع 
من جديد كي ت�شق طريقها يف احلياة بعيداً عن الأ�شباب التي اأدخلتها ال�شجن اأو تلك التي 
اإلى �شجنها من جديد. كما يقوم مركز ري�شتارت مبواكبة ال�شجينات بعد  اأن توؤّدي  ميكن 
خروجهّن من ال�شجن بعد اإنتهاء مّدة حكمها من خالل تطبيق برنامج ميّكن ال�شجينة من 
التاأقلم مع املحيط الذي ت�شتقر )اأو حتاول اأن ت�شتقر( فيه، وت�شاندها يف عملية الإنخراط 

جمّدداً يف املجتمع.

مالحظة 
حتى تكون عملية تاأهيل ال�شجينات مكتملة، من ال�رضوري اأن يحظى الأخ�شائيون و/اأو 
العنا�رض الأمنية الذين يحتكون مع ال�شجينات بفر�ص تدريب من اأجل تطوير مهاراتهم 
يف جمال الإت�شال والتوا�شل، حل النزاعات، فن التفاو�ص، حقوق ال�شجناء، حقوق الإن�شان 
ب�شكل عام.  كما اأنّه من ال�رضوري اأن توؤمن �شبل رعاية العاملني داخل ال�شجن لتفادي 

الإحرتاق الوظيفي ول�شالمة �شحتهم النف�شية وللحفاظ على نوعية وفعالية اخلدمة.
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• خالصة	
يتعّلق  فيما  العربية  البلدان  يف  كبري  حدٍّ  اإلى  ال�شجينات  معاناة  تت�شابه  عام  ب�شكل 
حقوقهن  من  حمرومات  اأنّهّن  اأي�ًشا  الوا�شح  ومن  ال�شجون.  داخل  املعي�شية  بالأو�شاع 
حت�شني  اأجل  من  �رضيعة  تدابري  اإتّخاذ  ال�رضوري  من  وبالتايل  الكثرية.  الأ�شا�شية  الإن�شانية 
اأو�شاع ال�شجون بغية حتويل ال�شجون اإلى مراكز اإ�شالح واإعادة تاأهيل وحت�شري ال�شجينات 
لالإنخراط يف املجتمع بعد اإطالق �رضاحهن. اإّن معظم �شجون الن�شاء يف البلدان العربية 
ال�شّحية  بالرعاية  ال�شجينات  حقوق  اإّن  اإذ  الهدف  هذا  من  ا  جدًّ بعيٌد  اليوم،  هي  كما 
غري  والتعّلم،  احل�شنة  واملعاملة  والرتيّ�ص  والتهوئة  والنظافة  ال�شليم  والغذاء  والطّبية 

حمرتمة بدرجات متفاوتة من ِقبَل اجلهات امل�رضفة على ال�شجون.

البيئة والأحوال املعي�شّية  التي طراأت على �شعيد  التح�ّشن  اأوجه  اإلى  الإ�شارة  كما جتدر 
يف �شجون الن�شاء يف لبنان خالل ال�شنوات الع�رض التي ف�شلت امل�شحني اللذين قام بهما 
معهد الدرا�شات الن�شائية يف العامل العربي يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية )بني العامني 
1999 و2010(. هذا التطور مل يكن ليح�شل لول جهود وزارة الداخلية وفرع ال�ّشجون يف 
قيادة الدرك امل�شوؤولة مبا�رضة عن ال�شجون ومتويل جهات دولية وحملية وبع�ص ال�شفارات 
الأجنبية امل�شاريع التي خّططت لها ونّفذتها موؤ�ّش�شات غري حكومية والتي �شاهمت يف 

تلبية جزٍء مهم )مع اأنه ب�شيط( من حاجات ال�شجينات.
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• المراجع	
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املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي. )2008(. الن�ساء فى ال�سجون امل�رشية 2007–2008. متّ حتميل 
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الفصل الخامس:
السجينات والجرائم التي يرتكبنها 
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• السجينة والجريمة في لبنان	
• خالصة	
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• تمهيد	
اأنواع العنف.  اإّن الن�شاء يف البلدان العربية ما زلن يف كثري من الأحيان، �شحايا ل�شّتى   
اأو  اأن يرتكب جنحة  اإلى  ولكن يف الوقت ذاته هنالك عدد منهّن َمن تدفع بهّن الظروف 

جرمية.

اإّن اأبرز اأ�شباب عدم توافر معلومات و�شورة وا�شحة حول واقع اجلرمية يف هذه البلدان هي:
�شعوبة العثور على البيانات الإح�شائية املطلوبة؛*	
اجلرمية، *	 تغرّي منا�شيب  تف�شري كيفية  الوقوف على  ت�شاعد يف  البيانات ل  اأكرثية 

ومدى تف�شيها وانت�شارها خالل فرتة زمنية معينة، اأو التعّرف على �شمات وظروف 
هذه اجلرائم ومرتكبيها، اأو ال�شلوك الإجرامي احلا�شل، اأو الجتاهات العامة ملثل هذه 

الأو�شاع؛
عدم الهتمام بالبيانات واملعلومات امل�شّجلة لدى اأجهزة العدالة اجلنائية العربية؛*	
عدم اإتباع اأ�شول وخطط التبويب والت�شنيف يف الح�شاء اجلنائي؛*	
لتفا�شيل *	 ودقيقة،  وا�شحة  العربية، عن تقدمي �شورة  الأمن  اأجهزة  عجز معظم 

مواجهة اأو�شاع اجلرمية ونوعية وخ�شائ�ص املجرمني، اإل بقدر حمدود؛
ق�شور يف الإهتمام بالإح�شاء اجلنائي؛*	
عدم اإعتماد الطرق احلديثة واملنهج العلمي؛*	
عدم اإعداد الكوادر الكفوءة يف جمال اإح�شاءات اجلرمية؛*	
)ال�رضطة، *	 العربية  الدول  معظم  يف  اجلنائية  العدالة  اأجهزة  اإح�شاءات  اقت�شار 

اجلرمية  ق�شايا  تناول  عن  امل�شوؤولة  اجلهات  وهي  العقابية،  املوؤ�ش�شات  الق�شاء، 
جمال  تتعدى  ول  مقت�شبة  البيانات  حيث  الروتيني،  الت�شجيل  على  واملجرمني( 

التعداد؛ 
لمبالة يف تدقيق الأرقام الإح�شائية، حيث بع�ص التناق�ص والإختالف بني الأرقام *	

املقّدمة اإلى املكتب العربي ملكافحة اجلرمية، وتلك املقّدمة اإلى الأمم املتحدة اأو اإلى 
دائرة الأمم املتحدة ملنع اجلرمية، اأو ال�رضطة اجلنائية الدولية )Interpol(، وهو تباين قد 
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يعود اإلى التباين يف الت�شانيف املعتمدة، اأو اإلى اأ�شلوب ملء ال�شتمارات، اأو عدم 
اإيالء الدّقة املطلوبة )امل�شهداين، 2007(73.

الذين  الأفراد  واأكيدة حول  اإح�شاءات موثوقة  اإلى  ت�شتند  درا�شات علمية  العثور على  اإّن 
يرتكبون اجلنح واجلرائم يف البلدان العربية غري ممكن. ومن الأ�شعب هو العثور على درا�شات 
تبنّي التغيري على مّر ال�شنني يف خلفية الن�شاء اللواتي يرتكنب جرمية واأنواع اجلرائم التي 

يرتكبنها.

ي�شلّط هذا الف�شل من الدليل، يف ق�شمه الأول ال�شوء على املعلومات القليلة املتوافرة 
حول اجلرمية ومرتكبيها واأنواعها وانت�شارها يف بع�ص البلدان العربية. اأّما الق�شم الثاين من 
الن�شائية يف العامل  الدرا�شات  اأجراه معهد  �ص لنتائج امل�شح الذي  الف�شل، فهو خم�شّ
العربي يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية العاَمني 1999 و2010، يف �شجون الن�شاء الأربعة يف 

طرابل�ص، وزحلة - البقاع(.  جبل لبنان، القّبة –  بريوت، بعبدا –  لبنان )بربر اخلازن – 

• السجينة والجريمة في البلدان العربية	
ت�شّكل  العربية،  البلدان  حكومات  عن  �شادرة  دقيقة  جنائية  اإح�شاءات  غياب  ظّل  يف 
 )United*Nations*Office*of*Drugs*and*Crime( اإح�شاءات مكتب الأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية
وال�رضطة اجلنائية الدولية )Interpol( اأف�شل م�شدر معلومات حول اجلرائم املرتكبة واأنواعها 

ومرتكبيها.

على الرغم من �شعوبة احل�شول على اإح�شاءات جنائية موثوقة يف البلدان العربية، متّكن 
 )United*Nations*Office*of*Drugs*and*Crime( كّل من مكتب الأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية
وال�رضطة اجلنائية الدولية )Interpol( من جمع واإ�شدار بع�ص  اجلداول التي تعطي فكرة عن 

انت�شار بع�ص اأنواع اجلرمية يف بع�ص هذه البلدان لعّدة اأعوام.

الر�شم رقم 1 يبنّي معدلت ارتكاب اجلرائم يف بع�ص البلدان العربية للعاَمني 2005  2008 74، 
 )drug trafficking( والجتار باملخدرات  )assault( ول �شّيما العتداء الذي يوؤّدي اإلى جروح خطرية

.)homicide( والقتل )robbery( وال�رضقة )sexual*violence( والعنف اجلن�شي

73 امل�شدر: الإح�ساء اجلنائي يف الوطن العربي: الواقع.. واآفاق التطوير )عبد الرزاق جا�شم امل�شهداين، اأ. 2007(
74 لالإطالع على الح�شاءات لأعوام اأخرى ل �شّيما 2003 و2004 و2006 و2007 مراجعة موقع مكتب الأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية:

      http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/crimedata.html
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توؤّكد اإح�شاءات مكتب الأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية معلومات ال�رضطة اجلنائية الدولية 
عن اجلرائم يف العامل العربي بني العاَمني 1998 و2002 امللّخ�شة كالآتي: 

مقارنة ببلدان العامل ال�شناعية، اإّن معّدلت اجلرمية يف البلدان العربية منخف�شة؛ *	
هنالك تزايد م�شتمر يف كل اأنواع اجلرائم؛*	
اأكرث اأنواع اجلرمية انت�شارًا هي الإعتداء البدين الذي يوؤّدي اإلى جراح خطرية وال�رضقة *	

على اأنواعها؛
ولكن *	 والقتل  بها  والجتار  املخدرات  وتعاطي  والغت�شاب  اجلن�شي  العنف  جرائم 

معّدلتها ل تزال منخف�شة )اأي ل تتعّدى 100.0 لكل 100000 من ال�شّكان(.75
نتائج التقرير االح�سائي اجلنائي للعام 2009 – االأردن76

من اإعداد اإدارة املعلومات اجلنائية يف مديرية االأمن العام
اإرتفع معّدل اجلرمية من 76 جرمية لكل 10 اآلف ن�شمة خالل العام 2008، اإلى 78 	 

جرمية لكل 10 اآلف ن�شمة خالل العام 2009.
 	 )26%( بن�شبة  املخدرات  تعاطي  وجرائم  ق�شًدا  القتل  جرائم  ن�شبة  انخف�شت 

وجرائم �رضقة ال�شيارات بن�شبة )%10.34( وجرائم حيازة و�رضاء امل�رضوقات بن�شبة 
)%33.55( وجرائم تقليد ختم الدولة والعالمات الر�شمية بن�شبة )%25( وجرائم 
الختال�ص وا�شتثمار الوظيفة بن�شبة )%50(. و�شّكلت اجلرائم الواقعة على الأموال 
الن�شبة الأكرب من اجلرائم املرتكبة بواقع )%60.2( من جمموع الق�شايا امل�شّجلة 

مع انخفا�ص طفيف يف معّدلها للعام 2009.
كان عدد اجلناة يف 91 جرمية 104 )4 اإناث وبينهم 5 اأ�شخا�ص غري اأردنيني وكانت فئة 	 

العمر الأكرث ارتكابًا لهذه اجلرمية بني 18 اإلى 27 بن�شبة )%51( تلتها فئة 28 اإلى 
37 بن�شبة )%10.6( وكان معظم اجلناة بدون عمل بن�شبة )%68.3(.

اإّن مكتب الأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية هو اأي�ًشا املرجع الأف�شل فيما يخ�ص الإح�شاءات 
املعلومات عن  اأبرز  ان  يلخ�شّ و3   2 رقم  الر�شمان  واجلرمية.  املراأة  ال�شوء على  ت�شلّط  التي 

معّدلت الن�شاء من بني كل 100000 ن�شمة امل�شتبه بهّن واملحكومات.

 Crime and Society: A Comparative Criminology Tour of( 75 امل�شدر: موقع اجلرمية واملجتمع -  جولة مقارنة يف علم اجلرائم يف العامل
the World( على املوقع http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/rwinslow/index.html، الذي ي�شتند على كتاب د. روبرت  ون�شلو بعنوان 

)2006( )A Comparative Criminology Tour of the World( جولة مقارنة يف علم اجلرائم يف العامل
76 امل�شدر: مقالة من�شورة على موقع اإدارة املعلومات اجلنائية يف مديرية الأمن العام، http://www.cid.psd.gov.jo/ بعنوان اإطالق نتائج 

التقرير الح�شائي اجلنائي لعام 2009
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الر�سم رقم 1: 
معّدالت بع�ص اجلرائم يف بع�ص البلدان العربية77

املتحدة للمخدرات واجلرمية:  الأمم  والعدالة اجلنائية، موقع مكتب  املتحدة للمخدرات واجلرمية عن اجلرمية  الأمم  اإح�شاءات مكتب  77 امل�شدر: 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/crimedata.html
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الر�سم رقم 2: 
معّدالت الن�ساء امل�ستبه بهّن  من كل 100000 ن�سمة )اإح�ساءات ال�رسطة(78

78 امل�شدر: جداول م�شح الأمم املتحدة حول اجلرمية ونظم العدالة ال�شابع للفرتة املمتدة من 1998 حتى 2000 و م�شح الأمم املتحدة حول 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/   اجلرمية ونظم العدالة الثامن  للفرتة املمتدة من 2001 حتى 2010، على املوقع

United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html

الكويت

الكويت

المغرب

المغرب

عمان

عمان

قطر

قطر

قطر

السعودية
تونس

2000

2001

2002

المغرب

المغرب

قطر

قطر

السعودية

السعودية

تونس

تونس

اليمن

اليمن

0 200 400 600 800 1000 1200

1998

1999

اليمن تونس السعودية قطر عمان المغرب الكويت



107
القسم االول - حقوق السجينات وواقع السجون: حقائق

الر�سم رقم 3:
معّدالت ال�سجينات املحكومات   من بني كل 100000 ن�سمة )اإح�ساءات ال�سجون(
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ل �شّك اأّن مثل هذه الإح�شاءات مفيدة لتكوين فكرة عن واقع ارتكاب الن�شاء اجلرمية يف 
البلدان العربية ولكن لي�شت كافية لتكوين فكرة اأكيدة عن التغريات يف معدلت الن�شاء 

اللواتي يرتكنب جرائم وذلك لالأ�شباب التالية:
ت�شري الإح�شاءات مثالً اإلى اأّن  قطر �شهدت انخفا�ًشا تبعه تزايد يف عدد ال�شجينات *	

يف فئة املحكومات بني العاَمني 1998 و2000 ولكن الإح�شاءات لي�شت متوافرة عن 
هذه الفئة للعاَمني 2001 و2002. والعك�ص يُقال عن املغرب حيث تتوافر اإح�شاءات 
ال�رضطة حول ال�شجينات املحكومات يف ال�شنتني الأخريتني ولي�ص هنالك من اأرقام 

عن ال�شنوات ال�شابقة.
الأرقام املتوافرة تغّطي عددًا قليالً من ال�شنوات. *	

اإّن غياب اإح�شاءات جنائية موثوٌق بها ت�شتويف املعايري الدولية ل ينفي اأهّمية الإح�شاءات 
�ص  املحلية القليلة. وبالتايل ن�شّلط ال�شوء يف ختام الق�شم الأول من هذا الف�شل املخ�شّ
حول  الر�شمية  غري  القليلة  املعلومات  على  العربية  البلدان  يف  واجلرمية  الن�شاء  ملو�شوع 
خلفية الن�شاء اللواتي يرتكنب جرمية واأنواع اجلرائم اللواتي يرتكبنها يف ثالث بلدان عربية 

هي الأردن وال�شودان واليمن:

الأردن – �سجن اجلويدة )الن�ساء(: “و�شل عدد النزيالت الجمايل يف �شهر متّوز 2006 
اإلى 225 نزيلة. من بني هوؤلء و�شل عدد املحكوم عليهّن الإجمايل اإلى 56 نزيلة. كما كان 
هنالك 100 نزيلة موقوفة ق�شائيًّا و69  نزيلة موقوفة اإداريًّا. اأّما فيما يخ�ص اجلرائم فقد 
توزّعت على ال�شكل التايل: 26 قتل و�رضع بالقتل، 65 �رضقات، 14 خمدرات، 8 �شيكات، 33 
و69  19 جرائم متفّرقة،  اإيذاء،   3 تنظيمات غري م�رضوعة،  اإلى  النتماء   1 العر�ص،  ق�شايا 

ق�شايا اإدارية.«79

ال�سودان – �سجن اأم درمان: “خالل �شهر اآذار 2007، و�شل عدد ال�شجينات اإلى 585 نزيلة 
املرافقني  الأطفال  ... عدد  املختلفة.  التقا�شي  بانتظار مراحل  53  موقوفة  وكان هنالك 
معّدل  يرتاوح   ... �شنوات.  و6  يوم  بني  اأعمارهم  ترتاوح  وطفلة  206 طفل  كان  لأمهاتهم 
بائعات  امراأة معظمهّن من   35  -30 للن�شاء ما بني  درمان  اأم  اليومي يف �شجن  الدخول 
اخلمور املحلية، وينتمي معظمهن اإلى قبائل جنوب ال�شودان وجبال النوبة، واأّن اأكرث اجلرائم 
حمل- بيع( يليها تعاطي وبيع احل�شي�ص  �شيوًعا بني الن�شاء هي جرائم اخلمور )�شناعة – 

وجرائم الآداب العامة والزنى والإجها�ص والقتل وال�شباب.” 80

بالرجال. فبح�شب  الن�شاء مقارنة  املّتهمني من بني  تدنٍّ ملحوظ يف عدد  هنالك  اليمن: 
اإح�شاءات الإدارة العامة للبحث اجلنائي التابعة لوزارة الداخلية اإّن هذا العدد ل يتعّدى الـ 

79 امل�شدر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2006(، �ص. 34
80 امل�شدر: حالة ال�سجون العربية )املنظمة العربية لالإ�شالح اجلنائي، 2006(، �ص. �ص. 120 و 166
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308 )العام 1996( بينما ي�شل اإلى 16206 بني الرجال، ثم نراه ينخف�ص اإلى 188 العام 1999 
بينما يتزايد اإلى 16517 بني الرجال لهذا العام. وت�شري الإح�شاءات اأي�ًشا اإلى اأّن اأكرث اجلرائم 
�شيوًعا بني الن�شاء يف اليمن هي جرائم العر�ص كما الزنى، خ�شو�ًشا يف املدن نتيجة الفقر 
اأنواع  التدقيق يف  اأّن  املعي�شية. كما  ال�رضقة ب�شبب �شوء الظروف  ثّم  الأ�رضي،  والتفّكك 
وامللكية  العامة  بالوظيفة  املّت�شلة  اجلرائم  اأّن  يبنّي  ال�شجينات  املرتكبة من قبل  اجلرائم 

العامة تكاد ل تُذكر بني الن�شاء ب�شبب قّلة العامالت يف موؤ�ش�شات ومرافق الدولة. 81 

• السجينة والجريمة في لبنان82	
اإّن الهدف من هذا الق�شم يف هذا الف�شل، هو ت�شليط ال�شوء على واقع ال�شجينة واجلرمية 
لل�شجينات  الجتماعية  واخللفية  الجتماعي  الو�شع  �شعيد  على  �شّيما  ول  لبنان،  يف 

والتح�شيل العلمي واأنواع اجلرائم التي يرتكبنها. 

يف ظّل عدم وجود اإح�شاءات ر�شمية ودرا�شات حول املراأة واجلرمية يف لبنان، اإّن هذا الق�شم 
�ص لعر�ص نتائج امل�شح الذي اأجراه معهد الدرا�شات الن�شائية يف العامل  من الف�شل، خم�شّ
العربي يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية العاَمني 1999 و2010، يف �شجون الن�شاء الأربعة يف 
لبنان، يف بريوت )�شجن بربر اخلازن( والبقاع )�شجن زحلة( وال�شمال )�شجن طرابل�ص( واملنت 
)�شجن بعبدا(. وبالتايل، اإّن املعلومات الواردة اأدناه، هي ك�شائر الإح�شاءات اجلنائية، جت�ّشد 

واقع اجلرمية عند القيام بامل�شح وهي خا�شعة حكًما للتغرّي مع تغرّي عدد ال�شجينات.

1–•عدد وجنسيات السجينات )الجدول رقم 1(

عند اإجراء امل�شح العام 2010، و�شل عدد ال�شجينات يف ال�شجون الأربعة اإلى 305، بينما 
الزيادة �شجينات من جن�شيات خمتلفة. يف  1999، ولقد �شملت  العام  161 �شجينة  كان 
حني انخف�ص عدد ال�شجينات اللبنانيات من 98 �شجينة العام 1999 اإلى 71 �شجينة العام 
2010، ومل تتجاوز الزيادة بني ال�شجينات من جن�شيات عربية اأخرى �شعف ما كانت عليه 
العام 1999، كان هنالك اإزدياد يف عدد ال�شجينات الأجنبيات بن�شبة تفوق اخلم�شة اأ�شعاف، 

حيث اإرتفع العدد من 33 العام 1999 اإلى 189 العام 2010.

81 امل�شدر: املراأة واجلرمية من منظور القانون الجتماعي )اجلميل ، ن.، غري موؤرخ(   املن�شورة على املوقع
http://www.wfrt.org/dtls.php?ContentID=269

82 اإّن اجلداول الواردة يف هذا الق�شم من الف�شل اخلا�شة بامل�شح الذي اأجري العام 2010 مبنية على البيانات ال�شخ�شية التي �رضّحت بها 
ال�شجينات من جن�شية عربية فقط. مل يتم اإجراء مقابالت مع ال�شجينات الأجنبيات جلمع البيانات ال�شخ�شية عن كل واحدة ب�شبب حاجز 
اللغة اأي قدرة ال�شجينات املحدودة على فهم الأ�شئلة املطروحة ممّا يوؤثر يف دّقة املعلومات، وعدم توافر اإمكانية تاأمني الرتجمة. لقد �ُشملت 
ال�شجينات من اجلن�شيات الأجنبية يف الإح�شاءات عن اجلن�شيات واأنواع اجلرائم واجلنح فقط؛ وم�شدر هذه املعلومات هو اإدارة ال�شجن يف كل 

من �شجون الن�شاء الأربعة يف لبنان   
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بالإ�شافة اإلى ذلك يبنّي اجلدول رقم 1 اأّن هنالك �شجينات من جن�شيات اأجنبية مل تكن 
موجودة �شابًقا، ول �شّيما من بنغالدي�ص ومدغ�شقر، وهذا يعود اإلى ا�شتقدام ن�شاء من هذه 

اجلن�شيات لتعملن كخادمات يف البيوت يف ال�شنوات الأخرية.

العامالت  اأّن معظم   ،2010 العام  اأجري  الذي  امل�شح  تبنّي من  اأنّه  اإلى  هنا  الإ�شارة  وجتدر 
الأجنبيات املحجوزات موجودات يف �شجن طرابل�ص، ويتوزّعن كما يلي: 104 يف �شجن طرابل�ص، 

15 يف �شجن بعبدا و39 يف بربر اخلازن و31 يف زحلة. 

اجلدول رقم 1: 
توزيع ال�سجينات ح�سب اجلن�سيات يف �سجون الن�ساء يف لبنان

19992010اجلن�سية

الن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعدد
بلدان عربية

10.3---االأردن

----10.6تون�ص
1911.8227.2�سوريا

----10.6ال�سومال
63.720.6فل�سطني

9860.97123.4لبنان

31.910.3م�رس

41.3----املغرب

154.9----ال جواب

جمموع ال�سجينات من 
12879.511638جن�سيات عربية

بلدان اأخرى
63.75317.5اإثيوبيا

20.6الربازيل

10.3تركيا

169.95016.4�رسيلنكا

4916.1----بنغالدي�ص

----10.6رو�سيا
----31.9غانا

31.9289.2الفيلبني

10.3----فنزويال

51.6----مدغ�سقر
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----10.6نيجرييا
----10.6اليابان

----21.2غري حمّدد
جمموع ال�سجنيات من 

3320.518962جن�سيات غري عربية

جمموع ال�سجينات يف 
161100305100�سجون الن�ساء

2- التحصيل العلمي للسجينات من جنسيات عربية حسب الفئة 
العمرية )الجدول رقم 2(

ي�شري اجلدول رقم 2 اأدناه، اإلى اأن هنالك ت�شابًها يف نتائج امل�شح الذي اأجري العام 1999، 
والذي اأجري  العام 2010، فيما يخ�ص توزّع ال�شجينات ح�شب الفئات العمرية. لقد تبنّي 
من امل�شح الأّول اأّن معظم ال�شجينات من اجلن�شيات العربية مل يتجاوزن الثالثني من العمر 
2010 و�شل عدد  الـ22 و30 �شنة. العام  اأعمارهّن بني  تراوحت  باملئة  و33.5  باملئة(،   53.4(
باملئة(،   41.4( 48 �شجينة  الثالثني  �شّن  اللواتي هّن حتت  ال�شجينات من جن�شيات عربية 

ومعظمهّن ينتمي اإلى الفئة العمرية 22 اإلى 31 �شنة )33.6 باملئة(.

2010
)عدد ال�سجينات من جن�سيات عربية = 116(
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)عدد ال�سجينات من جن�سيات عربية = 128(
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اجلدول رقم 2: 
توزيع ال�سجينات من جن�سيات عربية )عدد( ح�سب التح�سيل العلمي والفئة العمرية  
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كما ي�شري اجلدول رقم 2 اأي�ًشا، اإلى اأّن التح�شيل العلمي بني ال�شجينات العربيات العام 
1999 كان متدنيًا حيث توزّعت الن�شب على ال�شكل التايل: 30.4*باملئة اأّميات، 16.1 باملئة 
امل�شح  نتائج  اأّما  اجلامعات.  در�شن يف  باملئة منهّن فقط  و5  املدر�شي،  التح�شيل  اأكملن 
جن�شيات  من  الأّميات  ال�شجينات  عدد  اإنخف�ص  حيث  تغرّي  اإلى  ت�شري  فهي   ،2010 العام 
عربية اإلى 18 �شجينة )15.5 باملئة(، وتوزّعت اأغلبية ال�شجينات يف هذه الفئة كما يلي: 33 
�شجينة )28.5 باملئة( اأمتمَن مرحلة التعليم املتو�شط، 12 �شجينة )10.3 باملئة( اأمتمَن املرحلة 

الثانوية، و19 �شجينة )16.4 باملئة( دخلَن اجلامعات.

3- الحالة الزواجية83 للسجينات من جنسيات عربية84 حسب الفئات 
العمرية 

من  املتزّوجات  ن�شبة  كانت   ،1999 العام  لبنان  يف  الن�شاء  �شجون  يف  امل�شح  اإجراء  عند 
ال�شجينات من جن�شياٍت عربية هي الأعلى )48.4 باملئة(، بينما كانت ن�شبة غري املتزّوجات 
بينهّن قليلة )21.2 باملئة( وت�شاوت ن�شب الأرامل )13.7 باملئة( واملطّلقات )13.0 باملئة(. اأّما 
م�شح العام 2010، فهو ي�شري اإلى اأّن عدد ال�شجينات ح�شب احلالة الزواجية هو كما يلي: 26 
�شجينة غري متزّوجة )22.4 باملئة( و44 �شجينة متزّوجة )37.9 باملئة( و17 مطّلقات )14.65 
باملئة( و9 اأرامل )7.75 باملئة(. كما بنّي امل�شح  العام 2010، اأّن عدد ال�شجينات غري املتزّوجات 
يف الفئة العمرية 21 اإلى 30 �شنة هو 19 )16.8 باملئة( وعدد املتزّوجات هو 17 �شجينة )14.7 
ا. كما ي�شري اجلدول اإلى اأنّه بني ال�شجينات اللواتي ترتاوح  باملئة(، اأي اأّن الن�شب متقاربة جدًّ

اأعمارهن من 31 اإلى 40 عاًما هنالك 13 �شجينة متزوجة فقط )11.2 باملئة(.

فيما يخ�ص الن�شاء اللواتي لديهّن اأولد، ت�شري نتائج امل�شح للعام 1999، اإلى اأّن اأكرث من ن�شف 
ال�شجينات من جن�شيات عربية )58.4 باملئة( كان لديهّن اأقل من ثالثة اأولد، واأّن اأكرث من 
الن�شف بينهّن ل يرغنب ول ي�شتطعن ا�شتعادة اأولدهن بعد اإطالق �رضاحهّن ب�شبب غمو�ص 
م�شريهّن. وهنالك من بني ال�شجينات َمن يجهلن مكان وجود اأولدهّن )خم�ص �شجينات(. اأّما 
امل�شح الذي اأجري العام 2010، فقد اأظهر اأّن توزّع ال�شجينات اللواتي لديهّن اأولد هو على 
ال�شكل التايل: 14 �شجينة لديهن ولد واحد )12.1 باملئة(، 13 لديهّن ولدان )11.2 باملئة(. 10 

83 اإّن اجلداول الواردة يف هذا الق�شم من الف�شل اخلا�شة بامل�شح الذي اأجري العام 2010 مبنية على البيانات ال�شخ�شية التي �رضّحت بها 
ال�شجينات من جن�شية عربية فقط. مل يتم اإجراء مقابالت مع ال�شجينات الأجنبيات جلمع البيانات ال�شخ�شية عن كل واحدة ب�شبب حاجز 
اللغة اأي قدرة ال�شجينات املحدودة على فهم الأ�شئلة املطروحة ممّا يوؤثر يف دّقة املعلومات، وعدم توافر اإمكانية تاأمني الرتجمة. لقد �ُشملت 
ال�شجينات من اجلن�شيات الأجنبية يف الإح�شاءات عن اجلن�شيات واأنواع اجلرائم واجلنح فقط؛ وم�شدر هذه املعلومات هو اإدارة ال�شجن يف كل 

من �شجون الن�شاء الأربعة يف لبنان   
84 اإّن اجلداول الواردة يف هذا الق�شم من الف�شل اخلا�شة بامل�شح الذي اأجري العام 2010 مبنية على البيانات ال�شخ�شية التي �رضّحت بها 
ال�شجينات من جن�شية عربية فقط. مل يتم اإجراء مقابالت مع ال�شجينات الأجنبيات جلمع البيانات ال�شخ�شية عن كل واحدة ب�شبب حاجز 
اللغة اأي قدرة ال�شجينات املحدودة على فهم الأ�شئلة املطروحة ممّا يوؤثر يف دّقة املعلومات، وعدم توافر اإمكانية تاأمني الرتجمة. لقد �ُشملت 
ال�شجينات من اجلن�شيات الأجنبية يف الإح�شاءات عن اجلن�شيات واأنواع اجلرائم واجلنح فقط؛ وم�شدر هذه املعلومات هو اإدارة ال�شجن يف كل 

من �شجون الن�شاء الأربعة يف لبنان   
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لديهّن 3 اأولد )8.6 باملئة(، 6 لديهّن 4 اأولد )5.2 باملئة( و11 يزيد عدد اأولدهّن عن الـ 4 )9.5 
باملئة(. ولقد بنّي م�شح العام 2010 اأي�ًشا اأنّه من بني ال�شجينات اللواتي لديهّن اأولد، 3 قلن 
اأنّهّن ل يعرفن اأين اأولدهّن، 11 �رضّحن باأّن اأولدهّن يُقيمون مع اأهل الزوج، بينما �رضّحت 13 
�شجينة باأّن اأولدهّن يعي�شون مع اأهلهم، واأجابت 16 �شجينة باأّن اأولدهن يعي�شون مع الأب. 
كما اأفادت 4 �شجينات باأّن اأولدهّن يعي�شون يف ميتم، وقالت 8 �شجينات باأّن اأولدهّن يعي�شون 
مبفردهم، و3 اأفدن باأّن اأولدهّن يعي�شون مع اأ�شدقاء. وملّا �ُشئلت ال�شجينات اإذا يوّدين ا�شرتجاع 
جوابهّن  كان   5 بذلك،  رغبة  اأبديَن  باملئة(   38( �شجينة   44 �رضاحهّن،  اإطالق  عند  اأولدهّن 
�شلبيًّا، و7 قلن اأنّهّن ل يعرفن اإذا كان باإمكانهّن اإ�شرتجاع اأولدهّن عند اخلروج من ال�شجن.  

4–•طبيعة عمل السجينات من جنسيات عربية قبل دخول السجن حسب 
الفئة العمرية )الجدول رقم 3( 

ي�شري امل�شح الذي اأجري العام 1999، اأّن جمموع ال�شجينات اللواتي كّن يعملن قبل دخولهّن 
ال�شجن هو 112، بينما عدد اللواتي كّن عاطالت عن العمل هو 49. يبنّي اجلدول رقم 3 توزيع 
ال�شجينات بح�شب الفئة العمرية وطبيعة العمل، وهو يُظهر اأّن اأعلى ن�شبة من اللواتي 
كّن يعملن كخادمات، هي ما دون الـ 50 من العمر، واأّن اأكرب عدد من ال�شجينات، اللواتي كّن 
يعملن موّظفات، تراوحت اأعمارهّن بني الـ 31 و40 �شنة. اأّما امل�شح الذي اأجري العام 2010، 
فهو يبنّي اأّن عدد ال�شجينات من اجلن�شيات العربية، اللواتي عملن قبل دخول ال�شجن هو 
52 )اأي ما يناهز ن�شف املجموعة(، بينما عدد ال�شجينات اللواتي كّن عاطالت عن العمل 

هو 44 ، وترتاوح اأعمارهّن بني الـ 18 و41 �شنة. 

5–•طبيعة الجناية أو الجنحة 85

بني  اجلرائم  توزّعت   ،1999 العام  لبنان  يف  الن�شاء  �شجون  اأجري يف  الذي  امل�شح  بح�شب 
ال�شجينات على ال�شكل التايل: قتل )24.2 باملئة(، دعارة )21.2 باملئة(، �رضقة )16.1 باملئة(، 
اأكرب عدد من  اأّن  اأي�ًشا  تعاطي خمّدرات وترويجها )14.9 باملئة(، وتزوير )11.8 باملئة(. وتبنّي 
ال�شجينات املّتهمات بالدعارة مل يبلغ الـ22 من العمر اأو ترتاوح اأعمارهّن بني 22 و30 �شنة، 
بينما معظم ال�شجينات املّتهمات بالقتل هّن بني الـ22 و الـ30 من العمر اأو بني الـ 31 

والـ40 من العمر.  

85 اإّن اجلداول الواردة يف هذا الق�شم من الف�شل اخلا�شة بامل�شح الذي اأجري العام 2010 مبنية على البيانات ال�شخ�شية التي �رضّحت بها 
ال�شجينات من جن�شية عربية فقط. مل يتم اإجراء مقابالت مع ال�شجينات الأجنبيات جلمع البيانات ال�شخ�شية عن كل واحدة ب�شبب حاجز 
اللغة اأي قدرة ال�شجينات املحدودة على فهم الأ�شئلة املطروحة ممّا يوؤثر يف دّقة املعلومات، وعدم توافر اإمكانية تاأمني الرتجمة. لقد �ُشملت 
ال�شجينات من اجلن�شيات الأجنبية يف الإح�شاءات عن اجلن�شيات واأنواع اجلرائم واجلنح فقط؛ وم�شدر هذه املعلومات هو اإدارة ال�شجن يف كل 

من �شجون الن�شاء الأربعة يف لبنان   
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اأّما نتائج م�شح العام 2010، فت�شري اإلى تغيري فيما يخ�ص اأنواع اجلرائم بني ال�شجينات الـ 305 
من خمتلف اجلن�شيات، حيث توزّعت على ال�شكل التايل: اإقامة غري �رضعية )149 �شجينة اأي 
اأي  اأي 15.7 باملئة(، �رضقة )37 �شجينة  48.8 باملئة(86، تعاطي خمّدرات وترويجها )48 �شجينة 
12.1 باملئة(، اختال�ص و/اأو تزوير )14 �شجينة اأي 4.6 باملئة(، قتل وحتري�ص على القتل )21 �شجينة 
اأي 6.9 باملئة(، دعارة )13 �شجينة اأي 4.3 باملئة(، تعامل مع العدو )4 �شجينات اأي 1.3 باملئة(.   

6- مّدة التوقيف أو الحكم )الجداول رقم 4 و5(

ت�شري نتائج امل�شح الذي اأجري العام 1999 املعرو�شة يف اجلدول رقم 4، اأّن عددًا كبريًا من 
ال�شجينات كان قد م�شى على توقيفهّن مّدة �شنة اأو اأكرث و�شل اإلى 25 حالة )21.7 باملئة(. 
ا من ن�شبة ال�شجينات اللواتي كان قد م�شى على توقيفهّن ما  وهذه الن�شبة قريبة جدًّ
بني �شهرين وثالثة اأ�شهر )18.9 باملئة(. اأّما الن�شبة الأكرب من ال�شجينات املوقوفات فهي اأنّه 

مل مي�ِص على توقيفهّن اأكرث من �شهر )33.9 باملئة(.

ي�شري اجلدول رقم 4 اأي�ًشا، اإلى نتائج امل�شح الذي اأجري العام 2010، ويبنّي اأّن هنالك انخفا�ًشا 
باملئة(.   13.8( �شنة  اأكرث من  توقيفهّن  اللواتي م�شى على  ال�شجينات  ملحوًظا يف عدد 
ولقد بنّي امل�شح اأي�ًشا اأّن اأكرب عدد من املوقوفات، قد م�شى على احتجازهّن من 3 اإلى 4 
اأ�شهر )23 �شجينة اأي 19.8 باملئة(، يلي ذلك اللواتي م�شى على احتجازهّن من �شهرين اإلى 
3 اأ�شهر )22 �شجينة اأي 19 باملئة(. ولقد جاء توزّع بقّية املوقوفات على ال�شكل التايل: 9 
م�شى على توقيفهّن اأقّل من �شهر؛ 6 م�شى على توقيفهّن من 5 اإلى 6 اأ�شهر؛ 6 م�شى 
على توقيفهّن من 7 اأ�شهر اإلى 11 �شهرًا؛ و16 هّن موقوفات منذ اأكرث من �شنة. وذلك يعود 

لنوع اجلرم املرتكب وامل�شّنف جنحة اأو جناية بح�شب مواد مذّكرات التوقيف.

تعود اإلى عدد العامالت الأجنبيات يف ال�شجون الأربعة 86 اإّن هذه الن�شبة املرتفعة )48.8 باملئة( عن فئة “اإقامة غري �رضعية” 
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اجلدول رقم 3: 
طبيعة العمل قبل دخول ال�سجن ح�سب الفئة العمرية

1999

)عدد ال�سجينات من جن�سيات 
عربية = 128(

2010

)عدد ال�سجينات من جن�سيات 
عربية = 116(

الفئة العمرية  / 
العمل

الن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعدد

21
ن 

ل م
اأق

----28.7قطاع زراعة
939.11100موظفة
عاملة 
تنظيف

1043.5----

----28.7غريه

30
 –

 21

----12.9قطاع زراعة
926.71260موظفة
عاملة 
تنظيف

1955.9420

514.7420غريه

40
 –

 31

--------قطاع زراعة
1542.8872.7موظفة
عاملة 
تنظيف

1851.4327.2

----25.7غريه

50
 –

 41
------قطاع زراعة

872.2215.4موظفة

عاملة 
تنظيف

19.1969.2

218.2215.4غريه

50
ن 

رث م
اأك

------قطاع زراعة
555.6225موظفة
عاملة 
تنظيف

111.1450

333.3125غريه
11269.65244.8جمموع العامالت

4930.44437.9عاطالت عن العمل
2017.2----ال جواب
161100116100املجموع
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اإجراء امل�شح  اأنّه عند  اإلى   5 ال�شجينات، ي�شري اجلدول رقم  فيما يتعّلق مبّدة العقوبة بني 
العام 1999، كانت اأكرثية ال�شجينات مت�شي فرتة حكم ترتاوح من 3 اإلى 4 �شنوات )37.0 
4، و�شجينة  احلياة  اللواتي مي�شني عقوبة �شجن مدى  ال�شجينات  بينما كان عدد  باملئة(، 
واحدة كانت مت�شي عقوبة مّدتها 20 �شنة. اأّما بقية ال�شجينات فقد توزّعن على ال�شكل 
اإلى 9  اأ�شهر )8.7 باملئة(، �شنة )13.0 باملئة(، �شنتني )4.35 باملئة( 5  اإلى 10  التايل: من 5 
�شنوات )10.9 باملئة(، 10 اإلى 15 �شنة )15.2 باملئة(. ي�شري امل�شح الذي اأجري العام 2010 اإلى 
اأنّه من بني الـ 116 �شجينة من جن�شية عربية، هنالك 19 �شجينة فقط �شدرت اأحكام 
بحّقهّن. من بني اأولئك هنالك �شجينة واحدة حكم عليها بال�شجن املوؤبّد، 6 مّدة عقوبتهّن 
بني الـ 10 والـ 19 �شنة، 5 متتّد فرتة عقوبتهّن بني الـ 5 و9 �شنوات، 5 متتّد فرتة عقوبتهّن 

�شنة، و�شجينتان مي�شني عقوبة متتّد بني الـ5 والـ 10 اأ�شهر. 
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اجلدول رقم 4:
توزيع ال�سجينات بح�سب مّدة التوقيف

1999
)عدد ال�سجينات من جن�سيات 

عربية = 128(

2010
)عدد ال�سجينات من جن�سيات 

عربية = 116(
الن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعددمّدة العقوبة
3933.9911.0اأقل من �سهر

22118.92226.9 - 3 اأ�سهر

3108.72328.1 - 4 اأ�سهر

554.467.3 – 6 اأ�سهر

7151367.3 – 11 اأ�سهر

2521.71619.5�سنة اأو اأكرث

 جمموع 
املوقوفات

11510082100

اجلدول رقم 5: 
توزيع ال�سجينات بح�سب مّدة احلكم  

1999
)عدد ال�سجينات من جن�سيات 

عربية =128(

2010
)عدد ال�سجينات من جن�سيات 

عربية = 116(
الن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعددمّدة العقوبة
548.7210.5 – 10 اأ�سهر

613526.3�سنة

----24.35�سنتان
----31737 – 4 �سنوات
5510.9526.3 – 9 �سنني

10715.2631.6 – 19 �سنة

----2012.2 �سنة
48.715.3موؤبّد

4610019100املجموع
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• خالصة	
اإّن الّتمكن من التو�ّشل اإلى معرفة الأرقام احلقيقية حول الأفراد الذين يقومون بارتكاب 
اجلنح واجلنايات يف البلدان العربية، يتوّقف على مدى جناح احلكومات واملوؤ�ش�شات التي تهتم 
بالح�شاءات اجلنائية، مبعاجلة ال�شوائب ال�شائدة على �شعيد الإح�شاءات اجلنائية، ول �شّيما 
من حيث اإملام اجلهات املوجلة هذه املهّمة باأ�شاليب جمع املعلومات وتبويبها ح�شب معايري 

دولية. 

اإلى اأن يتوافر حّل لهذه امل�شكلة، تبقى مهّمة تكوين �شورة عن خلفية الأ�شخا�ص الذين 
يرتكبون جرائم وجنًحا يف العامل العربي واأنواعها، مهّمة �شعبة، حّتى �شبه م�شتحيلة. 
ا عن اأن يكون خمّولً اإعطاء �شورة دقيقة  ويف حال توافر بع�ص الإح�شاءات، فهو بعيد جدًّ
وبالتايل  البلدان.  من  قليل  عدد  وعن  فقط  قليلة  �شنوات  عن  تتوافر  لأنها  الواقع،  عن 
يبقى الباحث)ة( و/اأو الأخ�شائي)ة( عاجزًا)ة( عن معرفة تغرّي ن�شب اجلرمية ومدى تف�ّشيها 

وانت�شارها خالل فرتة من الزمن.
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• المراجع	
الح�سائي  التقرير  نتائج  اإطالق  موؤرّخ(.  ) غري  العام.  الأمن  اجلنائية يف مديرية  املعلومات  اإدارة 

اجلنائي لعام 2009. متّ حتميل هذا امللف من املوقع:
 http://www.cid.psd.gov.jo       

امل�شهداين، ج. )2007(. الإح�ساء اجلنائي يف الوطن العربي: الواقع... واآفاق التطوير. درا�شة قّدمت 
خالل املوؤمتر الإح�شائي العربي الأول عام 2007. متّ حتميل هذا امللف من املوقع:

www.aitrs.org/Portals/_PCBS/Documents/fasc_res/re8.doc* *

اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  عن  اإح�ساءات  اأ(.  املتحدة للمخدرات واجلرمية. )غري موؤرّخ  الأمم  مكتب 
]Statistics*on*crime*and*criminal*justice[. متّ حتميل هذا امللف من املوقع:

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/crimedata.html       

وعمليات  اجلرمية  اإجتاهات  ا�ستطالعات  ب(.  موؤرّخ  )غري  واجلرمية.  للمخدرات  املتحدة  الأمم  مكتب 
*United*Nations*surveys*on*crime*trends*and*the*operations*of[ نظم العدالة اجلنائية

*criminal*justice*systems[. متّ حتميل هذا امللف من املوقع:
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-        

**Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html
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عيد الإن�ضاين اأو الق�ضائي  قبل البدء بالتح�ضري مل�ضاريع تاأهيلية داخل ال�ّضجون، اإما على ال�ضّ
ّحي اأو الّنف�ضي، يجب الإّطالع على املعلومات الواردة يف الق�ضم الأول  اأو الإجتماعي اأو ال�ضّ
ال�ّضجينات،  حتّدد حقوق  التي  الّدولية  واملواثيق  املعاهدات  على  يحتوي  والّذي  الدليل  من 
بالإ�ضافة اإلى معلومات حول املالحقة اجلزائية وقانون العقوبات ونظام ال�ّضجون يف لبنان.

ت عليه تلك املعاهدات واملواثيق اإلى  على املر�ضدة الإجتماعية اأن ت�ضعى اإلى تطبيق ما ن�ضّ
اأبعد حدود، من خالل اإدراجها عمليًّا يف �ضلب امل�ضاريع التي �ضتُنّفذ داخل ال�ضجون. هذا 
من �ضاأنه اأن يرفع الّظلم املُ�ضيطر على معاملة هوؤلء الّن�ضاء اللواتي تنتهك حقوقهّن 
الإن�ضانية يف اأوقات هّن باأم�ّس احلاجة اإلى َمن ي�ضاندهّن وياأخذ باأيديهّن كي مي�ضنَي بكرامة 

فرتة احلجز. 
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الفصل األول:
التحضير للعمل داخل سجون النساء 

في لبنان

• تمهيد	
• المرحلة األولى: رصد المشاريع المنّفذة داخل سجون  	

النساء في لبنان
• المرحلة الثانية: تقييم أّولي سريع 	

)Rapid•assessment(
• المرحلة الثالثة: تحديد المشروع والتخطيط له	
• المرحلة الرابعة: تأمين إذن الدخول للعمل داخل 	

السجن
• المرحلة الخامسة: الزيارات التحضيرية 	
• المرحلة السادسة: تقييم الّظروف المعيشية 	

والخدمات داخل السجن
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• المرحلة السابعة: جمع المعلومات والبيانات 	
الشخصية عن السجينات

• المرحلة الثامنة: تحضير و/أو تأمين الموارد واألدوات 	
التدريبية والتعليمية  

• خالصة	
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• تمهيد	
ل �ضك يف اأّن املر�ضدة الإجتماعية، تخ�ضع خالل مراحل الدرا�ضة، لدورات تدريبّية تك�ضبها 
مهارات اأ�ضا�ضية للعمل يف بيئات خمتلفة ومع اأ�ضخا�س من خلفّيات وخ�ضائ�س وحاجات 
ممار�ضة  من  ومتّكنها  املهارات،  هذه  تعّزز  الإجتماعي،  العمل  يف  خربتها  اأّن  كما  متعّددة. 
مهنتها بكل احرتاف. لذلك، يجب اأن تتمّتع هذه املر�ضدة بحالة نف�ضية �ضّحية و�ضحيحة.

ولكن، لل�ّضجون والعمل داخلها خا�ّضية. لذا على املر�ضدة الإجتماعية املكّلفة، اأن تكون على 
علم بها من اأجل تنفيذ امل�رشوع اأو الربنامج التاأهيلي داخل ال�ّضجن. فال�ّضجون هي اأماكن 
والظلم  احلرمان  اأنواع  و�ضّتى  احلّد من حّريتهّن  يعانني  وال�ّضجينات  لنظام �ضارم  تخ�ضع 
والكبت. كما اأّن لكّل �ضجٍن بيئة خا�ّضة به حتّددها اإدارة ال�ّضجن وتفاعالت ال�ّضجينات مع 

بع�ضهّن، وامل�ضوؤولني/ات عن ال�ّضجن، والظروف املعي�ضية داخل ال�ّضجن.     

يت�ضّمن هذا الف�ضل، بع�س التوجيهات العملّية التي تعّزز قدرة املر�ضدة الإجتماعية على 
اإعداد امل�رشوع اأو الربنامج بطريقة منهجية، وبالتايل زيادة فر�س جناح امل�رشوع اأو الربنامج. 

• المرحلة األولى: رصد المشاريع المنّفذة داخل سجون 	
النساء في لبنان

من اأجل �ضمان حتقيق اأهداف وجناح امل�رشوع اأو الربنامج، يجب تخ�ضي�س املرحلة الأولى من 
الّتح�ضري، للّتعّرف اإلى امل�ضاريع اأو الربامج املنّفذة من ِقبل جمعّيات اأخرى يف �ضجون الّن�ضاء 
يف لبنان، والتي تهدف اإلى تاأهيل ال�ّضجينات ورعايتهّن. هذه املرحلة اأ�ضا�ضية يف عملّية 

التح�ضري التي ت�ضبق تنفيذ اأي م�رشوع وذلك من اأجل:
تفادي تكرار امل�ضاريع يف ال�ّضجن الواحد؛**
حتقيق الّت�ضامن وت�ضافر جهود اجلمعّيات لأجل خدمة ال�ضجينات ب�ضكل اأف�ضل؛**
التاأّكد اأّن هنالك حاجة لهذا امل�رشوع واأّن الظروف مهّيئة ل�ضمان جناحه.**
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تبداأ عملية ر�ضد اأنواع امل�ضاريع املنّفذة داخل �ضجون الن�ضاء يف لبنان، بت�ضميم ا�ضتمارة 
ل تزيد عن �ضفحة واحدة للتعريف بامل�رشوع اأو الربنامج. اإّن الهدف من هذه الإ�ضتمارة هو 
جمع املعلومات حول كل م�رشوع نّفذ �ضابًقا يف �ضجن من �ضجون الن�ضاء من ِقبل جمعية 
اأخرى: اإ�ضم اجلمعية، اإ�ضم )اأو عنوان( امل�رشوع اأو الربنامج، الهدف/الأهداف من امل�رشوع اأو 
الربنامج، الفرتة الزمنّية للتنفيذ، عدد امل�ضاركات من بني ال�ضجينات، واملّدة الزمنية التي 

نّفذ امل�رشوع خاللها. 

من الأف�ضل اأن جتمع املر�ضدة الإجتماعية املعلومات حول كل م�رشوع اأو برنامج نّفذ �ضابًقا 
امل�ضوؤول/ة للتعّرف عن  املوؤ�ض�ضة ومقابلة  اأو  زيارة اجلمعية  الن�ضاء، من خالل  يف �ضجون 

كثب بهذه الربامج وامل�ضاريع وطريقة تنفيذها.

بعد فرز املعلومات وتعريبها يحني ختام هذه املرحلة بتوثيق املعلومات، كي يتم اإعداد تقرير 
يحتوي على قائمة باأ�ضماء وعناوين امل�ضاريع اأو الربامج املنّفذة �ضابًقا، من ِقبل جمعيات اأو 

موؤ�ّض�ضات اأخرى، مع التفا�ضيل املذكورة اأعاله حول كل م�رشوع.    

• المرحلة الثانية: تقييم أّولي سريع	
)Rapid•assessment(

بعد الإنتهاء من املرحلة الأولى، يجب اأن تتوّجه اجلمعية اأو املوؤ�ض�ضة، بكتاب اإلى مدير عام 
قوى الأمن الداخلي اأو قائد الدرك، اأو النيابة العامة التمييزية، تطلب فيه اإجراء م�ضح �رشيع 
من اأجل جمع البيانات ال�رشورية عن ال�ضجينات التي توؤّدي دورًا اأ�ضا�ضيًّا يف اختيار امل�رشوع 

املنا�ضب وو�ضع خّطة العمل.

البيانات التي يجب ر�سدها حول كل �سجينة يف هذه املرحلة هي:

* *العمر* املهارات املكت�ضبة*
* *اجلرم* احلاجات*
* *التح�ضيل العلمي* املهارات التي يرغنب يف تعّلمها*
* الو�ضع العائلي*

اإّن املعلومات التي يتم جمعها خالل هذه املرحلة، توؤّدي بالقّيمني على امل�رشوع اإلى اإجراء 
تعديالت، رمبا تكون جذريّة على خطة العمل الأّولية. وذلك ل يُعترب �ضعًفا يف الّتخطيط، 
طاملا اأنّه كان ي�ضتند اإلى الواقع وي�ضبق مرحلة التخطيط النهائي والتطبيق. فاملهّم، هو 

تاأمني امل�ضاندة وامل�ضاعدة الفعلّية لل�ضجينات.  
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• المرحلة الثالثة: تحديد المشروع والتخطيط له	
التاأهيلية املنّفذة داخل �ضجون الن�ضاء يف لبنان، مرحلة حتديد  يلي مرحلة ر�ضد امل�ضاريع 
وت�ضميم امل�رشوع الذي �ضتقوم بتنفيذه اجلمعية اأو املوؤ�ض�ضة التي متّثلها املر�ضدة الإجتماعية.

قد تختار اجلمعية اأو املوؤ�ض�ضة، اأن تقوم بتنفيذ م�رشوع اأو برنامج من ت�ضميمها. ولكن يف 
الوقت نف�ضه يجوز اأن تّتخذ الإدارة اأحد اخليارات التالية: 

اإعادة تنفيذ م�رشوع انتهى، يف ال�ّضجن نف�ضه الذي نّفذ فيه اأّول مّرة؛**
اإعادة تنفيذ م�رشوع نّفذ �ضابًقا، يف �ضجن غري الذي نّفذ فيه للمّرة الأولى؛**
اإعادة اإحياء م�رشوع بداأ تنفيذه يف اأحد ال�ضجون وتوّقف قبل اإمتامه؛ **
الت�ضبيك مع جمعية اأو موؤ�ض�ضة اأخرى، هي يف طور تنفيذ م�رشوع اأو التخطيط **

لتنفيذ م�رشوع، يف ال�ضجن نف�ضه اأو يف �ضجن اآخر.

بعد اختيار امل�رشوع اأو الربنامج، تاأتي مرحلة تخطيط امل�رشوع اأو الربنامج واإعداده، اأي حتديد 
ما يلي:
اإ�ضم )اأو عنوان( امل�رشوع اأو الربنامج املنوي القيام به؛**
الأهداف التي يجب حتقيقها؛ **
مكان التنفيذ )اأي اإ�ضم ال�ّضجن اأو ال�ّضجون(؛**
على ** بناًء  اأعاله،  املحّدد  ال�ضجن  يف  الربنامج  اأو  امل�رشوع  لتطبيق  احلاجة  اإثبات 

نتائج املرحلة الأولى والثانية )امل�ضاريع املطّبقة من قبل جمعيات اأخرى، وحاجات 
ال�ضجينات التي �رشّحن عنها خالل التقييم الأويل ال�رشيع(؛ 

املّدة الزمنية املتوّقعة للتنفيذ؛**
املراحل التنفيذيّة املخّططة مع خّطة عمل مبدئّية؛**
فريق العمل املتوّقعة م�ضاركته خالل املراحل املختلفة؛**
ل؛** جدول زمني مف�ضّ
واملوا�ضالت ** الت�ضالت  تكاليف  ذلك،  مبا يف  امل�رشوع،  تف�ضيلي عن كلفة  جدول 

وتوظيف مدرّبات / مدرّ�ضات واأدوات وم�ضتلزمات التدريب. 

يف نهاية هذه املرحلة، تقوم اجلمعية بتقدمي اقرتاح امل�رشوع )proposal( اإلى اإدارة ال�ضجن، 
للح�ضول على املوافقة.

عند احل�ضول على موافقة اإدارة ال�ضجن، تقوم اجلمعية اأو املوؤ�ض�ضة، بتقدمي اقرتاح م�رشوع 
اإلى م�ضاعدة وم�ضاندة ال�ضجينات  التي تبدي اهتماًما بتمويل م�ضاريع، تهدف  للجهات 

وتاأمني حاجاتهّن.    
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• المرحلة الرابعة: تأمين إذن الدخول للعمل داخل 	
السجن 

اإّن دخول ال�ّضجن لتنفيذ م�رشوع، يتطّلب احل�ضول على اإذٍن من مديرية قوى الأمن الداخلي، 
لأّن وزارة الداخلية هي ال�ّضلطة التي ت�رشف على ال�ضجون وتنظيمها واإدارتها يف لبنان من 

خالل قائد الدرك، امل�ضوؤول املبا�رش عن ال�ضجون.

- احل�ضول على الإذن يتطّلب توجيه كتاب للمدير العام يف قوى الأمن الداخلي اأو 
قائد الدرك يت�ضّمن الفقرات التالية: 

• نبذة عن اجلمعية اأو املوؤ�ض�ضة وتوّجهاتها مع ملّخ�س عن اأهّم امل�ضاريع التي 	
قامت بها حتى تاريخ تقدمي الكتاب؛

• تعريف بامل�رشوع املنوي تنفيذه واأهدافه مع حتديد ال�ّضجن )اأو ال�ّضجون( ومّدة 	
التنفيذ اإذا كان هنالك فرتة زمنية حمّددة؛

• طلب احل�ضول على اإذن يخّول املر�ضدة الإجتماعية وامل�رشفني/ات على امل�رشوع 	
الّدخول اإلى ال�ضجن )اأو ال�ضجون( مع اأ�ضماء هوؤلء الأ�ضخا�س؛

• عنوان اجلمعية ومعلومات الت�ضال باجلمعية )رقم الهاتف والفاك�س والربيد 	
الإلكرتوين(.

يجب النتباه اإلى اأّن اإذن الدخول اإلى ال�ضجن، يخّول فقط الأ�ضخا�س املذكورة اأ�ضماوؤهم 
ة. يف حال قّررت اجلمعية اأو املوؤ�ّض�ضة، ا�ضتبدال  يف الكتاب الذي توافق عليه املراجع املخت�ضّ
املر�ضدة الإجتماعية اأو اأحد امل�رشفني على امل�رشوع، يجب توجيه كتاب جديد اإلى مدير عام 

قوى الأمن الداخلي اأو قائد الدرك لإعالمه بذلك.

كما اأنّه يف حال قّررت اجلمعية اأو املوؤ�ّض�ضة، ا�ضتبدال امل�رشوع اأو الربنامج، اأو اإجراء تغيريات 
جذرية يف املراحل التنفيذية، اأو ال�ضتعانة بخبري)ة( خالل اإحدى املراحل، يجب توجيه كتاب 

جديد ملدير عام قوى الأمن الداخلي اأو قائد الدرك مع التفا�ضيل املن�ضو�ضة اأعاله.  

مالحظة
بهم  املنوط  بالدور  اجلمعيات  قبل  من  املعّينني  الأفراد  يلتزم  اأن  جّدا  ال�رشوري  من   

واملدّون على بطاقة الدخول واأن يكون اأولئك من اأ�ضحاب الإخت�ضا�س.



129
القسم الثاني -العمل داخل سجون النساء: إرشادات ونصائح

• المرحلة الخامسة: الزيارات التحضيرية 	
بالإ�ضافة اإلى التخطيط والتح�ضري، حتتاج املر�ضدة الإجتماعية اإلى جّو اإيجابي وبّناء، حّتى 
تتمّكن من العمل وتنفيذ م�رشوع اأو برنامج تاأهيلي داخل ال�ّضجن. اإنّها بحاجة اإلى تعاون 
وم�ضاندة املديرة واحلار�ضات وال�ضجينات واقتناع الأخريات مبنفعة امل�رشوع اأو الربنامج و�رشورة 

القيام به. 

اإّن اجلّو الإيجابي يحتاج اإلى حتقيق ما يلي خالل الزيارات التح�ضريية:
ك�ضب ثقة املديرة واحلار�ضات واحلفاظ عليها، من خالل التن�ضيق الكامل مع مديرة **

ال�ّضجن خالل جميع مراحل تنفيذ امل�رشوع اأو الربنامج، واإلتزام التعليمات واحرتام 
النظام القائم؛

ك�ضب ثقة ال�ّضجينات، من خالل التعامل بوّد وحمبة وال�ضتماع والإ�ضغاء بكل **
اهتمام اإلى ما يقلنَُه، من دون اإبداء الراأي ال�ضخ�ضي وتفادي طرح اأ�ضئلة �ضخ�ضية؛

وال�ضجينات، ** واحلار�ضات  املديرة  وبني  الإجتماعية  املر�ضدة  بني  التعاطي  يكون  اأن 
مهنيًّا اإلى اأبعد حدود، وح�رشه بالأمور التي تتعّلق بامل�رشوع واملهّمة املكّلفة بها؛

معاملة املديرة واحلار�ضات وال�ضجينات باحرتام؛**
تفادي كل ما قد ي�ضّبب ت�ضّنًجا و/اأو ت�ضادًما مع اأيٍّ كان داخل ال�ّضجن؛ **
عدم التمييز بني ال�ضجينات، والأخذ بعني الإعتبار، اأّن لكل �ضجينة و�ضًعا قانونيًّا **

واإن�ضانيًّا واجتماعيًّا واأ�ضبابًا خمتلفة اأّدت اإلى �ضجنها.

اإّن تاأ�ضي�س جّو اإيجابي للعمل داخل ال�ّضجن، يبداأ يف املرحلة التح�ضريية، التي ت�ضبق تنفيذ 
اأولينَينْ بعد احل�ضول على  �س املر�ضدة الإجتماعية زيارتني  اأو الربنامج، حيث تخ�ضّ امل�رشوع 
اإذن الدخول )البطاقة(، لتعريف املديرة واحلار�ضات وال�ضجينات بامل�رشوع اأو الربنامج واأهدافه 

ومنافعه.   

من الأف�ضل اأن تّت�ضل املر�ضدة الإجتماعية  باآمر و/اأو مديرة ال�ضجن واإعالم الإدارة بتاريخ 
الزيارة وهدفها. 

الهدف من الزيارة الأولى هو الجتماع باآمر ومديرة ال�ضجن، و�رشح فحوى واأهداف امل�رشوع 
اأو الربنامج لهما مع بع�س التفا�ضيل كاملّدة الزمنية، ومراحل التنفيذ. 
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مالحظة
 من امل�ضتح�ضن اإعداد ملّخ�س )�ضفحة واحدة( عن تفا�ضيل امل�رشوع للتوزيع خالل 

الزيارة الأولى، واحلر�س على اأن يت�ضّمن املعلومات التالية:

• •اإ�ضم امل�رشوع 	 عدد امل�ضتفيدات	
• •اإ�ضم املن�ّضق/ة و امل�رشف/ة	 ل	 جدول عمل مف�ضّ
• •الفرتة الزمنية	 اإ�ضم املدرّب/ة )مدرّبني/ات(	
• •الهدف من امل�رشوع	 املواد امل�ضتخدمة.	

الهدف من الزيارة الثانية هو جمع ال�ّضجينات بح�ضور املديرة واحلار�ضات، من اأجل اإطالعهّن 
على امل�رشوع اأو الربنامج و�رشح منافعه، واخلتام بفتح املجال اأمام ال�ّضجينات لطرح الأ�ضئلة 

وال�ضتف�ضار يف جوٍّ وّدي، من دون التطّرق اإلى �ضوؤون فرديّة و�ضخ�ضية تخ�ّس ال�ضجينات. 

مالحظة
�س للزيارة الثانية اأّن هنالك  يف حال �ضعرت املر�ضدة الإجتماعية خالل اللقاء املخ�ضّ
جوًّا متوتّرًا و/اأو ت�ضّنًجا و/اأو نزاعات �ضخ�ضّية بني ال�ضجينات، فمن امل�ضتح�ضن اأن 
التوتّر  لتخفيف  الإ�ضافية  الزيارات  من  عددًا  امل�رشوع،  بتنفيذ  البدء  قبل  �س،  تخ�ضّ
من خالل حلقات حوار بني ال�ضجينات حول اأ�ضباب الت�ضّنج اأو النزاع واأف�ضل الطرق 

للتعامل معها.

لهاتني الّزيارتني اأثر مهّم على �ضعيد ك�ضب ثقة املديرة واحلار�ضات وال�ضجينات والو�ضول 
اإلى عالقة بّناءة معهّن. 

كما اأّن التاأ�ضي�س جلوٍّ اإيجابي وبّناء يحتاج اإلى اإملام املر�ضدة الإجتماعية بـ:
نظام ال�ضجون يف لبنان املن�ضو�س يف املر�ضوم رقم 14310 )الف�ضل الثالث من **

الق�ضم الأّول(؛
واقع ال�ّضجون يف لبنان على �ضعيد البيئة ومعاملة ال�ضجينات والإدارة، ول �ضّيما **

ال�ّضجن الذي هي ب�ضدد العمل داخله )الف�ضل الرابع من الق�ضم الأّول(؛
التي ** واجلنح  اجلرائم  واأنواع  اللبنانية  ال�ضجون  يف  للن�ضاء  الإجتماعية  اخللفية 

يرتكبنها )الف�ضل اخلام�س من الق�ضم الأّول(.
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• المرحلة السادسة: تقييم الظروف المعيشية 	
والخدمات داخل السجن  

من �ضمن العمل التح�ضريي الذي ي�ضبق تنفيذ امل�رشوع، وبعد زيارتَي التعارف يف املرحلة 
الرابعة، يجب اأن تنتقل املر�ضدة الإجتماعية اإلى مرحلة اأ�ضا�ضية جديدة، وهي تكوين فكرة 
عن اأو�ضاع ال�ّضجينات وبيئة ال�ضجن الذي �ضتعمل داخله. اإّن املعلومات التي يتم جمعها 

خالل هذه املرحلة توؤثّر يف جناح امل�رشوع.

اإّن تقييم الظروف املعي�ضية واخلدمات داخل ال�ضجن، تتطّلب اأن تقوم املر�ضدة الإجتماعية 
بعّدة زيارات اإلى ال�ّضجن )حوايل 3 زيارات(، والجتماع مع املديرة واحلار�ضات بعد اإعداد اإ�ضتمارة 

جلمع معلومات عن البيئة داخل ال�ضجن، ول �ضّيما:
عدد ال�ضجينات وعدد الغرف التي تتوزّع فيها ال�ّضجينات؛**
عدد ال�ضجينات يف الغرفة الواحدة؛**
عدد الأ�رشّة )اأو الفر�ضات( يف الغرفة الواحدة؛ **
حالة الأ�رشّة )اأو الفر�ضات( والبّطانيات؛**
التهوئة و�ضبل التعّر�س لل�ضم�س؛**
و�ضائل التدفئة والتربيد؛**
طريقة تو�ضيب وحفظ اأمتعة ال�ضجينات ال�ضخ�ضّية؛**
مكان حت�ضري الطعام لل�ضجينات وتوافر الأدوات الأ�ضا�ضية الكافية؛**
مكان خا�س لتناول الوجبات؛**
توافر مراحي�س واأماكن لالإ�ضتحمام وحالتها؛**
توافر ماء �ضاخن؛ **
ال�ضخ�ضية ** النظافة  للحفاظ على  املواد  ال�ضجينات على حاجتهّن من  ح�ضول 

)�ضابون، فر�ضاة اأ�ضنان، معجون اأ�ضنان، فوط �ضّحية، اإلخ.(؛   
توافر مكان خا�س والأدوات لغ�ضل الّثياب؛ **
حيازة ال�ضجينات على حاجتهّن من املالب�س؛   **
ال�ّضماح لل�ّضجينات با�ضتخدام الهاتف؛**
وجود م�ضاحة للرتيّ�س؛**
ال�ّضماح لل�ّضجينات مب�ضاهدة التلفاز و/اأو ال�ضتماع اإلى الراديو و/اأو قراءة الكتب **

املتوافرة اأو غريها؛ 
�ضة للمواجهة وجمّهزة بعوازل زجاجية وهواتف داخلية للتوا�ضل ** وجود غرفة خم�ضّ

مع الّزائرين؛
وجود غرفة منف�ضلة عن غرفة املواجهة للقاء ال�ضجينات باأولدهن؛**
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تاأمني رعاية نف�ضّية و�ضّحية ووجود عيادة جمّهزة وطبيب وممّر�ضات داخل ال�ّضجن؛**
تاأمني رعاية لل�ضجينات اللواتي يعانني اأمرا�ًضا مزمنة واحلوامل قبل وبعد اأن ي�ضعن **

مولودهّن؛
خا�س ** مكان  مع  لل�ّضجينات  والتعّلم  التوعية  فر�س  اأو  و/  مهني  تدريب  تاأمني 

للقيام بذلك.
برامج تاأهيلية ملرحلة بعد ال�ضجن والعمل مع الأهل.**

املر�ضدة  بتدوين  يكتمل  ال�ّضجن،  داخل  واخلدمات  املعي�ضية  الأو�ضاع  تقييم  عملّية  اإّن 
زيارة  بعد كل  والرعاية،  والكتظاظ  والنظافة  البناء  و�ضع  الإجتماعية مالحظاتها، حول 

وفورًا بعد خروجها من ال�ّضجن. 

�س املر�ضدة الإجتماعية  عند الإنتهاء من هذه املرحلة، وقبل تنفيذ امل�رشوع، يجب اأن تخ�ضّ
التي كان قد متّ  املبدئّية  العمل  ملراجعة خّطة  وقتًا  امل�رشوع،  تنفيذ  ومن ي�رشف)ون( على 
وو�ضع  عليها،  التعديالت  واإدخال  تقييمها  اأجل  من  وذلك  الأولى،  املرحلة  خالل  و�ضعها 

املراحل التنفيذيّة واجلدول الزمني على اأ�ضا�س نتائج التقييم، اإذا كان هنالك حاجة لذلك.

ا، اإذ هي توؤّدي دورًا اأ�ضا�ضيًّا يف عملّية تقييم  هذه املرحلة من التح�ضري للم�رشوع مهّمة جدًّ
بحيث  التنفيذية،  واملراحل  الأولويات  ترتيب  واإعادة  الربنامج،  اأو  للم�رشوع  العمل  خطة 
ّحة والنظافة  يكون مفيًدا لل�ضجينات على كل ال�ضعد يف اآٍن واحٍد، اأي على �ضعيد ال�ضّ

والتثقيف وتعّلم املهارات وحت�ضني ظروف عي�ضهّن داخل ال�ّضجن وبعد الإفراج عنهّن.  

مالحظة هاّمة
يجب اأن ي�ضعى امل�ضوؤولون يف اجلمعية لدى اتخاذ القرار ب�ضاأن اأي م�رشوع تقوم به 
اجلمعية مل�ضاعدة ال�ضجينات وحت�ضني اأو�ضاعهّن اأّن ال�ضجينات على اختالف ظروفهن 
احلاجات  �ضعيد  على  م�ضاعدة  اإلى  بحاجة  هّن  ال�ضجن  دخول  قبل  وخلفياتهن 
الأ�ضا�ضية ويجب اأن ل يكون هنالك متييز بينهن على اأي اأ�ضا�س، قدر الإمكان. فمثال، 
عدم  امل�ضتح�ضن  من  الق�ضائية،  املتابعة  �ضعيد  على  امل�ضاعدة  تكون  اأن  تقّرر  اإذا 
ل  تف�ضّ قد  حيث  به  متهمات  هّن  الذي  اجلرم  اأ�ضا�س  على  ال�ضجينات  بني  التمييز 
اجلمعية اأو املوؤ�ض�ضة متابعة ال�ضجينات املتهمات بالقتل وتهمل املتهمات بالدعارة. 
اإّن امل�ضاعدة املهنّية الفّعالة لل�ضجينات هي تلك التي ل تفّرق بني �ضجينة واأخرى.  
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• المرحلة السابعة: جمع المعلومات والبيانات 	
الشخصية عن السجينات

بعد تقييم خّطة العمل املبدئية واأولويّات واأهداف امل�رشوع اأو الربنامج على اأ�ضا�س املعلومات 
التي متّ جمعها من مديرة ال�ّضجن واحلار�ضات، تاأتي املرحلة ما قبل الأخرية من عملية الّتح�ضري 
للعمل داخل ال�ّضجن األ وهي مرحلة جمع املعلومات والبيانات ال�ّضخ�ضية عن ال�ّضجينات.

الهدف من هذه املرحلة هو حتديد:
احلاجات ال�ضخ�ضية لكل �ضجينة على �ضعيد ال�ضّحة والتغذية واللبا�س والأدوية **

ولوازم النظافة ال�ضخ�ضية.
الأمية ** حمو  دورات  اإلى  احلاجة  وبالّتايل  والكتابة،  القراءة  يف  ال�ّضجينات  مهارات 

واملراحل التي يجب تعليمها.
املوا�ضيع التي يجب اأن تغّطيها جل�ضات التوعية، والتي تهّم ال�ّضجينات وتعرّفهّن **

ّحة والّتغذية اإلخ. مهارات حياتية اأ�ضا�ضّية على �ضعيد ال�ضّ
املهارات التي تتنا�ضب مع قدرات ال�ّضجينات وحاجات ال�ّضوق املحّلية يف اآٍن واحد، **

والتي يجب اأن يجري تنميتها وحت�ضينها خالل الدورات التدريبّية. 

�ضها  اإّن اإمتام هذه املرحلة، يتطّلب قيام املر�ضدة الإجتماعية بعّدة زيارات اإلى ال�ضجن، تخ�ضّ
لإجراء مقابالت فردية وجماعية مع ال�ضجينات، وذلك بعد احل�ضول على اإذن مديرة ال�ّضجن 
واإطالعها على الهدف من هذه الّزيارات واملقابالت. وهذا يتطّلب موافقة ال�ضجينة اأي�ًضا، 

حفاًظا على احلّرية ال�ضخ�ضية، التي تعترب مقّد�ضة بالن�ضبة لها.

اإ�ضتمارة  الإجتماعية  املر�ضدة  اأن تعّد  ال�ّضجينات، يجب  الفردية مع  باملقابالت  البدء  قبل 
متالأها بنف�ضها خالل املقابلة87. والهدف من هذه الإ�ضتمارة هو الإ�ضتعالم عّما يلي: 

بيانات شخصية:

ال�ّسجينة:
امل�ضتوى التعليمي الأكادميي )اأّمية، تقراأ، تقراأ وتكتب، م�ضتوى ابتدائي، اإلخ.(**
الو�ضع العائلي )عزباء، متاأهلة، مطّلقة، اأو اأرملة(؛ **
عدد الأولد اإذا مل تكن عزباء؛**
الفرتة ** يزورونها؟  هل  ال�ّضجن؟  يف  وجودها  خالل  يرعاهم  َمن  الأولد،  وجود  مكان 

الفا�ضلة بني الزيارة والأخرى؛

87 مراجعة امللحق رقم 1 لالإطالع على عّينة من هذه الإ�ضتمارة
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م�ضادر امل�ضاعدات املاّديّة اأو العينّية قبل/ منذ دخولها ال�ّضجن ونوعها؛**
الأ�ضخا�س الذين يزورونها وعالقتها بهم؛**
اإنخراطها يف �ضوق العمل قبل ال�ّضجن ونوع العمل واملدخول ال�ضهري وم�ضاهمتها **

يف اإعالة الأ�رشة والأهل.

الزّوج:
جن�ضيته، امل�ضتوى التعليمي الأكادميي، عمره، و�ضعه الوظيفي، عمله، عنوان �ضكنه 

احلايل، م�ضاهمته يف اإعالة الأ�رشة والأهل؛    

معلومات عن الأ�رسة:
وانخراطهم يف  العلمي  وحت�ضيلهم  الزواج  قبل  ال�ّضجينة  اأ�رشة  اأفراد  معلومات عن 
�ضوق العمل ونوع العمل الذي يقومون به والدخل ال�ضهري وم�ضاهمتهم يف اإعالة 

الأ�رشة.

المتابعة القضائية:

معلومات عن العقوبة واحلكم:
الو�ضع القانوين )موقوفة اأو حمكومة(؛ **
تاريخ ومكان التوقيف؛ **
تاريخ دخول ال�ّضجن؛**
اجلرم؛**
دخولها ال�ّضجن �ضابًقا )توقيف وتنفيذ حكم؟ املّدة؟ اجلرم؟(.**

يف حال كانت حمكومة: 
تاريخ �ضدور احلكم؛**
مّدة احلكم؛**
طلب الإ�ضتئناف.**

مالحظة
اإذا كان احلكم يحتاج اإلى ا�ضتئناف اأو متييز �ضمن املهلة القانونية البالغة 15 يوًما، اأو 
اإذا كان احلكم غيابيًّا، تن�ضوي املتابعة القانونية على معرفة عدد مّرات مثولها اأمام 
املحامي مالحقة  التزام  غريه(؛  اأو  ق�ضائية  )معونة  تاأمني حمام  والّتواريخ؛  املحكمة 

الق�ضّية؛ تتّبع تفا�ضيل احلكم واملحاكمات.
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يف حال كانت موقوفة:
اإذا كان لديها حمام؛**
مدى اإلتزام املحامي مالحقة الق�ضّية؛**
عدد اجلل�ضات ومثولها اأمام املحكمة والّتواريخ.**

الوضع الصّحي:
احلفاظ على النظافة ال�ضخ�ضية؛**
امل�ضاكل ال�ضّحية التي تعانيها منها ال�ضجينة؛**
الأمرا�س املزمنة؛**
الأمرا�س املعدية )الأمرا�س املتناقلة جن�ضيًّا واأمرا�س اجلهاز التنا�ضلي(88؛ **
العالج و/اأو الوقاية ال�ضّحية؛**
امل�ضاعدة الطّبية عند املر�س املفاجىء؛**
احل�ضول على الأدوية؛**
احلاجات املوؤّمنة وغري املوؤّمنة  )فوط �ضّحية، فر�ضاة اأ�ضنان، معجون اأ�ضنان، اإلخ.(.  **

  
التدريب المهني والعلمي :

املهارات التي تعّلمتها و/اأو مار�ضتها قبل دخول ال�ّضجن وبعده؛ **
امل�ضاركة يف دورات تدريبية و/اأو تعليمية قبل دخول ال�ّضجن وبعده؛ **
املهارات التي توّد تعّلمها خالل وجودها يف ال�ّضجن. **

... من باب التاأّكد
اأن  اأن تنتهي املر�ضدة الإجتماعية من جمع املعلومات عن كل �ضجينة، يجب   بعد 
تقارن البيانات التي اأدلت بها ال�ضجينة مع املعلومات املتوافرة من اإدارة ال�ضجن من 

اأجل تاأكيد اأّن املعلومات متطابقة.

اإدارة  حتّدده  الذي  املكان  ال�ضجينات يف  مع  واجلماعية  الفرديّة  املقابالت  من  النتهاء  بعد 
ال�ضجن وجمع املعلومات يجب اأن تكّر�س املر�ضدة الإجتماعية الوقت الكايف لإعداد تقرير 
ترفعه اإلى امل�ضوؤولني يف اجلمعية اأو املوؤ�ّض�ضة عن تقييم خّطة العمل املبدئّية من اأجل 

حتديد:
قائمة باحلاجات الأ�ضا�ضية لل�ضجينات التي يجب تاأمينها؛ **
املهارات و/اأو املوا�ضيع التي �ضيتم تغطيتها يف ور�س العمل والتدريب؛**

   Sexually•Transmitted•Diseases•&•Reproductive•Tract•Infections•88
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اجلدول الّزمني لتنفيذ الربنامج و/اأو امل�رشوع؛**
املراحل ** �ضي�ضاركون/كن يف  الذين/اللواتي  والخت�ضا�ضيون/ات  الأخ�ضائيون/ات 

املختلفة من الربنامج اأو امل�رشوع ودور اأو اأدوار كل فريق؛
�ضبل تاأمني املوارد املالية وغريها من اأجل تاأمني احلاجات الأ�ضا�ضية لل�ّضجينات؛**
ل النهائي لتكاليف امل�رشوع.** القيام بدرا�ضة جدوى امل�رشوع وو�ضع اجلدول املف�ضّ

احلاجات  بتاأمني  يبداأ  اأن  يجب  لل�ضجينات،  مفيًدا  ا  حقًّ الربنامج  اأو  امل�رشوع  يكون  حّتى 
الأ�ضا�ضّية لل�ضجينات من خالل برنامج عمل اأ�ضبوعي لتقدمي الرعاية الفردية لكل �ضجينة 

اأي تاأمني احلاجات ال�ضخ�ضية والجتماعية وال�ضّحّية والغذائّية والنف�ضية والق�ضائّية.

• المرحلة الثامنة: تحضير و/أو تأمين الموارد واألدوات 	
التدريبّية والتعليمية  

عند اتّخاذ القرارات النهائية املذكورة يف الفقرة اأعاله فيما يخ�س املهارات واملوا�ضيع التي 
�ضريّكز عليها الربنامج اأو امل�رشوع، يجب اأن تكّب املر�ضدة الإجتماعية على تاأمني ما �ضتحتاج 
اأدوات  و/اأو  تلفزيون  جهاز  و/اأو  قرطا�ضية  مثل  واأدوات،  وتعليمّية  تدريبّية  موارد  من  اإليه 

خياطة و/اأو اأدوات طبخ، اإلخ. 

نظام  بح�ضب  تختلف  امل�ضتلزمات  لتاأمني  الإجتماعية  املر�ضدة  تّتخذها  التي  املقاربة  اإّن 
اجلمعية اأو املوؤ�ّض�ضة. قد ت�ضطر املر�ضدة الإجتماعية، يف غياب التمويل الكايف، اإلى العمل 

من اأجل تاأمني هبات عينّية اأو تربّعات.  

يف اأثناء العمل على تاأمني م�ضتلزمات الربنامج اأو امل�رشوع، يجب اأن تقّدم املر�ضدة الإجتماعية 
طلبًا خّطيًّا تعلم فيه اإدارة ال�ضجن، باملواد التدريبّية والتعليمّية والأدوات التي �ضوف حتتاج 
اإليها خالل تنفيذ امل�رشوع اأو الربنامج. ومن ال�رشوري اأن تذكر املر�ضدة الإجتماعية يف هذا 
الطلب العدد الإجمايل من كل غر�س �ضتدخله اإلى ال�ضجن لت�ضخدمه خالل تنفيذ امل�رشوع 

اأو الربنامج.

ا يف عملية التطبيق، اإذ اإّن الق�ضور يف تاأمني اأحد امل�ضتلزمات  اإّن لهذه املرحلة دورًا مهمًّ
يوؤّخر عملية تنفيذ امل�رشوع وقد يوؤثّر �ضلبًا يف النتائج.
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• خالصة	
الن�ضاء  �ضجنَي  داخل  عمله  يف  العربي،  العامل  يف  الن�ضائية  الدرا�ضات  معهد  جتربة  اإّن 
وتعليمّية  تدريبية  اإلى م�ضاريع  ما�ّضة  لبنان حاجة  اأّن يف  اإلى  ت�ضري  وبعبدا،  يف طرابل�س 
وري اأن ت�ضعى اجلمعية اأو املوؤ�ّض�ضة اإلى اأن تطّبق برناجًما اأو م�رشوًعا،  وتثقيفّية. ومن ال�رشّ
مينح ال�ضجينات فر�ضة التدرّب على مهارات مدرّة للّدخل تتنا�ضب مع قدراتهّن وحاجات 
ال�ضوق املحلية، بالتزامهن برناجًما تعليميًّا ملحو الأّمية و/اأو تنظيم دورات اإر�ضاديّة توّعي 
حة واحلقوق والبيئة وكل ما من �ضاأنه حت�ضني الأو�ضاع املعي�ضّية للّن�ضاء  على موا�ضيع ال�ضّ

داخل ال�ّضجن وعندما يغادرنه. 

يف ختام هذا الف�ضل، يجب التنّبه اإلى اأّن حجم التمويل يوؤّدي دورًا رئي�ًضا يف القرارات التي 
اإذا كان  الربنامج.  اأو  املوؤ�ّض�ضة فيما يتعّلق مبراحل وم�ضمون امل�رشوع  اأو  تّتخذها اجلمعية 
التّمويل �ضئيالً، ذلك يفر�س اقت�ضار امل�رشوع اأو الربنامج على تاأمني احلاجات الأ�ضا�ضية من 
ملب�س واأكل واأدوية ورعاية �ضّحية وتاأجيل ال�ضّق التدريبي والتعليمي اإلى اأن يتم تاأمني املبالغ 
ال�ّضجون،  داخل  العاملة  واجلمعيات  املوؤ�ّض�ضات  بني  الّتعاون  اأهّمية  وهنا تكمن  املطلوبة. 

وتوحيد اجلهود لتنفيذ برامج وم�ضاريع متنّوعة ومتكاملة على جميع ال�ُضُعد.     
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الفصل الثاني:
الطريقة النموذجية للعمل داخل 

سجون النساء في لبنان

• تمهيد	
• المتابعة الفردية للسجينات  	

 أ - الرعاية الشخصية
ب- الرعاية االجتماعية 

ج- الرعاية الّصحية
د–•الرعاية النفسية

هـ - المتابعة القضائية

• أنشطة جماعية اجتماعية وترفيهية وتثقيفية	
• إعداد السجينات لإلندماج في المجتمع	
• برامج محو األّمية	

أ- المرحلة التعليمية األولى لمحو األّمية
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ب- المرحلة التعليمية الثانية لمحو األّمية

• تنفيذ مشاريع أو برامج تدريب على المهارات الفّنية 	
و/أو المهنية

أ-   تدريب على المهارات الفّنية: أشغال يدوية وِحرفية
ب- التدريب المهني

ج- متابعة الدورات المهنية من ِقبل المرشدة االجتماعية

• برنامج المهارات الحياتية األساسية	
أ-   أهداف البرنامج

ب- محتوى البرنامج
ج- تنفيذ عملية التعليم
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• تمهيد	
اإّن جناح اجلمعية اأو املوؤ�ّض�ضة يف حتقيق الهدف من امل�رشوع اأو الربنامج الذي هو يف �ضدد 
تنفيذه يف �ضجن )اأو �ضجون( الّن�ضاء يتوّقف على: 1( اإلتزام التوجيهات اخلا�ّضة باملراحل 
لة يف الف�ضل الأول من الق�ضم الثاين؛ و2( احلالة الّنف�ضية لل�ّضجينات،  التح�ضريية املف�ضّ
ل �ضّيما رغبتهّن يف بتح�ضني ظروفهّن املعي�ضية من خالل التعّلم والعمل وحتقيق الّذات 

و3( التعاون من ِقبل اإدارة ال�ضجن خ�ضو�ًضا عند تغيري الإدارة.

نظريّة  يف   )Abraham Maslow( ما�ضلو  اأبراهام  النف�س  وعلم  الرتبية  يف  الأخ�ضائي  ي�ضري 
لالإن�ضان  الأ�ضا�ضية  احلاجات  تاأمني  اإّن  اإلى   )Needs* Pyramid( لالإحتياجات الهرمي  التدرّج 
الإن�ضان  اإّن حاجات  الّنظرية  بح�ضب هذه  الذات.  يتمّكن من حتقيق  اأ�ضا�ضي حتى  �رشط 
اإلى  ]قاعدة الهرم[، واحلاجة   )Physiological*Needs( بالّت�ضل�ضل هي: احلاجات الفيزيولوجية
الأمان )Safety*Needs(، واحلاجة اإلى احلب والنتماء )Love*and*Belonging*Needs(، واحلاجة اإلى 
التقدير )Esteem*Needs( واحلاجة اإلى حتقيق الذات )Need*for*Self-Actualization( ]قّمة الهرم[. 
كما يوؤّكد ما�ضلو اأنّه ل ميكن لالإن�ضان حتقيق الذات ما مل تتاأّمن كل احلاجات الأخرى قبل 

ذلك. 
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89)Needs*Pyramid( التدرّج الهرمي لالإحتياجات

بناًء على هذه املقاربة لحتياجات ال�ّضجينات املبنية على التدرّج الهرمي لالإحتياجات ملا�ضلو، 
اإّن الطريقة الّنموذجية للعمل داخل �ضجن الن�ضاء، هي تلك التي توؤّمن لل�ضجينات ما يلي:

والجتماعية ** وال�ضّحية  ال�ضخ�ضية  الرعاية  تاأمني  اأجل  من  الفردية  املتابعة 
والنف�ضية وامل�ضاعدة القانونية؛  

بني ** الروابط  تعزيز  اأجل  من  والرتفيهية  الجتماعية  اجلماعية  الأن�ضطة  تنظيم 
ال�ضجينات؛

تنظيم دورات تدريبية تعّلم ال�ضجينات اأ�ضغالً يدوية وفّنية؛ **
تنظيم دورات مهنية تعّلم ال�ضجينات مهارات مدرّة للّدخل؛**
حمو الأمية؛**
تطبيق برنامج املهارات احلياتية الأ�ضا�ضية. **
برامج تاأهيل لتح�ضري مرحلة ما بعد ال�ضجن.**

اإّن املقاربة التي ت�ضمن اأف�ضل نتيجة عند تطبيق الطريقة النموذجية للعمل داخل �ضجن 
الن�ضاء هي التي تعمل على تنفيذ جميع املراحل املذكورة اأعاله. اإل اأنّه يف كثري من الأحيان 
قد ل تتوافر الإمكانيات الب�رشية و/اأو املاديّة لتنفيذ كل هذه الربامج مًعا. ويف مثل هذه 
يجب  ولكن،  املوارد.  هذه  تتاأّمن  حتى  الربامج  هذه  بع�س  تنفيذ  تاأجيل  يتقّرر  قد  احلالت، 
عدم الت�ضحية باملتابعة الفردية لل�ضجينات. من ال�رشوري اأن ت�ضعى املر�ضدة الجتماعية 
احلاجات  تاأمني  اإلى  الظروف،  ال�ضجن حتى نهايته، ومهما كانت  داخل  بداية عملها  منذ 

واملتطّلبات الأ�ضا�ضية لل�ضجينات اأّولً، ول �ضّيما: 
املالب�س اخلارجية والداخلية الكافية،**

Introduction to Psychology )Atkinson، R. &•Atkinson، R. et•al.K•، 1990( :89 امل�ضدر

الحاجة إلى
تحقيق الذات 

 الحاجة إلى التقدير

الحاجة إلى الحب واالنتماء

الحاجة إلى األمان 

الحاجات الفيزيولوجية  
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اأدوات احلفاظ على النظافة )�ضامبوا، �ضابون، فر�ضاة اأ�ضنان، فوط �ضّحية، اإلخ.(،**
الّتغذية ال�ّضليمة،**
و�ضائل الت�ضال بالأهل والأولد،**
�ضبل تعيني حماٍم يتابع ملف الدعوى الق�ضائية املقامة �ضّدها ويدافع عنها.**

اإّن عدم تاأمني احلاجات الأ�ضا�ضية لل�ضجينة، قد يوؤّدي اإلى عدم رغبة ال�ضجينة بامل�ضاركة 
يف اأي برنامج اأو م�رشوع؛ حتى ولو كان منحها فر�ضة تعّلم مهارات جديدة من �ضاأنه اأن 

حت�ّضن ظروفها املعي�ضية.  

قبل البدء باملتابعة الفردية لل�ضجينات، يجب اأن حت�رشّ املر�ضدة الإجتماعية ا�ضتمارة تلّخ�س 
البيانات ال�ضخ�ضية لل�ضجينة متالأها بناًء على املعلومات التي �رشّحن بها خالل املقابلة 
ا با�ضم كل �ضجينة ت�ضّم  الفردية )مراجعة الف�ضل الأول من الق�ضم الثاين(، وتفتح ملفَّ
فيه ال�ضتمارة. اإّن الهدف من اإن�ضاء  امللف هو التعّرف عن كثب على ال�ضجينات، اأي تكوين 
فكرة وا�ضحة عن اخللفية العائلية والظروف املعي�ضية )قبل دخول ال�ضجن( والتح�ضيل 

العلمي والقدرات املهنية وامل�ضاكل ال�ضحية لكل �ضجينة.

خالل فرتة عملها داخل ال�ضجن يجب اأن حتر�س املر�ضدة الإجتماعية على تدوين مالحظاتها 
يوميًّا حول و�ضع كل �ضجينة واحلاجات التي متّ تاأمينها والأمور التي يجب متابعتها، لكي 
تكون عملية املتابعة فّعالة و�ضّفافة. ومن الأف�ضل اأن تتفادى املر�ضدة الإجتماعية تاأجيل 
تدوين مالحظاتها لأّن ذلك قد يوؤثّر يف دّقة املعلومات ب�ضبب ن�ضيان بع�س التفا�ضيل التي 

قد تكون مهّمة.

جتدر الإ�ضارة اإلى اأّن املتابعة الفردية لكّل �ضجينة يجب اأن ت�ضتمر طيلة فرتة عمل املر�ضدة 
الإجتماعية داخل ال�ضجن.

• المتابعة الفردية للسجينات  	
وال�ضّحية  ال�ضخ�ضية  الرعاية  تاأمني  على  تن�ضوي  لل�ضجينات  الفردية  املتابعة  اإّن 
والجتماعية والنف�ضية وامل�ضاعدة الق�ضائية لل�ّضجينات طيلة فرتة العمل داخل ال�ضجن. 

 مالحظة
اأن  للن�ضاء  داخل �ضجن  تنفيذ م�رشوع ما  الإجتماعية خالل  املر�ضدة  ت�ضتن�ضب  قد 
تغّطي ناحية معّينة من املتابعة الفردية دون الأخريات وهنا تكمن اأهّمية الت�ضبيك 
بني اجلمعيات. من املمكن اأن تتقا�ضم اجلمعيات العاملة داخل �ضجن للن�ضاء مهّمة 

املتابعة الفردية فيما بينها، ح�ضب توافر املوارد واخلربات.
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لكل نوع من اأنواع الرعاية هذا خ�ضائ�ضه التي يتّم تف�ضيلها فيما يلي. 

أ- الرعاية الشخصية: 

تبداأ الرعاية ال�ضخ�ضية بجرد مقتنيات ال�ضجينات من ثياب خارجية وداخلية، لبا�س ترتديه 
وغطاء  فر�ضة  ال�ضخ�ضية،  النظافة  على  للحفاظ  اأدوات  حذاء،  للمحكمة،  التوّجه  عند 
لل�ضتاء واآخر للطق�س الدافىء. الهدف هو حتديد ما ينق�س كل �ضجينة من هذه احلاجات 
الأ�ضا�ضية وو�ضع قائمة اأو جدول يبنّي بو�ضوح املقتنيات والنواق�س لكل �ضجينة. خالل فرتة 
عملها داخل ال�ضجن، يجب اأن تعمل املر�ضدة الجتماعية على حتديث هذه القائمة كّلما 

زاد عدد ال�ّضجينات.

بعد مرحلة حتديد احلاجات، تاأتي مرحلة العمل على تاأمني النواق�س وذلك اإّما من خالل اإدارة 
ال�ضجن اأو اأهل ال�ضجينات بعد الت�ضال بهّن اأو تربّعات من املجتمع الأهلي.

اإلى تاأمني احلاجات اليومية لل�ضجينات من لبا�س و�ضبل احلفاظ على النظافة  بالإ�ضافة 
ال�ضخ�ضية وغريها، اإّن املتابعة ال�ضخ�ضية تتطّلب �ضعي املر�ضدة الجتماعية حتى يتاأّمن 
الغذاء ال�ضليم لل�ضجينات خا�ّضة يف ال�ضجون التي ل تتلّقى املواد الالزمة والكافية ب�ضكل 
لل�ضجينات  وجبات  تقدمي  على  الأهلي  املجتمع  ت�ضجيع  خالل  من  يتحّقق  ذلك  منتظم. 
ح�ضبما تي�رّش اأو ب�ضكل م�ضتمر. كما اأنّه يُن�ضح اأن تعمل املر�ضدة الجتماعية على ت�ضجيع 
ورمّبا م�ضاركتهن يف حت�ضري  املواد  تتوّفر  الوجبات حني  ال�ضتمرار بطهي  ال�ضجينات على 

الطعام بني احلني والآخر وتوجيههّن اإلى الوجبات وطرق الطهي التي توؤّمن غذاًء �ضليًما.

تكتمل املتابعة ال�ضخ�ضية لل�ضجينات مب�ضاعدة كّل واحدة على الت�ضال باأ�رشتها واملحامي 
املوكل متابعة ق�ضيتها )عند اللزوم( وهذا الأمر قد يتطّلب اأن تّت�ضل املر�ضدة الجتماعية 

بعائلة كّل �ضجينة )رمّبا عّدة مّرات(. 

ميكن اأي�ًضا للمر�ضدة الجتماعية اأن تعمل على تاأمني امل�ضتلزمات ال�رشورية لغرف ال�ّضجينات 
كاملراوح، والربّادات ال�ضغرية، واملكان�س، واأدوات تنظيف الغرف ومواد التعقيم، وذلك من خالل 

التعاون مع عدد من الأ�ضخا�س املتربّعني اأو يف املجتمع املحّلي بح�ضب موقع ال�ضجن.

اإدارة  الإجتماعية على احل�ضول على موافقة  املر�ضدة  اأن تعمل  اأمكن،  اإذا  اأنّه يجب  كما 
اأق�ضام:  اإحدى غرف ال�ضجن لت�ضتخدم كم�ضتودع ي�ضم  ثالثة  ال�ضجن على تخ�ضي�س 
ق�ضم لأدوات التنظيف والعناية ال�ضخ�ضية، ق�ضم املالب�س واحلرامات وال�رشا�ضف، وق�ضم 
الجتماعية  املر�ضدة  وتكون  ال�ضجن  اإدارة  اإ�رشاف  حتت  ويكون  النا�ضفة(،  )املواد  لالأغذية 
وتاأمني  توزيعها  وتنظيم  �ضهر  كل  املحتويات  وجرد  فيه  الأغرا�س  تو�ضيب  عن  م�ضوؤولة 
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يتم  ما  بتدوين  الجتماعية  املر�ضدة  تقوم  العمل  �ضفافية  �ضمان  اأجل  ومن  النواق�س. 
ا�ضتالمه من تربّعات مع ذكر ا�ضم املتربّع اأو اجلهة املتربّعة اإن اأمكن، يف دفرت �ضهري خا�س مع 
�س ق�ضم ثاٍن من هذا الدفرت ال�ضهري لتدوين اأ�ضماء ال�ضجينات  ذكر نوعها وعددها ويخ�ضّ

واملواد التي ا�ضتلمتها والتاريخ. 

ب- الرعاية االجتماعية:

اإّن الرعاية الجتماعية مكّملة للرعاية ال�ضخ�ضية وهي تهدف اإلى م�ضاعدة ال�ضجينات 
على البقاء يف ات�ضال مع اأ�رشهّن، ل �ضّيما اأولدهّن. وذلك قد ي�ضتدعي اأن تّت�ضل املر�ضدة 
الجتماعية بذوي ال�ضجينات حتى تطلب منهم اأن يزوروهّن وعدم النقطاع عن ذلك. ويف 
اإذا اأمكن، بزيارة اأ�رشة ال�ضجينة  حال طلبت اإحدى ال�ضجينات، تقوم املر�ضدة الجتماعية، 

لالإطمئنان اإلى اأولدها. 

كما اأنه من �ضمن الرعاية الجتماعية تلبية طلب ال�ضجينة التي متّ و�ضع اأولدها يف ميتم، 
اأن تقوم املر�ضدة الجتماعية بالت�ضال بامليتم لالإطمئنان عنهم. ويف معظم الأحيان قد 
توافق اإدارة امليتم التعاون مع املر�ضدة الجتماعية. ولكن قد متّر حالت ل تلقى فيها املر�ضدة 
بذلك  ال�ضجينة  الجتماعية  املر�ضدة  تُعلم  اأن  يجب  حينئٍذ  املرجو.  التعاون  الجتماعية 

وتعمل على الطمئنان اإلى الأولد يف حماولة لحقة. 

م�ساعدة اإ�سافية ...
يف حالة ال�ضجينات اللواتي تعاين اأ�رشهّن الفقر و/اأو املر�س، وبعد تاأكيد رغبة اأفراد 
الأ�رشة بزيارة ال�ضجينة ولكنها عاجزة عن ذلك ب�ضبب كلفة املوا�ضالت، من املمكن 
اأن ت�ضاعد املر�ضدة الإجتماعية بتاأمني املبلغ لتغطية هذه الكلفة ويجب اأن ت�ضعى 
اإلى جعل الزيارة ممتعة بقدر الإمكان، على الرغم من الظروف التي متّر بها ال�ضجينة. 
ا اأن ت�ضعى املر�ضدة الجتماعية اإلى تخ�ضي�س غرفة من غرف ال�ضجن  من املهّم جدًّ

ل�ضتقبال الأولد.

جتدر الإ�ضارة اإلى اأّن الرعاية الإجتماعية ت�ضمل اأي�ًضا الإلتفات اإلى ال�ضجينات الأجنبيات 
اللواتي ل ي�ضاأل اأحد عنهّن ويوؤّمن لهّن اأيّة حاجة من حاجاتهن. هوؤلء معظمهّن ممّن كّن 
واأ�ضباب دخولهّن  اإختالف جن�ضياتهّن  اإعتقالهّن. وجميعهّن، على  املنازل قبل  يخدمن يف 
ال�ضجن، يعانني البعد عن الأهل وعدم الإملام باللغة العربية اأو اأي لغة حمكية اأخرى يف 

لبنان، وبالتايل يواجهن �ضعوبة يف التعبري واحل�ضول على حاجاتهّن.
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ج- الرعاية الصّحية:90

اإّن تتّبع احلالة ال�ضّحية لكل �ضجينة يتطّلب جمع املعلومات حول احلالة ال�ضّحية لكّل 
منهّن من املمّر�ضة و/اأو احلار�ضات، ومن البيانات ال�ضخ�ضية التي �رشّحت عنها ال�ضجينة 

يف املقابلة الفردية، وتدوين املعلومات يف امللف اخلا�س بكّل �ضجينة.

والطبيب/ة  املمّر�ضة  مع  بالتن�ضيق  الجتماعية،  املر�ضدة  ت�ضعى  اأن  يجب  اأمكن،  اإذا 
اأنّهن بحالة  اإخ�ضاع ال�ضجينات لفح�ٍس دوريٍّ �ضامل لتاأكيد  اإلى  امل�ضوؤول/ة يف ال�ضجن 
جّيدة. واإذا اأمكن، يجب اأن حتّث املر�ضدة الجتماعية اإدارة ال�ضجن على اإخ�ضاع كّل �ضجينة 
ملثل هذا الفح�س عند دخولها ال�ضجن لتفادي انت�ضار اأّي اأمرا�س معدية بني ال�ضجينات 

ولتخفيف معاناة اأولئك اللواتي يعانني اأمرا�ًضا مزمنة.  

من ال�رشوري اأن ت�ضعى املر�ضدة الإجتماعية اإلى تاأمني العالج لل�ضجينات اللواتي يعانني 
اإدمان املخدرات وذلك بالرجوع اإلى اجلمعيات التي توؤّمن هذا العالج و/اأو اأطباء اأخ�ضائيني. 
ومن املهم اأي�ًضا اأن ت�ضعى املر�ضدة الجتماعية اإلى اإقناع اإدارة ال�ضجن بتخ�ضي�س غرفة 

لهوؤلء ال�ضجينات منف�ضلة عن باقي ال�ضجينات طيلة فرتة خ�ضوعهن للعالج.91

من ال�رشوري اأي�ًضا اأن ت�ضعى املر�ضدة الإجتماعية، بالتن�ضيق مع اإدارة ال�ضجن، اإلى تخ�ضي�س 
مكان واحد يف ال�ضجن للتدخني من اأجل حماية ال�ضجينات، ول �ضّيما غري املدّخنات، من 
�ضة للّنزهة، من ال�رشوري اأن تعمل املر�ضدة  م�ضار التدخني. واإذا كان هنالك باحة خم�ضّ

الإجتماعية على احل�ضول على موافقة الإدارة بح�رش التدخني يف هذا املكان. 

ال�ضّحة  مو�ضوع  حول  توعية  جل�ضات  تنظيم  دون  من  ال�ضحية  الرعاية  تكتمل  ل 
اجلن�ضية، اإذ اإّن  ال�ضّحة اجلن�ضية، تدخل يف كل موا�ضيع ال�ضحة الإجنابية، وهي ت�ضّكل 
يتم  اأن  ال�رشوري  ومن  وحياتها.  املراأة  �ضالمة  وبالتايل  املاأمونة  لالأمومة  الأ�ضا�ضي  املدخل 
تزويد ال�ضجينة باملعلومات حول هذه املوا�ضيع وذلك لتمكينها من اتخاذ قرارات منا�ضبة 
تتعّلق ب�ضّحتها عاّمة وب�ضّحتها الجنابية ب�ضكل خا�س. فهنالك عدد ل يُ�ضتهان به من 
ال�ضجينات اللواتي اأدخلن اإلى ال�ضجن ب�ضبب النخراط يف الدعارة وتعاطي املخّدرات، وهّن 

متزّوجات، والبع�س منهّن  ثبت اأنهن حوامل يف الأ�ضهر الأولى من احلمل.

90 يف لبنان، متّ تعديل املادة 74 من املر�ضوم رقم 14310/ 49  الذي ينظم العمل داخل ال�ضجون يف العام 2002 ، حيث �ضمح ملندوبي اللجنة 
الدولية لل�ضليب الأحمر واملندوبني الطبيني التابعني لها بزيارة امل�ضجونني والتحدث اليهم بحرية من دون رقيب، علًما اأّن مهمة املندوبني قد 

ح�رشت بتقييم او�ضاع امل�ضاجني اجل�ضدية والنف�ضية وظروف �ضجنهم ومعاملتهم
�س فقرة توّجه اإدارة ال�ضجن  91 اإّن القانون رقم 14310 املنّظم لإدارة ال�ضجون يف لبنان ال�ضادر عام 1949 ول يزال يطّبق حتى اليوم ل يخ�ضّ

اإلى الطرق املثلى للتعاطي مع ال�ضجناء وال�ضجينات مدمني املخدرات
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حة اجلن�ضية من خالل  املوا�ضيع واملعلومات الأ�ضا�ضية التي يجب اإدراجها يف مو�ضوع ال�ضّ
تخ�ضي�س ح�ض�س توعية هي التالية:

** 92(Health*Education) معلومات �ضّحية للفتاة وال�ضاب قبل الزواج
**93(Sexually*Transmitted*Diseases)*الأمرا�س املنقولة جن�ضيًّا
**94(Reproductive*Tract*Infections) اأمرا�س اجلهاز التنا�ضلي
**.95(Safe*Motherhood)*الأمومة املاأمونة

اأخريًا ولي�س اآخرًا، يجب الإنتباه دائًما اإلى اأّن الرعاية ال�ضّحية داخل ال�ضجن تقت�ضي اأي�ًضا اأن 
يقوم املوظفون واملر�ضدة الإجتماعية باإجراء فحو�ضات دورية وتلقيحات اأ�ضا�ضية للحماية 

من الأمرا�س املعدية.

ا مالحظة هاّمة جدًّ
اأو حالة خمالفة للقانون،  اأي و�ضع  اأو �ضاهدت املر�ضدة الإجتماعية  يف حال ر�ضدت 
يجب اأن ل تقوم باأي مبادرة قبل مراجعة املوؤ�ض�ضة التي تعمل معها واملراجع القانونية 

ة لت�ضتو�ضح ما هو الت�رشّف الأن�ضب. املخت�ضّ

د–•الرعاية النفسية:

اإّن الرعاية النف�ضية مرتبطة بالرعاية ال�ضّحية، اإذ هي ترّكز على ال�ضحة النف�ضية. 

بالو�ضع  يتعّلق  فيما  واحلار�ضات  املمّر�ضة  مالحظات  تدوين  النف�ضية  الرعاية  ت�ضتدعي 
الّنف�ضي لكّل �ضجينة، ومعرفة ال�ضجينات اللواتي يتناولن اأدوية ملعاجلة الأمرا�س النف�ضية 

واملهّدئات واأ�ضباب تناول هذه الأدوية. 

ولكن الرعاية النف�ضية ل تكتمل من دون مراقبة طبيب/ة نف�ضي/ة، اأو اأقّله اأخ�ضائي/ة 
مّرة  ال�ّضجينات  ي/تزور  اأن  الأخ�ضائي/ة  اأو  الطبيب/ة  على  ال�ضجينات.  النف�س  علم  يف 
يف الأ�ضبوع على الأقل، ملراقبة الو�ضع النف�ضي لل�ضجينات. اإّن اأغلبية ال�ضجينات يعانني 
اكتئابًا و�ضغًطا نف�ضيًّا، اأي اأّن معاناتهّن النف�ضية لي�ضت مر�ضية، بل هي ناجتة من احلرمان 
من احلرية والظروف املعي�ضية ال�ضعبة، اإن كّن حمكومات اأو موقوفات. ولكن هنالك حالت 

تعاين فيها ال�ضجينة مر�ًضا نف�ضيًّا يحتاج اإلى اأدوية ومعاجلة خا�ّضة. 

92 لالإطالع على املعلومات ال�ضّحية للفتاة وال�ضاب قبل الزواج مراجعة امللحق رقم 2
93 لالإطالع على املعلومات املتعلقة بالأمرا�س املتناقلة جن�ضيًّا  مراجعة امللحق رقم 3

94 لالإطالع على املعلومات املتعلقة باأمرا�س اجلهاز التنا�ضلي مراجعة امللحق رقم 4
95 لالإطالع على املعلومات املتعلقة بالأمومة املاأمونة مراجعة امللحق رقم 5
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اإّن خربة معهد الدرا�ضات الن�ضائية يف العامل العربي يف جمال الرعاية النف�ضية لل�ضجينات 
ت�ضري اإلى اأّن: 

العالج ** الحتياجات96؛  تقييم  بـ:   تقوم  التي  تلك  هي  املثلى  النف�ضية  الرعاية 
املعريف ال�ضلوكي الفردي97؛ و�ضف املوؤثرات العقلية98 ح�ضب احلاجة؛ الرتكيز على 

اإدارة الإجهاد99 والتوا�ضل وال�ضلوك الإن�ضاين.
اإّن اأكرث الأمرا�س النف�ضية �ضيوًعا بني ال�ضجينات هي: ال�ضطرابات ال�ضخ�ضية **

احلدودية100 وال�ضخ�ضية املعادية101 وجنون ال�ضك والرتياب102. 

على  فقط  ولي�س  ال�ضجينات  من  جمموعة  م�ضتوى  على  التدخل  املفيد  من  يكون  قد 
امل�ضتوى الفردي. مثال على ذلك: جل�ضات التفريغ الإنفعايل103 ودينامية اجلماعة104. واأهمية 
هذه التقنيات يكمن يف كونها قابلة لالإعداد والإدارة من قبل اأخ�ضائيني ولي�س فقط من قبل 
الأخ�ضائيني النف�ضيني.  هذا النوع من التدخل ي�ضهم يف خف�س ن�ضبة العنف والغ�ضب 
ال�ضجن من  فريق عمل  وبني  ناحية  ال�ضجينات من  بني  وال�ضلوكية  العالئقية  وامل�ضاكل 

ناحية اأخرى.

فكرة قابلة للتنفيذ
هنالك بع�س التقنيات احلديثة للتخفيف من ال�ضغط النف�ضي عرب تطبيق برامج 
اأخرى تتعّلق بالعالج النف�ضي/الجتماعي من خالل الدراما. مثال على ذلك، امل�رشوع 
الذي نّفذته الآن�ضة زينة دّكا�س يف �ضجن رومية للرجال، حتت عنوان “12 لبناين غا�ضب”، 
عن  ال�ضجناء  خاللها  من  اأف�ضح  م�رشحية  ال�ضجناء يف  من  العديد  اأ�رشكت  حيث 

م�ضاعر الغ�ضب واملرارة والأمل املكبوتة. 

ال�ضجينات  �ضلوك  تغيري  على  العمل  اأي�ًضا  النف�ضية  الرعاية  تت�ضّمن  اأن  ال�رشوري  من 
اإّن عدم  اإذ  بحيث ي�ضبحن قادرات على النخراط يف املجتمع عند خروجهّن من ال�ضجن. 
اأنّها قطعت م�ضافة كبرية بعيًدا عن  والربهان عن  ال�ضجينة من حت�ضني �ضلوكها،  متّكن 

الأفعال اجلرمية، يوؤثّر �ضلبًا يف فر�س اإخالء �ضبيلها وا�ضتعادة حّريتها. 

Assessment•of•needs 96
   Individual•cognitive•behavioral•therapy•- CBT•97

  Psychotropics•98
 Stress•management•99

   Borderline•personality•disorder•100
   Antisocial•personality•101

  Paranoia•102
   De-briefing•103

   Group•dynamics•104
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“•�سينما اأرينا”
من باب العمل على تاأمني الراحة النف�ضية والرفاهية لل�ضجناء خالل فرتة ال�ضجن، 
وبعد اإطالق �رشاحهم، ولت�ضهيل عملية الدمج الإجتماعي والإقت�ضادي، اأطلقت وزارتا 
ال�ضوؤون الإجتماعية والداخلية والبلديات العام 2009  م�رشوع “�ضينما اأرينا”•بتمويل 
من ال�ضفارة الإيطالية يف لبنان. وين�ضوي هذا امل�رشوع على عر�س اأفالم خمتارة داخل 
ال�ضجن تتطّرق اإلى موا�ضيع معّينة تعني امل�ضجونني وامل�ضجونات وتنفيذ ن�ضاطات 

اجتماعية وتثقيفية، بالتعاون مع اأفرقاء واأخ�ضائيني من املجتمع املدين.  

هـ- المتابعة القضائية:

اإّن املتابعة الق�ضائية لل�ضجينات، تتطّلب اأن تكون املر�ضدة الجتماعية على اإّطالع على 
املعلومات التي تتعّلق باملالحقة اجلزائية يف لبنان، وقانون العقوبات والتحقيق الق�ضائي 
)مراجعة الق�ضم الول من الدليل(، وذلك حتى تتمّكن من املتابعة الفعلية اأي معرفة، اإذا 

كان املحامي يقوم فعالً بالإجراءات ال�رشورية، لتتحّقق العدالة يف ق�ضية كّل �ضجينة.  

اأمثلة من واقع ال�سجون ...
هنالك حالت بني ال�ضجينات حيث توَهم ال�ضجينة من ِقبل فريٍق خارج ال�ضجن اأّن 
ح اأنّه لي�س من حماٍم مكّلف  هناك حماميًا يتابع ق�ضّيتها ولكن عند التدقيق يت�ضّ
برتويج  املّتهمات  ال�ضجينات  احلالت حت�ضل غالبًا يف حالت  ِقبلها. هذه  ر�ضميًّا من 
املخّدرات حيث يكذب املرّوج على ال�ضجينة التي ورّطها، اأي اأنّه ل يوّكل حماميًا وينجح 

بتاأمني احل�ضول على اإخالء �ضبيل و/اأو براءة لنف�ضه.

اأّن املتابعة الق�ضائية، تتطّلب تدوينًا دقيًقا للمعلومات يف ملف كّل �ضجينة حول  كما 
الق�ضية، اأي اجلرم املن�ضوب اإليها، وما متّ اجنازه على �ضعيد متابعة ملّفها اأمام الق�ضاء، 

واإذا كانت حمكومة اأو موقوفة.105 

يف حالة ال�ضجينات اللواتي ل ميلكن املال، واللواتي متّ التخّلي عنهن من قبل اأ�رشهن، من 
ا، اأن تقوم املر�ضدة الجتماعية، بتاأمني حمام اإّما عن طريق املعونة الق�ضائية، اأو  ال�رشوري جدًّ
البحث عن متويل لتغطية نفقات توكيل حمام خا�س والإجراءات الق�ضائية واأتعاب املحامي. 
ا اأن ت�ضعى اجلمعية التي تنوي تاأمني املتابعة الق�ضائية اإلى الت�ضبيك مع نقابة  من املهّم جدًّ
املحامني ومكاتب املحاماة، واإّن ذلك ي�ضمن فعالّية عملية املتابعة الق�ضائية وم�ضاعدة 

ال�ضجينة على البّت بو�ضعها اإن كان من جهة اإطالق �رشاحها اأو ا�ضت�ضدار احلكم.

105 مراجعة امللحق رقم 6 لالإطالع على عّينة من هذه الإ�ضتمارة
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�سجينات اأنهني حمكوميتهن
على املر�ضدة الإجتماعية اأن تتنّبه اأّن جزًءا من متابعة ال�ضجينات الق�ضائية يكون 
من خالل الت�ضبيك مع موؤ�ض�ضات اأخرى تُعنى ب�ضوؤون العامالت الأجنبيات من اأجل 
الوطن. هوؤلء معظمهّن كّن  اإلى  املنتهية فرتة حكمهّن  ال�ضجينات  ت�ضهيل عودة 
يخدمن يف املنازل قبل اإلقاء القب�س عليهن ول يفهمن و/اأو ل يتكّلمن اللغة العربية 

اأو اأية لغة اأخرى حمكية يف لبنان.

• أنشطة جماعية اجتماعية وترفيهية وتثقيفية	
اإّن املتابعة الفردية وحدها ل تكفي من اأجل التو�ّضل والتوا�ضل اإلى اأن تكون احلالة النف�ضية 
لل�ضجينات اإيجابية، اأي حتى ت�ضمن املر�ضدة الجتماعية اإلى اأبعد حدود تعاونهّن يف اأي 
الجتماعية  للن�ضاطات  اإّن  تنفيذه.  اجلمعية  تنوي  تدريبي  اأو  تعليمي  برنامج  اأو  م�رشوع 

والرتفيهية دورًا كبريًا على هذا ال�ضعيد.

خالل فرتة العمل داخل ال�ضجن، يجب اأن ت�ضعى املر�ضدة الجتماعية، اإلى تنظيم اأن�ضطة 
وانتماء بني  رابط �ضداقة  اإيجاد  اأجل  وترفيهية، �رشورية من  اجتماعية  تثقيفية  جماعية 
ال�ضجينات، قد ينجح اإلى حّد ملحوظ يف التعوي�س عن حرمانهّن من جممل احلقوق ومن 

الرابط العائلي والدعم املعنوي، الذي  يوؤّمنه الإنتماء وال�ضداقات يف املجتمع.           

اإيجابي على م�ضتوى  اأثر  بالأعياد، من  واخلا�ضة  والرتفيهية  اجلماعية  للن�ضاطات  مِلَا  نظرًا 
تعزيز التعاطي اليجابي بني ال�ضجينات واحل�س بالإنتماء اإلى جمموعة، يتوّجب على املر�ضدة 
ة من عملها يف الّتخطيط لن�ضاطات جماعية وترفيهية.  �س ح�ضّ اأن تخ�ضّ الجتماعية 

يجب اأن حتر�س املر�ضدة الجتماعية على اأن حتتفل ال�ضجينات مًعا بـ: 
املنا�ضبات الدينية البارزة لدى جميع الطوائف؛**
�س املر�ضدة الإجتماعية نهارًا لالحتفال بعيد ** اأعياد ميالد ال�ضجينات، حيث تخ�ضّ

ميالد ال�ضجينات اللواتي يقع عيد ميالدهّن يف هذا ال�ضهر. ومن املهّم اأن حتظى 
ال�ضجينة بهدية يف هذه املنا�ضبة بعد الت�ضاور مع مديرة ال�ضجن لتفادي اإدخال 
ت�ضجيع  اإلى  عملها  خالل  الجتماعية  املر�ضدة  ت�ضعى  اأن  يجب  لذا  املمنوعات. 

املجتمع الأهلي للتربّع مبختلف احلاجيات لتقدميها لل�ضجينات يف هذه املنا�ضبة. 
منا�ضبات تتعّلق بحقوق الإن�ضان واملراأة ول �ضّيما: يوم املراأة العاملي واليوم العاملي **

العاملي  واليوم  املراأة  �ضد  العنف  على  للق�ضاء  العاملي  واليوم  الإن�ضان  حلقوق 
مر�س  ملكافحة  العاملي  واليوم  التدخني  ملكافحة  العاملي  واليوم  الثدي  ل�رشطان 

الإيدز”. فقدان املناعة املكت�ضبة “•
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اأنواع الهدايا املن�سوح وامل�سموح بها...
مالب�س داخلية وخارجية

اأدوات احلفاظ على النظافة ال�ضخ�ضي
�ضابون لل�ضعر

من امل�ضتح�ضن اأن يكون الحتفال بهذه املنا�ضبات اأقرب ما يكون اإلى الواقعي من خالل 
املنا�ضبات. و  التي تقّدم عادة يف هذه  الأطعمة  اأنواع  ليت�ضاركن  ال�ضجينات مًعا  جلو�س 
يجب اأن ت�ضعى املر�ضدة الإجتماعية كّلما ت�ضّنت لها الفر�ضة اإلى ت�ضجيع املجتمع الأهلي 
واجلمعيات على التربّع بهذه الوجبات. واإذا اأمكن يجب التن�ضيق مع جمعيات كال�ضليب 
الأحمر اللبناين و/اأو اجلمعيات الك�ضفية و/اأو غريها لإقامة حفل �ضغري توزّع خالله الهدايا 
الرمزية و/اأواإقامة حفل غنائي اأو عر�س م�رشحي. كما يجب اأن تعمل املر�ضدة الإجتماعية 
اإدارة  بها  ت�ضمح  التي  احلاجات  مبختلف  للتربّع  واجلمعيات  الأهلي  املجتمع  ت�ضجيع  على 
والتي  امليالد،  اأعياد  الأعياد، ول �ضّيما  ال�ضجن لتقّدم كهدايا لل�ضجينات خالل منا�ضبات 
غالبًا ما ي�ضعب تاأمينها لل�ضجينات. عادةً الهدايا املقّدمة هي اأغرا�س حتتاجها ال�ضجينات، 

ول �ضّيما ثياب )خارجية وداخلية( واأدوات احلفاظ على النظافة ال�ضخ�ضية.

�ضّيما  ول  ال�ضجينات،  تناول  ي�ضّكل  اأعاله،  املذكورة  باملنا�ضبات  الحتفال  اإلى  بالإ�ضافة 
ال�ضائمات، الإفطار خالل �ضهر رم�ضان، منا�ضبة مهّمة لإيجاد رابط بني ال�ضجينات. وبالتايل 
يجب اأن ت�ضعى املر�ضدة الجتماعية خالل الفرتة التي ت�ضبق �ضهر رم�ضان اإلى ت�ضجيع 
مالية  تربّعات  اأو جمع  ال�ضهر،  هذا  وجبات جمانية خالل  تقدمي  على  واملطاعم  اجلمعيات 

�ضة لهذا الهدف.   خم�ضّ

من اأجل تفادي اأيّة م�ضكلة اأو توتّر داخل ال�ضجن، من ال�رشوري اأن تُعلم املر�ضدة الجتماعية 
اإدارة ال�ضجن بنّيتها تنظيم اأي ن�ضاط جماعي قبل �ضهر من حدوثه وذلك بعد موافقة قائد 
الدرك واحل�ضول على الإذن بذلك. كما يجب اأن تتبع التعليمات التي تعطيها الإدارة فيما 
يخ�س اإدخال التربّعات من اأطعمة ولوازم واأن ت�ضّجع ال�ضجينات على امل�ضاركة يف حت�ضري 

مثل هذه الحتفالت.

اأخريًا ولي�س اآخرًا، من اأجل ت�ضجيع ال�ضجينات على توظيف الوقت الطويل الذي مي�ضينه 
يف ال�ضجن لك�ضب الثقافة واملزيد من التعّلم، يجب اأن ت�ضعى املر�ضدة الإجتماعية اإلى 
تخ�ضي�س غرفة من ال�ضجن لت�ضتخدم كمكتبة، حتفظ فيها الكتب وتن�رشف ال�ضجينات 
اإلى القراءة. ويجب اأن تعمل املر�ضدة الإجتماعية على تزويد املكتبة بكتب تتنا�ضب وقدرات 
باملراجع،  املكتبة  تزويد  اأجل  يقراأنه. ومن  وا�ضتيعاب ما  القراءة  املختلفة على  ال�ضجينات 
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على املر�ضدة الإجتماعية تخ�ضي�س بع�س وقتها لالإت�ضال باملكتبات ووزارة الثقافة واملدار�س 
لتحّثهم على التربّع مبختلف الكتب. ولكي ل تعّم الفو�ضى ومن اأجل احلفاظ على الكتب، 
على املر�ضددة الإجتماعية اأن توكل مهّمة اأمينة املكتبة لإحدى ال�ضجينات التي تختارها 

من بني اأولئك اللواتي و�ضلن اإلى م�ضتوى علمي يخولهن القيام مبثل هذه املهّمة. 

• إعداد السجينات لإلندماج في المجتمع	
على املر�ضدة الإجتماعية التي تعمل على تطبيق برنامج اأو م�رشوع داخل �ضجن للن�ضاء اأن 
تبقى على اإطالع مبواعيد خروج ال�ضجينات املحكومات وذلك من خالل املتابعة الق�ضائية 

)راجع فقرة الرعاية الق�ضائية، الف�ضل الثاين يف الق�ضم الأول(.

من املفرو�س اأن ت�ضمم املر�ضدة الإجتماعية جدول ميكنها من معرفة َمن ِمن ال�ضجينات 
اقرتب موعد انتهاء مّدة �ضجنها با�ضتمرار.

كل  خروج  موعد  من  اأ�ضهر   3 قبل  املجتمع  يف  لالندماج  ال�ضجينات  اإعداد  عملية  تبداأ 
�ضجينة اقرتب موعد انتهاء احلكم عليها.

خالل فرتة الـ 3 اأ�ضهر التي ت�ضبق خروج ال�ضجينة تعمل املر�ضدة الإجتماعية على حت�ضري 
ملف خا�س  يت�ضّمن املعلومات التالية: 

تاريخ ** على  متزوجة(  كانت  )اإذا  �رشيكها  و/اأو  اأ�رشتها  اإطالع  ال�ضجينة  تنوي  هل 
خروجها؟

ليقّلها حيث ** ال�ضجن  ال�ضجينة حلظة خروجها من  انتظار  اأحد يف  �ضيكون  هل 
تنوي التوجه؟

اأين �ضتقيم ال�ضجينة بعد خروجها؟ هل اأنّها تنوي اأن تعود وتعي�س مع اأ�رشتها التي **
كانت تعي�س معها قبل ال�ضجن اأم اأنها تنوي اأن توؤ�ض�س حياة جديدة م�ضتقلة؟

هل من املمكن اأن تعود ال�ضجينة وتعي�س مع اأ�رشتها التي كانت تعي�س معها قبل **
دخول ال�ضجن؟

هل اأّن اأ�رشة ال�ضجينة على ا�ضتعداد لحت�ضانها بعد خروجها وم�ضاعدتها حتى **
تعود وتندمج يف املجتمع اأم اأنهم ينوون التخلي عنها ونبذها؟

اإذا ** �ضّيما  ول  الأ�ضا�ضية،  حاجاتها  لتوؤمن  املادية  الإمكانيات  ال�ضجينة  لدى  هل 
ا�ضطرت اإلى اأن تتّكل على نف�ضها منذ اللحظة الأولى بعد خروجها؟

من  تكون  ال�ضجينة  خروج  ت�ضبق  التي  اأ�ضهر   3 الـ  خالل  الأ�ضئلة  هذه  عن  الإجابة  اإّن 
و/اأو  بالأ�رشة  الإت�ضال  خالل  ومن  عليها  ال�ضغط  دون  من  ال�ضجينة  اإلى  التحّدث  خالل 
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ال�رشيك )اإذا كانت متزوجة اأو خمطوبة( والتحّدث اإليهم اإذا اأبدوا نّية للتعاون والتح�ضري 
مل�ضاعدة ال�ضجينة حتى تكون عملية اإعادة اإندماجها يف املجتمع خالية اإلى اأبعد احلدود 

من ال�ضغوطات والتعقيدات.

ل�ضمان جناح عملية اإعداد ال�ضجينة لالإندماج يف املجتمع جمّددًا من ال�رشوري اأن تتعاون 
املر�ضدة الإجتماعية خالل هذه الفرتة )3 اأ�ضهر قبل موعد اخلروج( مع اأخ�ضائية يف علم 
على  ال�ضجينة  مل�ضاعدة  الأف�ضل  باملقاربات  اأكرث  اإملام  على  )psychologist(، اإذ هي  النف�س 

حتديد خماوفها وهواج�ضها ومواجهتها وتخطيها. 

اإّن دور الأخ�ضائية النف�ضية اأ�ضا�ضي جّدا يف مرحلة اإعداد ال�ضجينة لالإندماج يف املجتمع. 
�ضق  على  ال�ضجينة  الإجتماعية من م�ضاعدة  املر�ضدة  تتمكن  الطريق حتى  متّهد  فهي 
طريقها من جديد يف املجتمع وتبقى بعيدة اأبعد ما اأمكن عن اخلطاأ الذي ميكن اأن يعيدها 
اإلى ال�ضجن. كما اأّن الإ�ضتعداد النف�ضي على يّد الأخ�ضائية النف�ضية ي�ضاعد ال�ضجينة 
اإلى حدٍّ بعيد على الإ�ضتعداد حّتى تتمكن من الإنخراط جمّددًا يف احلياة اليومية والإتكال 

على ذاتها ول �ضّيما اإذا مل تلَق الدعم من اأ�رشتها و/اأو معارفها ال�ضابقني.

باإحدى  ال�ضجينات  خروج  من  �ضهر  قبل  الإجتماعية  املر�ضدة  تت�ضل  اأن  ا  جدًّ املهّم  من 
اجلمعيات التي تعنى مبواكبة الن�ضاء اللواتي كّن م�ضجونات والتن�ضيق معها حتى تكون 
ناجحة  ال�ضجن  من  خروجها  بعد  املجتمع  يف  ال�ضجينة  اإندماج  لإعادة  الإعداد  عملية 
اإلى اأبعد حدود ممكنة، حيث تتولى هذه اجلمعيات متابعة اأحوال هوؤلء الن�ضاء لفرتة بعد 

خروجهن من ال�ضجن وم�ضاعدتهن عند اللزوم.

• برامج محو األّمية	
تاأتي برامج حمو الأمية يف �ضّلم الأولويات لأنها ت�ضاهم يف ت�ضهيل عملية تطبيق الربامج 

الأخرى، خ�ضو�ًضا تلك التي تتطّلب الإملام بالقراءة والكتابة.

م�ضتوى  تراجع  اأن  الجتماعية  املر�ضدة  على  يتوّجب  الأمية  حمو  لربنامج  الإعداد  عند 
ال�ضتمارات  خالل  من  ال�ضخ�ضية  البيانات  اإلى  العودة  خالل  من  التعليمي  ال�ضجينات 
ويتم  �ضجينة  كل  م�ضتوى  حتديد  يتم  حتى  الثاين(  الق�ضم  من  الأول  الف�ضل  )مراجعة 

لني اأدناه. اإحلاقها باأحد برناجَمي حمو الأّمية املف�ضّ
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أ- المرحلة التعليمية األولى لمحو األّمية

تتوّجه هذه املرحلة اإلى كل �ضجينة اأّمية عربية اأي َمن ل تقراأ ول تكتب وخ�ضو�ًضا من 
�ضَدرَ بحّقهن حكم ل يقّل عن 3 �ضنوات. كما اأنّها تتوّجه اأي�ًضا اإلى كل من فَقَدت مهارة 
ال�ضفوف  اأنهت  قد  كونها  من  الرغم  على  لها  مزاولتها  عدم  ب�ضبب  والقراءة  الكتابة 

الإبتدائية الأولى.

�ضة، لذلك يجب على  اإّن مهارة تعليم الكبار القراءة والكتابة ترتكز على اأ�ض�س متخ�ضّ
ذلك  مثال على  الأّمية.  بربامج حمو  �ضة  املتخ�ضّ باملراكز  تّت�ضل  اأن  الإجتماعية  املر�ضدة 
املراكز التابعة لوزارة ال�ضوؤون الجتماعية )وحدة حمو الأّمية( يف جميع املناطق اللبنانية، اأو 
�ضة والربنامج واملواد. ولقد تعاون معهد  اللجنة الوطنية ملحو الأمية لتاأمني املدرّبة املتخ�ضّ
الوحدات  الأمريكية مع هذه  اللبنانية  العربي يف اجلامعة  العامل  الن�ضائية يف  الدرا�ضات 
لتنفيذ  �ضة  املتخ�ضّ والكتب  الأّمية  ائية حمو  باأخ�ضّ امل�رشوع  لتزويد  التن�ضيق  ومتّ  �ضابًقا 

الربنامج.

لكي يكون برنامج حمو الأّمية ذا تاأثري فعلي على مهارة القراءة والكتابة، يجب اأن يطّبق 
على ال�ّضكل التايل: 4 ح�ض�س يف الأ�ضبوع مّدة كل واحدة منها �ضاعتان ملّدة 12 �ضهرًا.

من اأجل حتفيز ال�سجينات ... تثقيف بوا�سطة الأقران
)Peer Education(*

وحمكوم  جامعي  مب�ضتوى  هي  َمن  وخ�ضو�ًضا  ال�ضجينات  باإحدى  ال�ضتعانة  ميكن 
عليها لفرتة زمنية ل تقل على 3 �ضنوات، وذلك بعد تدريبها على مهارة تعليم الكبار، 
لكي تقوم هي بدورة حمو الأمية وير�ضد لها مبلغ لقاء هذا العمل ممّا ميّكنها ماّديًّا. 
ا اإذ اإّن ذلك يفتح اأمامهّن جمال ك�ضب  اإّن ال�ضتعانة بهوؤلء ال�ضجينات مهمة جدًّ

مهارة تعليم الكبار، ممّا يزيد من ثقتهّن باأنف�ضهّن والرغبة يف حتقيق الذات.

ب- المرحلة التعليمية الثانية لمحو األّمية

اإّن هذه املرحلة ت�ضتهدف ال�ضجينات اللواتي اأنهني املرحلة التعليمية الأولى من برامج حمو 
الأّمية اأو اللواتي ميلكن مهارة الكتابة والقراءة الب�ضيطة.

اأكملن دورة ملحو الأّمية )امل�ضتوى الأّول( على  اللواتي  الهدف منها م�ضاعدة ال�ضجينات 
عدم ن�ضيان ما تعّلمنه وتطوير مهاراتهن يف القراءة والكتابة.
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لقد متّ اإ�ضدار بع�س الربامج القليلة التي تتابع املراأة وتقودها اإلى املرحلة الثانية من القراءة 
والكتابة. من هذه الربامج  هنالك برنامج اأعّده معهد الدرا�ضات الن�ضائية يف العامل العربي 
يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية عنوانه “متكني املراأة العربية عرب حمو الأّمية”•)2005(106، واآخر 

من اإ�ضدار منّظمة الأمم املّتحدة للطفولة بعنوان “�ضور من احلياة”•)2009(.

خ�سائ�ص برنامج “متكني املراأة العربية عرب حمو الأّمية”•
• و�ضتني ق�ضة 	 اإحدى  اإثنتي ع�رشة جمموعة حتتوي على  الربنامج من  يتاألّف هذا 

تتناول ق�ضايا ومفاهيم حول �ضوؤون حياتية اأ�ضا�ضية يومية باأ�ضلوب �ضل�س ولغة 
اأُرفقت هذه الق�ض�س بدليل التعليم الذي يحتوي على توجيهات  �ضهلة. ولقد 

ومتارين �ضفهية وكتابية لإغناء عملية التعليم.
• ال�ضّحة 	 تثقيف  البيئة؛  املزمنة؛  الأمرا�س  هي:  الربنامج  يتناولها  التي  املوا�ضيع 

الإجنابية؛ التغذية؛ التن�ضئة الجتماعية؛ متكني املراأة باملطلق؛ متكني املراأة من خالل 
اإيجاد فر�س عمل؛ ذوو احلاجات اخلا�ضة؛ ال�ضّحة؛ الطفولة حتى املراهقة؛ العنف 

�ضد املراأة؛ والقانون )لبنان(.
• ميكن للمر�ضدة الجتماعية تطبيق الربنامج بعد الطالع على دليل التعليم الذي 	

يحتوي على: �رشوط جناح عملية التعليم؛ تقنية تعليم الكبار؛ عملية تعليم القراءة 
والكتابة؛ مالحظات حول خ�ضائ�س اللغة العربية؛ ومالحظات عامة للقراءة.

• اإّن هذا الربنامج ي�ضاعد اأي�ًضا على متكني ال�ضجينات من اأخذ املبادرات وامل�ضاركة 	
يف حت�ضني حياتهّن وحياة اأ�رشهن بعد خروجهن من ال�ضجن.

• اإذا وافقت اإدارة ال�ضجن، فمن املمكن اأن ت�ضّكل الق�ض�س الواحدة وال�ضتني التي 	
يحتويها الربنامج نواة لإن�ضاء مكتبة دائمة يف كل �ضجن من �ضجون الن�ضاء يف 
�س ق�ضًما من  اأن تخ�ضّ املر�ضدة الجتماعية  يتوّجب على  احلالة،  لبنان. يف هذه 

وقتها لرتويج امل�رشوع وجمع التربّعات والكتب لتغذية هذه املكتبة.

• تنفيذ مشاريع أو برامج تدريب على المهارات الفّنية 	
و/أو المهنية

�ضجون  يف  تطبيقها  يتّم  التي  املهنية  و/اأو  الفنية  املهارات  على  التدريبية  الدورات  اإّن 
الن�ضاء يف لبنان هي قليلة ونادرة بالإجمال، ومعظمها  ينّفذ اإّما لفرتة زمنية ق�ضرية اأو 

يقت�رش فقط على اإ�ضداء الإر�ضادات للقيام ببع�س احلِرف اليدوية.

106 لالإطالع على مناذج من الدرو�س، مراجعة امللحق رقم 7 وامللحق رقم 8
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قبل تنفيذ اأي م�رشوع تدريبي مهني يجب اأن تكون ال�ضورة وا�ضحة من ناحية نوع التدريب 
املهني الذي �ضيُطبَّق، والفرتة الزمنية، واملبلغ املايل املتوافر لتغطية تكاليف امل�رشوع، ووجود 

�س داخل ال�ضجن لتنفيذ الدورات. مكان خم�ضّ

يوؤّهل  الذي  واملهاراتي  املهني  التدريب  نوع  اإلى  تتنّبه  اأن  اأي�ًضا  الجتماعية  املر�ضدة  على 
ال�ضجينة بطريقة فّعالة ويزّودها مبهارة )اأو اأكرث( ُمدرّة للّدخل ميكن اأن تزاولها عند خروجها 
املر�ضدة  على  واملهاراتي  املهني  التدريب  من  نوع  اأي  بتنفيذ  البدء  قبل  لذا  ال�ضجن.  من 

الجتماعية اأن تقوم مبا يلي:
اإجناز درا�ضة �رشيعة لل�ضوق ملعرفة ما هي املهارات املطلوبة وبالتايل يجب تدريب **

اإلى  بزيارات  القيام  يتم من خالل  وهذا  املهنية.  الدورات  عليها خالل  ال�ضجينات 
حمالت الألب�ضة اجلاهزة واملعامل ملعرفة ما هي املهارة املطلوبة.

الربامج ** على  لالّطالع  لحًقا  املدرجة  للمهن  املهني  التعليم  مبعاهد  الت�ضال 
القائمة وال�ضتعانة ببع�ضها بح�ضب احلاجة، وتاأمني مدرّبة/ات لتنفيذ الدورة/ات 
التدريبية التي تقّرر تنفيذها يف نهاية املرحلة التح�ضريية )مراجعة الف�ضل الأول 

من الق�ضم الثاين(. 
بالّنية يف ** العمل،  وزارة  لو�ضاية  اخلا�ضعة  لال�ضتخدام،  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  اإعالم 

تدريب ال�ضجينات، مع التفا�ضيل حول نوع التدريب ومّدته واجلهة التي �ضتقوم به 
ولئحة باأ�ضماء املتدرّبات من ذوات اجلن�ضية اللبنانية وبرنامج التدريب. من املهّم 
ا احل�ضول على موافقة املوؤ�ّض�ضة على مواكبة هذه الدورات وتعيني جلنة خا�ّضة  جدًّ
تقوم باإجراء الفح�س النهائي داخل ال�ضجن وتقدمي ال�ضهادات لل�ضجينات اللواتي 
اأكملَن الدورة وح�ضلَن على املعّدل املطلوب. هذا التعاون مع املوؤ�ض�ضة الوطنية 
لال�ضتخدام يعّزز ثقة املوؤ�ّض�ضات املوّظفة، من ناحية جّد التدريب، ويزيد من حظوظ 
ال�ضجينة يف العثور على عمل عندما يتّم اإخالء �ضبيلها اأو انتهاء مّدة حكمها. اأما 
ال�ضجينات من جن�ضيات اأجنبية فيح�ضلن على �ضهادة من املوؤ�ض�ضة اأو اجلمعية 

التي تقوم بالتدريب.

هنالك عّدة اأنواع من التدريب املهني واملهاراتي التي مُيكن تطبيقها يف �ضجون الن�ضاء. يتّم 
تف�ضيل خ�ضائ�س بع�ٍضها يف ما يلي.

أ- تدريب على المهارات الفنّية: أشغال يدوية وِحرفية:

من املهّم اأن تكون م�ضاركة ال�ضجينات يف هذا النوع من التدريب اختيارية ولي�ضت مفرو�ضة 
من ِقبل اأي جهة.
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اإّن هذا النوع من املهارات هو عبارة عن اإعطاء ال�ضجينات بع�س الإر�ضادات املحّددة لت�ضنيع 
منتوج معنّي وب�ضيط )مثل كرو�ضيه، ُحلي من اخلرز، األعاب من القما�س، �ضك خرز للجزادين، 

�ضك خرز يف امل�ضالح، م�ضابح من اخلرز، تطريز على القما�س...(. 

مة للتدريب بتاأمني املواد الالزمة لنتفيذ  خالل هذا النوع من التدريب تقوم اجلمعية املنظِّ
النموذج. كما اأنها تتولّى مراقبة نوعية النتاج وت�ضويقه. ومثال على هذا النوع من التدريب 
الأمل يف  ودار  اخلازن  بربر  به احلركة الجتماعية يف �ضجن  الفنية، ما تقوم  املهارات  على 

�ضجن بعبدا.

هذا النوع من التدريب، لي�س حمّددًا بفرتة زمنية معّينة ول بربنامج معنّي اإذ اإّن الهدف منه 
هو تطوير املهارات الفّنية لدى ال�ضجينات حتى ت�ضتثمرنها لدرّ الّدخل ال�رشيع خالل طيلة 

فرتة وجودها يف ال�ضجن اأي خالل مرحلة التوقيف اأو فرتة تنفيذ احلكم.

ب- التدريب المهني: 

املق�ضود بالتدريب املهني هو اإقامة دورات طويلة الأمد، حيث قد متتد الدورة الواحدة لفرتة 
ترتاوح بني 8 اأ�ضهر و�ضنة. وتكون الدورة مرّكزة على منهاج درا�ضي وا�ضح ذي مواد نظرية 

وتطبيقية.

اأكرث املهن التي تبدي ال�ضجينات رغبة وقدرة على تعّلمها هي:

1- اخلياطة 

هنالك نوعان من اخلياطة التي ميكن لل�ضجينات اأن تتعّلم اأ�ضولها وتتمّر�س فيها: اخلياطة 
املنزلية و/اأو اخلياطة ال�ضناعية.

• اخلياطة املنزلية:	
ي�ضمل هذا الربنامج تدريب ال�ضجينات على مهارة التف�ضيل واخلياطة مًعا.**
ميتد هذا التدريب على فرتة زمنية ل تِقل عن 12 �ضهر. **
خالل كل دورة تقوم اجلمعية بتاأمني املواد والأدوات املطلوبة لتنفيذ الدورات بعد **

تاأكيد توافر املبالغ املر�ضودة لتغطية التكاليف.
ح�ض�س( **  3 )اأو  تني  ح�ضّ تخ�ضي�س  يجب  النظري  التعليم  من  ة  ح�ضّ كل  بعد 

لتطبيق ما متّ تعليمه يف ال�ضّق النظري.
والتي ** تواكبه  التي  التطبيق  ومتارين  الربنامج  النظري يف  اجلزء  من  النتهاء  عند 

تتعّلم خاللها ال�ضجينات تف�ضيل وخياطة تّنورة؛ ف�ضتان؛ بنطلون؛ ولبا�س ولّدي.
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التدريب ** خالل  املدرو�ضة  املواد  ملراجعة  الأقل،  على  ح�ض�س   3 املدرّبة  �س  تخ�ضّ
املوؤ�ّض�ضة  اأع�ضاءها  تعنّي  جلنة  اأمام  يجري  الذي  النهائي،  لالإمتحان  والتح�ضري 

الوطنية لال�ضتخدام.
ومن باب التح�ضري حلفل ت�ضليم ال�ضهادات، يطلب من كل متدرّبة �ضاركت يف الدورة، **

تف�ضيل وخياطة لبا�س لإحدى ال�ضجينات، خ�ضو�ًضا اللواتي تخّلى عنهن ذووهّن.
من امل�ضتح�ضن اأي�ًضا، اأن حت�رشّ املر�ضدة الإجتماعية من�ضورًا )brochure( يت�ضّمن **

الأفرقاء  �ضّيما على  ول  وبعده،  احلفل  املن�ضور خالل  يوزّع هذا  للمنتوجات.  �ضورًا 
اإ�ضناد  وتاأمني فر�س عمل لهّن من خالل  ال�ضجينات  بالتعاون مع  يهتّمون  الذين 
اإليهّن مهّمة ت�ضنيع منتوجات معّينة لقاء دخٍل يُّتفق عليه بالتن�ضيق مع اإدارة 

ال�ضجن.  
عند انتهاء كل دورة على اخلياطة املنزلية، يجب اأن تقوم املر�ضدة الجتماعية بجولة **

لإعالمهم  واملدار�س،  وامل�ضت�ضفيات  واملطاعم  اجلاهزة  الألب�ضة  بيع  حمالت  على 
يحتاجونها  التي  املنتوجات  بع�س  ال�ضجن  داخل  ال�ضجينات  تنفيذ  باإمكانية 
ك�رشا�ضف لطاولت املطاعم، ومراويل للنادلني، ومراويل لتالمذة املدار�س، و�رشا�ضف 

للم�ضت�ضفيات.

يف حال اأبَدت اإحدى املوؤ�ض�ضات اهتماًما باإ�ضناد مهّمة اإعداد ال�ضجينات منتوًجا هي بحاجة 
اإليه، من املهّم اأن:

تقوم املر�ضدة الجتماعية بتبليغ اإدارة ال�ضجن بامل�رشوع وتقدمي عر�س مع تف�ضيل **
وا�ضح لكل املراحل ول �ضّيما الت�ضويق. واإذا وافقت اإدارة ال�ضجن على هذا امل�رشوع، 
يطلب من املوؤ�ّض�ضة تزويد ال�ضجينات باملواد الأّولية والنموذج والكّمية املطلوبة، 
وتعطى ال�ضجينات فرتة زمنية حمّددة لإمتام العمل داخل ال�ضجن. ومن اأجل تنفيذ 
�س غرفة يف ال�ضجن مبثابة م�ضغل )Atelier( دائم جمّهز باآلت  هذه العملية،  تَُخ�ضّ

اخلياطة.
عند ذلك يتم احل�ضول على اإذن الإدارة يف تدريب اإحدى ال�ضجينات )اأو اأكرث( لتتولّى **

م�ضوؤولية الإ�رشاف على عملية تنفيذ املنتوجات و�ضري العمل. هذا الإجراء �رشوري 
من اأجل �ضمان الن�ضباط وت�ضليم العمل يف الوقت املحّدد. كما اأنّه ينّمي مهارة 
القيادة لدى ال�ضجينات اللواتي يبنّي �ضلوكهّن خالل التدريب وداخل ال�ضجن �ضعورًا 
تُبقي املر�ضدة الجتماعية مديرة ال�ضجن على  عاليًا عن ح�ّس عاٍل بامل�ضوؤولية. –•
اّطالع كامل على عملية الت�ضويق. وخ�ضو�ًضا فيما يتعّلق بالعملية احل�ضابية اأي 
الإبر،  الآلت،  )�ضاينة  انتاجها  املرتتّبة على  وامل�ضاريف  القطعة  انتاج  ثمن  حتديد 

اخليوط...( واملبلغ املنوي اإعطاوؤه لكل �ضجينة لقاء العمل.
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• اخلياطة ال�سناعية:	
تختلف اخلياطة ال�ضناعية عن اخلياطة املنزلية يف اأنها:

تتطّلب بع�س التقينات املختلفة والإ�ضافية؛**
�ضة وال�رشعة؛ ** تتطّلب مهارة الدرزة املتخ�ضّ
اأحد ** اأكرب لتاأمني ال�ضتقرار من خالل العمل امل�ضتمّر يف  توؤّمن لل�ضجينة فر�ضة 

امل�ضانع.  
ذ اخلياطة ال�ضناعية بناًء على برنامج حمّدد يتم من خالله التدريب على جميع ** تنفَّ

اأنواع الدرزة لالألب�ضة اجلاهزة املطلوبة من ِقبل امل�ضانع وعلى مهارة ال�رشعة لإجناز 
القطع.

�ضة يف هذه املهّمة وميكن التعاقد  هذا النوع من التدريب، يتطّلب توكيل مدرِّبة متخ�ضّ
معها، وذلك لفرتة زمنية معّينة للقيام مبثل هذه الدورات داخل ال�ضجن.

�س غرفة يف ال�ضجن مبثابة م�ضغل )Atelier( دائم جمّهز باآلت اخلياطة. تَُخ�ضّ
2- ت�سذيب الأظافر107

اإّن هذه املهارة ل تتطّلب ميزانية كبرية.

اإّن اكت�ضاب وتطوير هذه املهارة مينح ال�ضجينة فر�ضة مزاولة عمل حّر تُديره بنف�ضها.

بالإ�ضافة اإلى تعّلم مهنة ت�ضذيب الأظافر، تكت�ضب ال�ضجينة خالل هذا التدريب معلومات 
ِقن مهارات اأ�ضا�ضية حول: وتُتنْ

تعقيم الأدوات املُ�ضتخدمة؛**
اأنواع امل�ضتح�رشات؛**
الأمرا�س اجللدية التي ميكن اأن تتعّر�س لها؛**
تاأ�ضي�س وتطوير واحلفاظ على م�ضلحة جتارية؛ **
اأف�ضل الطرق للرتويج مل�ضلحتها؛ **
احلفاظ على �ضمعة طّيبة؛ **
الرتكيز على �رشورة الظهور دائًما مبظهر لئق وُح�ضن معاملة الزبائن.**

قبل البدء بهذا التدريب، يجب اأن تعمل املر�ضدة الجتماعية على تاأمني عّدة عمل كاملة 
�ضة ملهنة ت�ضذيب الأظافر بعدد ال�ضجينات اللواتي �ضي�ضاركن يف الدورة.  يف حقيبة خم�ضّ
تُعطى كل �ضجينة متدرّبة احلقيبة يف بداية الدورة وحتتفظ بها بعد النتهاء من التمرين 

واحل�ضول على ال�ضهادة لكي ت�ضتخدمها عند خروجها من ال�ضجن. 

Manicure•and•Pedicure 107



160
دليل للعمل داخل سجون النساء في لبنان

3- مزيّنة ن�سائية و/اأو اأخ�سائية ماكياج “م�ساعدة”

ين�ضح معهد الدرا�ضات الن�ضائية يف العامل العربي، املر�ضدة الجتماعية بتنظيم دورات 
تدريبية لإعداد مزيّنة ن�ضائية “م�ضاعدة”•بدلً من اإعداد مزيّنة ن�ضائية، كون الأخرية تتطّلب 

ا�ضتخدام مواّد كيمائية )خالل �ضبغ ال�ضعر وتنظيف الوجه اإلخ...(.    

اإّن تدريب ال�ضجينة حتى ت�ضبح مزيّنة ن�ضائية “م�ضاعدة”، ينح�رش يف تدريبها على غ�ضل 
ائية  وق�س ومت�ضيط ال�ضعر الطويل والق�ضري. اأّما تدريب ال�ضجينة لت�ضبح م�ضاعدة اأخ�ضّ
املاكياج، فيتلّخ�س بتعليم املتدرّبة كيفّية ا�ضتخدام بع�س امل�ضتح�رشات التجميلية، مع 

الرتكيز على مهارة تن�ضيق الألوان واختيار الألوان ح�ضب لون ونوع الب�رشة.

هاتان الدورتان توؤّهالن ال�ضجينة ت�ضفيف ال�ضعر واإجناز املاكياج املالئم للحفالت واملنا�ضبات 
والأعرا�س. 

        
4- الّلغات الأجنبية )الإنكليزية والفرن�سية( 

تُعطى ال�ضجينة اخليار بني تطوير مهاراتها يف اللغة الأجنبية التي در�ضتها يف املدر�ضة اأو 
تعّلم لغة ثانية مل تتعّلمها يف املدر�ضة.

بتقييم  تبداأ  اأن  اأجنبية،  ال�ضجينات لغة  التي �ضتتولّى تعليم  اللغة  ُمدرّ�ضة  يُطلب من 
قدرات املتدرّبات والف�ضل بني املبتدئات وبني ال�ضجينات اللواتي هّن بحاجة اإلى التقّدم يف 

مراحل خمتلفة من الربنامج اأي املرحلة الثانية اأو الثالثة.

اأف�ضل مقاربة لختيار الربنامج واملدرّ�ضة هو من خالل الت�ضال باأحد مراكز تعليم اللغة 
 )British*Council( يف لبنان ول �ضّيما �ضبه احلكومية منها مثل املجل�س الثقايف الربيطاين
*Centre*Culturel( للغة النكليزية اأو املركز الثقايف الفرن�ضي )AMIDEAST( اأو اأمدي�ضت

Français( للغة الفرن�ضية.

5- دورات تعّلم ا�ستخدام احلا�سوب

تعيني  يكون  اأن  يجب  لذا  والكتابة.  بالقراءة  الإملام  بع�س  يتطّلب  املهارة  هذه  تعّلم  اإّن 
ِقبل  من  منهّن  واحدة  تقييم م�ضتوى كل  على  مبنيًّا  الدورات  مثل هذه  ال�ضجينات يف 

اأخ�ضائية يف تعليم املاّدة للمبتدئات.

اأي�ًضا  تت�ضّمن  اأنها  كما  احلا�ضوب،  لت�ضغيل  الأ�ضا�ضية  املعلومات  الدورة  هذه  تت�ضّمن 
اأو  الفنادق  اأو  الطبية  العيادات  يف  ا�ضتقبال  موظفة  لوظيفة  املطلوبة  املهارات  بع�س 

املوؤ�ض�ضات التجارية.
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اإّن اإمتام دورات من هذا النوع، يتطّلب من املر�ضدة الجتماعية ال�ضعي اإلى تاأمني عددٍ كاٍف 
من احلوا�ضيب وال�ضا�ضات وغريه من الأدوات ال�رشورية لت�ضغيل الآلت وتخ�ضي�س غرفة لها 

بعد احل�ضول على اإذن الإدارة.

�ضة للعمل  اإّن تاأمني احلوا�ضيب قد يكون من خالل مبلغ ير�ضد من �ضمن امليزانية املخ�ضّ
داخل ال�ضجن اأو من خالل تربّعات.

6- دورة �سّك اخلرز

اإّن تعليم ال�ضجينات �ضّك اخلرز هو من اأهم الدورات املهنية واأكرثها رواًجا يف �ضجون الن�ضاء.

بح�ضب خربة معهد الدرا�ضات الن�ضائية يف العامل العربي، اإّن تعليم ال�ضجينات هذه املهارة 
يعود عليهّن دائًما بفائدة طويلة الأمد، اإذ تزّودهّن مبهارة مدرّة للّدخل يف كل الظروف. بع�س 
ال�ضجينات  ال�ضابقات واحلاليات اللواتي م�ضى على تعّلمهن املهارة اأكرث من ع�رش �ضنوات، 
ما زلن ي�ضتفدن منها ماّديًّا، حيث ما يزال هنالك م�ضّممون يطلبون منهّن تنفيذ ت�ضاميم 

ويدفعون لهّن مقابل ذلك.

خالل دورة �ضّك اخلرز تتعّلم ال�ضجينات: ال�ضك من خالل “الطارة”؛ ال�ضك من خالل الّنول؛ 
جميع اأنواع القطب املتعّلقة ب�ضك اخلرز؛ خمتلف اأنواع اخلرز. 

7- تعليم مهارات فّنية

قد يتم التعّرف اإلى مواهب فّنية لدى ال�ضجينات كالر�ضم و/اأو كتابة ال�ضعر و/اأو التمثيل. 
يف هذه احلالة، قد تلجاأ املر�ضدة الإجتماعية اإلى تنمية هذه املواهب من خالل اإف�ضاح املجال 
لهّن يف ممار�ضة هذه املوهبة )اأو املواهب(، وتاأمني املواد الالزمة لهّن ومتابعتهّن، وذلك بعد اأن 
حتظى مبوافقة اإدارة اجلمعية اأو املوؤ�ض�ضة التي هي ب�ضدد تنفيذ امل�رشوع اخلا�س بها داخل 

�ضجن الن�ضاء، وبعد اأن حتظى مبوافقة اإدارة ال�ضجن.  

ج- متابعة الدورات المهنية من ِقبل المرشدة االجتماعية

�ضة لكّل منها واملواد املطلوبة،  عندما يتّم اختيار الدورات املهنية، ويتّم تاأمني املدرّبة املتخ�ضّ
املتابعة  عملية  تكون  حتى  ال�رشورية  التالية  اجلداول  حت�رشّ  اأن  الجتماعية  املر�ضدة  على 

دقيقة.
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1- جدول الن�ساطات:

له  املحّددة  الزمنية  واملّدة  الن�ضاط  اإ�ضم  التالية:  للمعلومات  خانات  اجلدول  هذا  ي�ضم   
والوقت والأدوات امل�ضتخدمة واإ�ضم املدرّبة واملالحظات.

 املالحظات الأدوات امل�ضتخدمة املّدة الزمنية الن�ضاطالوقت

2- جدول خطة العمل:

 ي�ضم هذا اجلدول اإ�ضم امل�رشوع، تاريخ الدورة مع تفا�ضيل عن خطة العمل لكل اأ�ضبوع  
يف كل �ضهر، واإ�ضم املدرّبة.  

اإ�سم امل�رسوع وتاريخ الدورة

 اإ�ضم املدرّبةال�ضهر / الأ�ضابيعال�ضهر / الأ�ضابيعال�ضهر / الأ�ضابيع اأ�ضماء املتدرّبني

123412341234

 -1

- 2

- 3

3- ق�سيمة التقييم: 

�ضة للنتائج املتوّقعة  الهدف منها متابعة مدى حتقيق النتائج املرجّوة من خالل خانة خم�ضّ
واأخرى ملوؤ�رّش النجاح وثالثة للنتائج املحّققة فعليًّا وخانة للمالحظات.  
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النتائج املتوّقعة من 
الأهداف املحّددة

مالحظاتالنتائج املحّققة فعلّياموؤ�رّش النجاح

• برنامج المهارات الحياتية األساسية	
اإّن برنامج “املهارات احلياتية الأ�ضا�ضية”•ال�ضادر العام 2003 هو من اإعداد معهد الدرا�ضات 
الن�ضائية يف العامل العربي يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية وهو برنامج تعليمي متكامل 
يهدف اإلى توعية املراأة اأو الفتاة الأّمية، اأو �ضبه الأّمية، وم�ضاعدتها على حت�ضني حياتها 

وحياة اأ�رشتها وبيئتها، من خالل متكينها واإ�رشاكها يف جمتمعها.

�ُضّمم هذا الربنامج ب�ضورة خا�ّضة كي ي�ضتخدمه املر�ضدون/ات الجتماعيون والعاملون/ات 
يف حقل التوعية واخلدمات ال�ضّحية، اأو يف املجتمعات حيثما وُجدوا/ وُجدن وخ�ضو�ًضا يف 

ال�ضجون.

أ- أهداف البرنامج

اإّن لهذا الربنامج املتكامل هدفني: 
توعية املراأة حول اأمور معي�ضّية يومّية؛ اأولً: 

متكني املراأة من اأخذ املبادرات لتح�ضني نوعية حياتها وحياة اأ�رشتها. ثانيًا: 

اأّما الأهداف اخلا�ّضة لهذا الربنامج والتي هي ت�ضّب يف عمق العمل مع ال�ضجينات فهي:
اإك�ضاب ال�ضجينات معلومات هّن بحاجة ما�ّضة اإليها اإّما لأنهّن ل يعرفنها واإّما **

لت�ضويب معلومات خاطئة؛
تغيري املفاهيم اخلاطئة؛**
تغيري املمار�ضات.**

هذه الأهداف مرتابطة وتوؤّمن مًعا حت�ضني حياة ال�ضجينة داخل ال�ضجن وخارجه. مثالً، اإذا 
امل�ضار  بهذه  نعّرفها  اأن  اأّولً  علينا  املخّدرات،  وتعاطي  ترويج  مب�ضار  ال�ضجينة  اإقناع  اأردنا 
واملخاطر )اإك�ضاب املعلومات(. قد ل تعرف �ضيئًا عنها اأو قد تكون معلوماتها خاطئة. لكن 
معرفة ال�ضجينة مفهوم م�ضار وخماطر املخدرات ومعناهما ل يكفي جلعلها تقوم فعليًّا 
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بالمتناع عن التعاطي والرتويج عند خروجها من ال�ضجن. علينا يف املرحلة التالية اإقناعها 
الإمتناع  اأي  عنها  الناجتة  الأخطار  وا�ضتيعاب  للمخدرات  والرتويج  التعاطي  باأهمية عدم 
عن تعاطي املخدرات وترويجها )تغيري املوقف(. قد تكون مرتّددة اأو غري ُمبالية اأو غري ُمدركة 
التعاطي  تتعّر�س لها. واحلافز لكي ل تقوم مبثل هذا  التي قد  والنتائج  الأمرا�س  خطورة 
والتوّقف نهائيًّا عنه يعني حتقيق تغيري املمار�ضات. اإّن كل هذه املراحل �رشورية للتو�ّضل اإلى 

الهدف الرئي�س األ وهو التغيري يف املمار�ضة.

ب- محتوى البرنامج108

ي�ضتمل الربنامج على اإحدى ع�رشة جمموعة:

* القانون*    ال�ضّحة
* متكني املراأة*    البيئة

* متكني املراأة: خلق فر�س عمل*    التغذية
* الأمرا�س التي تفر�س معاي�ضتها*    تثقيف ال�ضحة الإجنابية
* ذوو الحتياجات اخلا�ضة: اإعاقات ج�ضدية وعقلية*    الطفولة حتى املراهقة

*    التن�ضئة الجتماعية

فال  البع�س.  بع�ضها  ومكّملة  ومرتابطة  الربنامج خمتلفة  هذا  موا�ضيع وجمموعات  اإّن 
اأو  اأن حتافظ على �ضّحة ج�ضدها من دون املحافظة على �ضّحة بيئتها  ميكن لل�ضجينة 
تناول الغذاء ال�ضليم، ول ميكنها تنظيم اأ�رشتها والعتناء بها عند خروجها من ال�ضجن من 
دون تن�ضئة اجتماعية �ضليمة اأواإذا مل تكن مواطنة �ضاحلة تعي ما هي حقوقها وما هي 

واجباتها يف املجتمع.

اإّن ميزة هذا الربنامج من خالل جمموعاته الإحدى ع�رشة هي اإمكانية املر�ضدة الجتماعية 
اأن تبداأ باملوا�ضيع امللّحة ح�ضب البيانات ال�ضخ�ضية لل�ضجينات. كما يرتكز اأي�ًضا اإختيار 
تبدي  التي  املوا�ضيع  اأكرث  اإّن  معّينة.  موا�ضيع  تعّلم  يف  ال�ضجينات  رغبة  على  الدرو�س 

ال�ضجينات رغبة بالتوعية هي:
كيفية مواجهة �ضغوطات املجتمع؛**
كيفية مواجهة نظرة النا�س لل�ضجينة؛**
كيفية بناء الثقة بالنف�س؛**
كيفية التخّلي عن العدوانية يف معاملة املجتمع؛**
تقّبل الآخرين؛  **

108 لالإطالع على مناذج من الدرو�س مراجعة امللحق رقم 9 و10 و11
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كيفية التعامل مع الأطفال والأولد؛**
كيفية احلفاظ على �ضّحة جّيدة.**

حتتوي كل جمموعة من الربنامج على عّدة درو�س ويحتوي كل در�س على الأق�ضام التالية:
توجيه ** على  الجتماعية  املر�ضدة  مل�ضاعدة  الدر�س  اأهداف  حّددت  الدر�س:  اأهداف 

املو�ضوع نحو الأهداف الرئي�ضة للدر�س.
املدخل: يف بداية كل در�س اقرُتحت عّدة طرائق لطرح املو�ضوع، لكي تكون اأداة لإثارة **

النقا�س ودفع ال�ضجينات احلا�رشات للم�ضاركة يف عملية التعلم.
املقّدمة: حتتوي على فكرة �ضاملة للمو�ضوع.**
وهي ** اإدراكه/ا،  املدرّب/ة  على  حقائق  هي  املحتوى  الواردة يف  املعلومات  املحتوى: 

ترتكز على اأبحاث علمية حديثة يف كل حقل، متّ تب�ضيطها كي تكون يف متناول 
اجلميع.

و�ضائل الإي�ضاح واأدواته: تهدف و�ضائل الإي�ضاح واأدواته املرافقة لكل در�س، ب�ضكل ر�ضوم اأو 
�ضور ملّونة اأو ق�ض�س اأو متارين اأو اأفالم على اأقرا�س مدجمة، اإلى:

* جعل الدر�س اأكرث ت�ضويًقا*    اإثارة النقا�س
* الدرو�س التي ميكن مراجعتها للتو�ّضع يف املو�ضوع*    تو�ضيح الأفكار

*    تثبيت الأفكار يف الذاكرة

اأخرى تتعّلق بها، ممّا يُ�ضّهل الربط  اإ�ضارة لدرو�س من جمموعات  ترد �ضمن بع�س الدرو�س 
املر�ضدة الجتماعية در�س منو الطفل اجل�ضدي )جمموعة  اإعطاء  املوا�ضيع. مثالً، بعد  بني 
الطفولة حتى املراهقة( يتم النتقال اإلى در�س غذاء الطفل )جمموعة التغذية( والتحّدث 
التلقيح  در�س  اإلى  الإنتقال  يتم  ثم  ال�ضليم  اجل�ضدي  للنمو  الكامل  الغذاء  اأهمية  عن 

)جمموعة ال�ضحة( والتحّدث عن اأهمية التلقيح للنمو اجل�ضدي ال�ضليم.

ج-  تنفيذ عملية التعليم

يعتمد هذا الربنامج على الأ�ضلوب التفاعلي الذي يّتخذ من احلوار والنقا�س لإي�ضال الفكرة 
تواجههّن،  التي  امل�ضكالت  طرح  يف  اإ�رشاكهّن  على  ويعتمد  ال�ضجينات  امل�ضاركات  اإلى 

ونقا�ضها، ومن ثم اإيجاد احللول املنا�ضبة لها.



166
دليل للعمل داخل سجون النساء في لبنان

1- �رسوط جناح عملية التعليم: 

من املهم اأن تكون امل�ضاركات ال�ضجينات مندفعات للتعّلم. فاإذا مل تكن هناك اإرادة للتعّلم 
جاءت عملية التعليم فا�ضلة تاأكيًدا. واإّن اإثارة اهتمام امل�ضاركات ودفعهّن اإلى امل�ضاركة يف 

عملية تعّلمها من م�ضوؤولية املر�ضدة الإجتماعية.

اأن يكون مو�ضوع التعليم ذا معنى للم�ضاركات، اأي اأن يكون متعّلًقا بحياتهن وحاجاتهن. 
التي  املوا�ضيع  فتعالج  امل�ضاركات،  حاجات  من  الإنطالق  الجتماعية  املر�ضدة  على 
قبل  وم�ضاكلهّن  بال�ضجينات  كامالً  اإملاًما  الإملام  الجتماعية  املر�ضدة  وعلى  تعنيهّن. 

البدء بالتعليم.

اأن يكون هناك تعاطف وتفاعل بني املر�ضدة الجتماعية وامل�ضاركات. وهذا يتطّلب  يجب 
اأنّه يتطّلب ك�ضب ثقة  واإح�ضا�ًضا مب�ضاعرهّن. كما  امل�ضاركات  منها تفّهًما لوجهة نظر 

امل�ضاركات، والتعامل معهّن على امل�ضتوى ذاته، واحرتام معتقداتهّن وتقاليدهّن.

2- تقنّية تعليم الكبار:
اإّن طريقة تعليم الكبار تختلف نوًعا ما عن طريقة تعليم ال�ضغار. ثّمة اإر�ضادات ميكن اأن 

ت�ضاعد على اإجناح العملية التعليمية:
اإظهار جّو وّدي خالل اإعطاء الدرو�س يف ال�ضف. على املر�ضدة الجتماعية اجللو�س **

َن جميعهّن روؤيتها، كما اأّن اجللو�س يجب اأن يكون  بني ال�ضجينات يف مكان ي�ضتِطعنْ
اجللو�س،  الجتماعية  املر�ضدة  فعلى  الأر�س،  على  اجللو�س  كان  واإذا  دائري.  ب�ضكل 

امل�ضاركات متاًما.
البدء من خربات ال�ضجينات ومعرفتهّن املو�ضوع الذي �ضتتناوله، وذلك عن طريق **

الأ�ضئلة الواردة بع�ضها يف الدر�س. كما يجب اإظهار احرتامهّن والهتمام مب�ضاكلهّن 
وباملوا�ضيع التي تهّمهن وتثري رغبتهّن يف التعّلم.

الأّمية ل تعني عدم الذكاء. الأّميون هم اأ�ضخا�س مل ي�ضاعدهم احلظ على الذهاب **
اإلى املدر�ضة، لذلك يجب اإحرتام ما يُطرح من اآراء و�ضعور واأجوبة.

اإثارة الإهتمام والرغبة يف املوا�ضيع التي تُطرح واإعطاء كل �ضجينة مبفردها اإهتماًما **
ا حّتى ت�ضعر باأن وجودها بني املجموعة اأمر مهّم. خا�ضًّ

منح الوقت الكايف لالأ�ضئلة والنقا�س البناء. اإّن طريقة التعليم بوا�ضطة النقا�س **
هي اأف�ضل من طريقة املحا�رشة. والتنّبه اإلى اأن يبقى النقا�س �ضمن املو�ضوع.

اإنهاء ** ولي�س  وال�ضتيعاب  الفهم  الهدف هو  اإّن  اإذ  الكايف،  وقته  املو�ضوع  اإعطاء 
م�ضتوى  بح�ضب  ثالث،  اأو  جل�ضتني  الدرو�س خالل  بع�س  اإعطاء  بالإمكان  الدر�س. 

ا�ضتيعاب امل�ضاركات ال�ضجينات.
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الإجابة ** الجتماعية  املر�ضدة  با�ضتطاعة  يكن  اأ�ضئلة، ومل  ال�ضجينات  اإذا طرحت 
عنها لعدم الإملام باملو�ضوع، يجب عدم اإعطاء اأجوبة خاطئة. 

تاأّكد الإملام بالدر�س وجتّنب القراءة يف اأثناء الدر�س.**
ا�ضتعمال طريقة التكرار واملراجعة لتاأّكد ا�ضتيعاب امل�ضاركات ال�ضجينات املو�ضوع. **

اإعطاء خال�ضة يف اآخر الدر�س، وخال�ضة يف اأّول كل در�س جديد عّما ورد �ضابًقا.
ا�ضتعمال و�ضائل الإي�ضاح واأدواته املقرتحة يف اآخر الدر�س با�ضتمرار، لأنها تثري الرغبة **

يف التعّلم وت�ضاعد على ا�ضتيعاب املاّدة. كما يجب ال�ضتعانة باملواد املوجودة يف 
بيئة ال�ضجينات.

التذّكر اأّن تغيري عادات وممار�ضات الكبار مهّمة �ضعبة وحتتاج اإلى جهد ووقت طويل. **
اإنّه اأمر غري متوّقع حتقيقه ب�ضهولة. حل�ضول تغريات ونتائج �رشيعة، يجب امتالك 

القدرة على املثابرة ومتابعة ال�ضجينات لتاأّكد جناح عملية التعّلم.
من الأف�ضل اأن ل يتعّدى عدد امل�ضاركات يف املجموعة الواحدة الـ 10*�ضجينات.    **
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ملحق رقم )1(

نموذج عن إستمارة البيانات الشخصية

رقم اال�ستمارة : ..................................                          ال�سجن:................................................... 

معلومات عن املراأة ال�سجينة:

 : 1- اال�سم  

 غري لبنانية، حّددي  :  لبنانية  2- اجلن�سية 

 دروز    �سيعة  :  �سّنة  3- الدين 

 خمتلف   اأورثوذك�س   كاثوليك      موارنة 

4- تاريخ الوالدة  : ................................................................

5- مكان الوالدة   :...............................................................

 ابتدائي  تقراأ وتكتب   اأمية  6- امل�ستوى التعليمي االأكادميي : 

 مهني  جامعي   ثانوي   متو�سط       

 اأرملة  مطّلقة   متزّوجة  7- الو�سع العائلي :   عزباء 

غريه حّددي ...................................................

 نعم، كم عددهم؟ .... 8- هل لديك اأوالد؟   كال  

................................................................................................................................................................................

8-1 مكان وجود االأوالد عند توقيفك ..........................................................................................................

 اأهل زوجي  8-2 َمن يتولّى رعاية االأوالد االآن؟   اأهلي  

 غريه             ميتم  
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 كال، ملاذا؟   نعم  8-3 هل ميكن ا�سرتجاع االأوالد بعد خروجك من ال�سجن؟  
...............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 نعم، ما هو نوع العمل؟  9- هل كنت تعملني قبل دخولك ال�سجن؟   كال 
.............................................................................

 كال، َمن كان ي�ساعدك؟ ............  نعم  9-1 هل كنت املُعيلة االأ�سا�سية للعائلة؟ 
...................................................................................

10-  )اإذا كانت متزوجة( مكان وجود الزوج: ...........................................................................................

معلومات عن املهارات:

1- هل لديك مهارات مثل �سك اخلرز واخلياطة والتطريز؟

 نعم، حّددي: .................................................................................................................................................

 كال

2- هل �سبق و�ساركت يف دورات تدريبية يف اأثناء وجودك يف ال�سجن؟

 نعم، ما هي: .......................................................................................................

.......................................................................................................     

.......................................................................................................     

 كال 

3- ما هي املهارات التي ترغبني يف اكت�سابها واأنت داخل ال�سجن؟ 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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ملحق رقم )2(109
معلومات صّحية للفتاة والشاب قبل الزواج

اأ- �رضورة التثقيف اجلن�سي

االأم  باحلياة اجلن�سية. تعّرف  املتعّلقة  باملعلومات  الفتاة وال�ساب  تزويد  االأهل  -  من واجب 
جن�سية  حلياة  �سمانة  هذه  اأي�ًسا.  اإليها  ابنه  االأب  ويعّرف  املعلومات  هذه  اإلى  ابنتها 

�سليمة و�سعيدة.

- يجب على كل فتاة اأو �ساب ُمقبلني على الزواج معرفة االأمور التالية:
اأهمية العالقة اجلن�سية يف احلياة الزوجية؛**
الزوجني ** بني  واملحّبة  املحرتمة  بالعالقة  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة  اجلن�سية  احلياة 

وبفهمهما بع�سهما البع�س؛
كيفية االت�سال اجلن�سي؛**
مو�سوع غ�ساء البكارة عند العذارى، اأي اأن بع�س الفتيات يولدن بغ�ساء وبع�سهن **

االآخر من دونه؛
كيفية تنظيم اخل�سب واملباعدة بني الوالدات؛**
طرق وو�سائل منع احلمل يف حال عدم الرغبة يف اإجناب االأطفال.**

ب- �سن الزواج واحلمل

- الزواج املبكر غري مرغوب فيه، الأن الفتاة وال�ساب غري مهّياأين نف�سيًّا وماديًّا وج�سديًّا.

-  قبل �سن الع�رشين وخ�سو�ًسا قبل �سن الثماين ع�رشة، ي�سّكل احلمل والوالدة م�ساعفات 
�سحية ونف�سية يف حياة اجلنني واالأم مًعا.

-  يف �سن 35 يحتاج احلمل لرعاية دقيقة ومتابعة خا�سة، مع احتمال ازدياد ن�سبة الت�سّوهات 
يف  اجلنني.

ج- الفح�ص الطّبي

�سالمة  لتاأكيد  ال�سواء،  على  وال�ساب  للفتاة  ا  جدًّ مهم  الزواج  قبل  الطّبي  -  الفح�س 
�سّحتهما وعدم اإ�سابتهما اأو اإ�سابة عائلتيهما باأي مر�س وراثي اأو غري وراثي، مثل اأمرا�س 

ال�سل اأو االأمرا�س الزهرية )االيدز(، اأمرا�س الدم الوراثية.
اجلامعة اللبنانية االأمريكية، 2003( 109 امل�سدر: برنامج املهارات احلياتية االأ�سا�سية )معهد الدرا�سات الن�سائية يف العامل العربي – 
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- يجب اكت�ساف االأمرا�س ومعاجلتها قبل الزواج، اإذا اأمكن.

-  الفح�س املخربي للدم �رشوري لل�ساب والفتاة قبل الزواج، ليتعّرفا م�سبًقا اإلى نوع دمهما، 
الأنه يف حال عدم تنا�سب فئتي دمهما، ميكنهما احل�سول على العالج الالزم وتفادي خطر 

وفاة املولود.

-  من االأف�سل اأن ال يتم الزواج اإذا كان ال�ساب اأو الفتاة م�سابًا مبر�س وراثي، عقليًّا كان اأو 
القابلة للعالج  الوراثية  ج�سديًّا ح�سبما يحّدده الطبيب. هذا ال ينطبق على االأمرا�س 

كالقلب وال�سكري.

د- الزواج بني الأقارب

-  الزواج بني االأن�سباء كاأوالد االأعمام والعّمات واالآخوال واخلاالت غري مرغوب فيه، الأنه قد 
ي�سّبب م�ساكل �سّحية ناجتة عن غياب التنّوع اجليني يف املورثات. هذا التنّوع عادة يقّلل 
وتخّلف  خمتلفة  �سّحية  ومب�ساكل  وراثية  باأمرا�س  االإ�سابة  خماطر  من  كبري  حد  اإلى 

عقلي، واأمرا�س الدم، وت�سّوهات خلقية.

-  اإذا كان ال بّد من زواج بني االأقارب، يحتم اإجراء جميع الفحو�سات الطّبية اخلا�ّسة بهذه 
احلالة.
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ملحق رقم )3(110 
ا األمراض المنقولة جنسّيً

1- عوار�ص الأمرا�ص املنقولة جن�سيًّا

اخلارجية  التنا�سلية  االأع�ساء  ت�سيب  مر�سية  بني ظواهر  االأمرا�س  عوار�س هذه  -  ترتاوح 
للرجل اأو املراأة )من قروح اإلى نتوءات واإفرازات( ومتتد اإلى االأع�ساء التنا�سلية الداخلية، اإذا 

مل تُعالج ب�سكل جّدي منذ البداية. 

- ت�سّبب هذه االأمرا�س:
اإفرازات غري طبيعية؛**
اآالًما عند البول؛**
اآالًما عند املجامعة؛**
اآالًما يف احلي�س؛**
التهابات داخلية؛**
م�ساعفات عامة وتديّن اخل�سب اأو عدمه؛**
ازدياد ن�سبة االإ�سابة ب�رشطان عنق الرحم.**

2- طرق اإنتقال هذه الأمرا�ص

- تنتقل هذه االأمرا�س من خالل:
العالقات اجلن�سية غري املحمية؛**
نقل الدم امللّوث؛**
االأم امل�سابة اإلى جنينها خالل فرتة احلمل اأو عند الوالدة؛**
بجرثومة ** امللّوثة  الداخلية  املالب�س  ال�رشير،  )املنا�سف،  �سخ�سية  اأدوات  م�ساركة 

املر�س(؛
م�ساركة اأدوات حاّدة ثاقبة )مثل اأدوات احلالقة، مق�س االأظافر، االإبر( ملّوثة بجرثومة **

املر�س.

3- الوقاية

- تبقى الوقاية اأهم و�سيلة للحماية من هذه االأمرا�س وهي ترتكز على:
االإخال�س ل�رشيك جن�سي واحد غري م�ساب.**

اجلامعة اللبنانية االأمريكية، 2003( 110 امل�سدر: برنامج املهارات احلياتية االأ�سا�سية )معهد الدرا�سات الن�سائية يف العامل العربي – 
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ا�ستعمال الواقي الذكري كونه مينع االحتكاك باملنطقة امل�سابة.**
االمتناع عن ا�ستعمال االبر واالأدوات احلاّدة غري املعّقمة، التي قد تنقل املر�س عرب **

الدم من �سخ�س م�ساب اإلى اآخر.
تاأّكد عدم تلّوث الدم الذي ينقل عند احلاجة خالل اإجراء عملية جراحية.**
االمتناع عن م�ساركة املنا�سف والثياب الداخلية واملراحي�س.**

4- مر�ص ال�سيدا )Acquired Immune Deficiency Syndrome( وفريو�ص نق�ص 
)Human Immunodeficiency Virus( املناعة املكت�سبة

اأي�ًسا من االأمرا�س  املناعة املكت�سبة هو  الذي يت�سبب به فريو�س نق�س  ال�سيدا  -  مر�س 
املنقولة جن�سيًّا.

ويعّطل  اجل�سم  املناعة يف  يهاجم جهاز  فريو�س  املكت�سبة هو  املناعة  نق�س  فريو�س  -  اإّن 
لالإ�سابة  يتعّر�س  لذا  االأمرا�س،  قادر على حماربة  االإن�سان �سعيًفا وغري  عمله، فيجعل 

باأنواع كثرية ومتنّوعة من االأمرا�س اخلطرية الأنه فقد حماية جهاز مناعة ج�سمه له.

نق�س  فريو�س  اللتقاط  عر�سة  هم  جن�سيًّا،  املنقولة  باالأمرا�س  املُ�سابني  االأ�سخا�س  -  اإّن 
املناعة املكت�سبة ب�سبب وجود تقّرحات وجروح يف االأع�ساء التنا�سلية.
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ملحق رقم )4(
أمراض الجهاز التناسلي

111)Syphilis( 1- الزهري

اأ- ما هو مر�ص الزهري؟
- اإّن مر�س الزهري اأو ال�سفل�س هو مر�س تنا�سلي ي�سيب اأع�ساء اجل�سم ويت�سّبب 
هذا  ينتقل  ال�سكل.  حلزوين  ميكروب  جّراء  �سور خمتلفة،  ذات  متعّددة  باإ�سابات 
اإلى اجلنني. ويف  تنقله  امل�سابة حيث  االأم  االت�سال اجلن�سي ومن خالل  املر�س عرب 

بع�س االأحيان من خالل ا�ستعمال اأدوات املري�س كالفرا�س اأو دورات املياه. 

ب- ما هي عوار�سه؟
-  ت�ستمر ح�سانة هذا املر�س لفرتة ترتاوح بني 90-9 يوًما ويف معظم احلاالت متتد 

الفرتة بني اأ�سبوعني وثالثة اأ�سابيع.
- يظهر هذا املر�س يف ثالث مراحل:

املرحلة االأولى )القرحة الزهرية(: تظهر يف االأع�ساء التنا�سلية عند الرجال **
والن�ساء يف حاالت االت�سال اجلن�سي. وقد تظهر يف اأماكن اأخرى اأي�ًسا مثل 
القرحة  وهذه  ال�رشج.  وفتحة  اليد  واأ�سابع  والثدي  وال�سفاه  والل�سان  احللق 

نظيفة وال ت�سّبب اأي اآالم وت�ستمر ما بني 12-6 اأ�سبوًعا.
املرحلة الثانية )الطفح اجللدي(: ينت�رش يف جميع اأجزاء اجل�سم بلون النحا�س **

الغامق. وهو اأي�ًسا ال ي�سّبب اأي اآالم �سوى ارتفاع قليل يف درجة احلرارة وحدوث 
�سداع وتقرحات بفتحة الفم وداخل ال�سفتني حيث ت�سل يف بع�س االأحيان 
اإلى اللوزتني واحللق حمدثة اآالًما �سديدة. وهناك اأنواع خمتلفة من هذا الطفح 
ولكل منها موا�سفات خا�سة. وخالل هذه االإ�سابة يحدث ت�سّخم يف الغدد 
الليمفاوية و�سقوط يف �سعر الراأ�س واآالم يف املفا�سل والعظام. يعترب هذا 
النوع االأكرث خطرًا ب�سبب احتمال انتقال العدوى عرب اللم�س. وقد تختفي 
كل العوار�س بعد �سهرين اإالّ اأّن امليكروبات تكون قد فتكت باجل�سم وقد متتد 

هذه الفرتة ما بني عامني اأو اأكرث. وت�سّمى هذه املرحلة بالزهري الكامن.
اجلهاز ** وخ�سو�ًسا  باملر�س  كّله  اجل�سم  يُ�ساب  واملتقّدمة:  الثالثة  املرحلة 

الدموي واجلهاز الع�سبي باالإ�سافة اإلى التهابات يف العظام واملفا�سل، ويف 
بع�س االأحيان ي�سيب العينني ممّا قد يوؤّدي اإلى العمى.

http://www.cdc.gov/std/syphilis/STDFact-Syphilis.htm 111 امل�سدر: املوقع االإلكرتوين
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ج- كيف يُعالج؟
- تتّم معاجلة املري�س بامل�سادات احليوية مثل البن�سلني والترتا�سيكلني.

- يحّذر ا�ستخدام ما يخ�س املري�س وتفادي العالقات اجلن�سية.
112)Gonorrhea( 2- ال�سيالن

اأ- ما هو مر�ص ال�سيالن؟
اأو  -  اإّن مر�س ال�سيالن هو مر�س ي�سيب االأغ�سية املخاطية التي تغلف االإحليل 
عنق الرحم اأو البلعوم اأو امل�ستقيم اأو العينني، وقد ي�سّبب جترثم الدم جّراء بكترييا 

ني�سرييا قونوريا من خالل االت�سال اجلن�سي.

ب- ما هي عوار�سه؟
عند الرجال: 

- فرتة احل�سانة بني 14-2 يوًما.
اإفراز قيحي  التبّول،  التبّول، �سعوبة يف  العوار�س بني حدوث حرقان عند  -  تتعّدد 

اأ�سفر خم�رش، تكّرر التبّول، االإحلاح البويل.
عند الن�ساء: 

- فرتة احل�سانة بني 21-7 يوًما. 
- تتعّدد العوار�س بني حدوث حرقان عند التبّول، االإحلاح البويل، اإفرازات مهبلية.

ج- كيف يُعالج؟
اإّن طريقة معاجلة هذا املر�س �سهلة وب�سيطة وذلك من خالل امل�سادات احليوية مثل 

ال�سيفالو�سبورين، ال�سبيكتنوماي�سني، اأو الكوينولون. 
113)Genital Warts(  3- الثاآليل التنا�سلية

اأ- ما هو مر�ص الثاآليل التنا�سلية؟
اجلن�سي  االت�سال  عرب  التنا�سلية  االأع�ساء  ي�سيب  التنا�سلية  الثاآليل  مر�س  -  اإّن 

وذلك من خالل انتقال فريو�س البابيلوما الب�رشي. 

ب- ما هي عوار�سه؟
يف  اجللد  �سطح  م�ستوى  عن  مرتفعة  حبيبات  �سكل  على  املر�س  هذا  -  يظهر 

mth.aehrronog-tcafdts/aehrronog/dts/vog.cdc.www//:ptth  :112 امل�سدر: املوقع االإلكرتوين
113 امل�سادر: املواقع االإلكرتونية:

http://www.mayoclinic.com/health/genital-warts/DS00087
http://www.netdoctor.co.uk/diseases/facts/genitalwarts.htm

http://familydoctor.org/online/famdocen/home/common/sexinfections/sti/215.html
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االأع�ساء التنا�سلية. 
-  تكون هذه احلبيبات �سلبة، جافة، غري موؤملة، لونها عادة مثل لون االأع�ساء اأو تكون 

بي�ساء اأو رمادية.
- قد ي�سيب املر�س اأكرث من مكان يف الوقت نف�سه.

اأو  ال�رشج،  منطقة  الق�سيب،  يف  حّكة  وجود  التايل:  ال�سكل  على  العوار�س  -  تاأتي 
اإفرازات مهبلية  ال�سفرتني، نزيف مهبلي غري طبيعي بعد االت�سال اجلن�سي، وجود 

زائدة. 

ج- كيف يُعالج؟
- يعتمد عالج املر�س على حّدته ومكان ظهور الثاآليل. وينق�سم اإلى ق�سمني: 

العالج الدوائي: الذي هو عبارة عن اأنواع من الكرميات واملحاليل املو�سعية.**
العالج اجلراحي: يف بع�س االأحيان يجب ا�ستئ�سال الثاآليل وذلك عرب اإحدى **

الطرق التالية: التجميد، الكي الكهربائي، الليزر. ويجب متابعة املري�س حتى 
بعد اال�ستئ�سال.

114)Genital Herpes( 4- الهرب�ص التنا�سلي

اأ - ما هو مر�ص الهرب�ص التنا�سلي؟
-  اإّن مر�س الهرب�س التنا�سلي هو مر�س تنا�سلي خطري ي�سّببه نوعان من الفريو�س، 
املنطقة  ي�سيب  الثاين  والنوع  وال�سفاه  بالوجه  العدوى  ي�سّبب  االأول  النوع 

التنا�سلية. ينتقل املر�س عرب االت�سال اجلن�سي والتقبيل.

ب - ما هي عوار�سه؟
املر�س على فتحة  الن�ساء يظهر  واجلن�س. عند  العمر  العوار�س بح�سب  -  تختلف 
املهبل اأو عنق الرحم اأو جمرى البول. وي�سّبب اأملًا وحريًقا عند التبّول، ارتفاع درجة 

احلرارة، اإ�سابة عنق الرحم، ظهور تقّرحات على اجللد، التهاب بال�سحايا.
- اأّما عند الرجال، فيظهر املر�س على �سكل ثاآليل وتقرحات على الع�سو التنا�سلي. 

وي�سبب ارتفاع درجة احلرارة وحريق عند التبّول والتهاب اجلدار املحيط باملخ.

ج - كيف يُعالج؟
اأّن هنالك العديد من االأدوية التي تخّفف  اإالّ  -  ال يوجد عالج �ساف لهذا املر�س، 
من حّدة االإ�سابة. اأّما امل�سادات الفريو�سية امل�ستخدمة للعالج فهي ا�سكلوفري 

وفاال�سيكلوفري وفام�سيكلوفري.

mth.sepreh-tcafdts/sepreh/dts/vog.cdc.www//:ptth :114 امل�سدر:  املوقع االإلكرتوين
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ملحق رقم )5(115
األمومة المأمونة

1- احلمل

اأ- حت�سريات ما قبل احلمل
- عند التخطيط للحمل يجب اأن تقوم املراأة باالأمور التالية:

وال�رشايني ** القلب  واأمرا�س  ال�سكري  مثل  مزمنة  اأمرا�س  وجود  عدم  تاأكيد 
وارتفاع ال�سغط، الأنها توؤثّر يف اإمكانية احلمل وا�ستمراره ويف عملية الوالدة.

تاأكيد عدم وجود اأمرا�س معدية )احل�سبة، اأمرا�س جن�سية(.**
تاأكيد عدم وجود اأي اأمرا�س وراثية، ت�ستوجب امل�سورة واإجراءات خمربية خا�سة **

)التال�سيميا(.
تاأكيد �سالمة االأع�ساء التنا�سلية وانتظام الدورة ال�سهرية.**
عدم تناول املراأة اأدوية ميكن اأن ت�سّكل خطرًا على اجلنني.**
عدم التدخني من قبل املراأة والرجل )ال�سيجارة واالأرغيلة( وا�ستهالك الكحول، **

ذلك اأن التدخني عند احلامل يوؤثّر �سلبًا يف وزن اجلنني ومنّوه، كما يوؤثّر يف املولود 
اإلى  فتوؤّدي  الكحول  اأّما  ال�سدرية(.  باالأمرا�س  االإ�سابة  ن�سبة  )زيادة  الحًقا 
كمية  عن  النظر  بغ�ّس  املواليد،  عند  ووظائفية  وعقلية  خلقية  ت�سّوهات 

الكحول التي ت�ستهلكها احلامل.
اتباع املراأة نظاًما غذائيًّا �سليًما هو �رشوري لها وللجنني.**
من امل�ستح�سن اإجراء الفحو�سات الطّبية قبل الزواج.**

ب- التلقيح
الق�سيب،  عرب  م�ستودعها  من  املنوية  احليوانات  تقذف  اجلن�سي  االت�سال  -  عند 

وتدخل املاليني منها اإلى مهبل املراأة.
- تت�سارع احليوانات املنوية مكملة طريقها عرب بيت الرحم وحتى القناتني.

ويح�سل  البوي�سة،  جدار  اإحداها  تخرتق  نا�سجة،  ببوي�سة  اخلاليا  اجتمعت  -  اإذا 
اللقاح الذي هو بداية تكوين اجلنني.

ج- اأعرا�ص احلمل: كيف تعرف املراأة اأنها حامل؟
- تاأخر/انقطاع العادة ال�سهرية.

غثيان خ�سو�ًسا يف ال�سباح. - ا�سطرابات ه�سمية – 
-  ا�سطرابات نف�سية: تبدل يف االأطوار وا�سمئزاز من بع�س االأطعمة والروائح، ما 

ي�سّمى “وحاًما”.
اجلامعة اللبنانية االأمريكية، 2003( 115 امل�سدر: برنامج املهارات احلياتية الأ�سا�سية )معهد الدرا�سات الن�سائية يف العامل العربي – 
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- �سداع وتقّلب يف حرارة اجل�سم.
-  ت�سخم الثديني وتغرّي لونهما: ظهور ال�رشايني الدموية وا�سوداد الهالة املحيطة 

باحللمة.
- كرثة البول.

- النعا�س وامليل اإلى النوم.
- يختلف ظهور هذه العوار�س باختالف عمر احلمل واحلامل.

-  عند ظهور هذه العالمات يجب زيارة القابلة القانونية اأو الطبيب/ة برفقة الزوج، 
لتاأّكد ح�سول احلمل واإجراء الفحو�سات الالزمة.

د- تطّور اجلنني
- عند التلقيح تتحّرك البوي�سة امللّقحة عرب القناة مّتجهة اإلى الرحم.

- منذ اليوم االأول للتلقيح تبداأ البوي�سة بالنمو والكرب.
-  عند و�سول البوي�سة اإلى الرحم، جتد يف غ�سائه مكانًا منا�سبًا لالنغرا�س وتبداأ 

بالتحّول اإلى جنني.
- بعد 3 اأ�سهر ت�سبح البوي�سة امللّقحة جنينًا يغلفه كي�س و�سائل.

االأ�سهر  االأولى. لكن هذه  الثالثة  االأ�سهر  التحّوالت يف اجلنني �سغرية يف  -  تكون 
ا بالن�سبة للحامل واجلنني، الإمكانية اإ�سقاط احلمل الناجت عن م�ساكل  دقيقة جدًّ

هرمونية اأو اأ�سباب وراثية عند اجلنني.
- يف االأ�سهر الثالثة االأخرية ينمو اجلنني ب�رشعة اأكرب وكذلك ج�سد احلامل.

هـ - متابعة احلمل وفرتة ما بعد الولدة

1- بداية احلمل
-  اأول عالمات احلمل تاأّخر الدورة ال�سهرية عن موعدها املعتاد. عندئٍذ يجب االت�سال 

بالطبيب/ة اأو املركز ال�سّحي الإجراء فح�س البول لتاأكيد احلمل.
-  عند تاأّكد وجود احلمل، يتم االت�سال بالطبيب/ة اأو القابلة القانونية لت�سجيل 

موعد الزيارة االأولى واإجراء التقييم والفحو�سات الالزمة.

2- زيارة الطبيب/ة، القابلة القانونية خالل احلمل
- يجب اأن يكون جممل عدد الزيارات للحمل اخلايل من املخاطر بني 4-6.

والعائلي،  ال�سخ�سي  الطّبي  التاريخ  عديدة:  اأمور  على  االأولى  الزيارة  -  ت�ستمل 
)�سغط  احلايل، فح�س ج�سدي  احلمل  احلالية، عمر  العوار�س  ال�سابقة،  الوالدات 
بع�س  يف  للحمل  �سوتية  �سورة  الرحم(،  )حجم  ن�سائي  فح�س  والوزن(،  الدم 
االأحيان، طلب فحو�سات دم وبول، اإر�سادات لنظام متابعة احلمل ونظام غذائي. 

ت�سّكل هذه الفحو�سات اأ�سا�ًسا لتاأّكد بداية حمل �سليم.
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احلليب  اخل�سار،  الفاكهة،  يت�سّمن  متنّوع،  اتباع منط غذائي  احلامل  -  يطلب من 
وم�ستقاته، اللحوم، البقول والن�سويات.

-  يجب التنّبه اإلى بع�س العوار�س واالنذارات خالل احلمل كاآالم احلو�س ال�سديدة، النزيف، 
وجع عند البول، تورّم زائد يف االأطراف، كل هذه االأعرا�س ت�ستوجب زيارة الطبيب.

-  يف الزيارات الالحقة يتم اإجراء تقييم ل�سغط الدم الذي يوؤثّر �سلبًا يف اجلنني يف 
حال ارتفاعه، الوزن، حجم الرحم، نب�س اجلنني وحركته، مراقبة منو اجلنني و�سالمته 
بال�سورة ال�سوتية )مّرة واحدة خالل احلمل العادي(، وتاأّكد اإلتزام االإرا�سادات جلهة 
عند  وكال�سيوم  فيتامينات  تعطى  كما  يوميًّا،  الفوليك  وحام�س  احلديد  تناول 

احلاجة اإ�سافة اإلى النظام الغذائي.
-  يتم يف ال�سهر ال�ساد�س اإجراء فح�س ال�سكر لتاأّكد غياب �سكري احلمل، الذي قد 

يوؤثّر على وزن اجلنني )وزن زائد( ويحدث ت�سّوهات يف القلب والقناة الع�سبية.
-  يف اأوا�سط ال�سهر الثامن وخالل ال�سهر التا�سع، يجب التمييز بني حركة اجلنني 
وعوار�س الطلق، وهي تقّل�سات يف اأ�سفل البطن مبعّدل 10-5 دقائق، تبّقع دم، 
اأو ر�سح من ال�سائل الدافق من املهبل، وهي دالئل على بداية الطلق، وت�ستدعي 

الذهاب اإلى امل�ست�سفى / اأو االت�سال بالقابلة القانونية.
- من ال�رشوري متابعة الو�سع النف�سي للحامل وزوجها خالل فرتة احلمل.

3- فرتة ما بعد الولدة
مع  للتكّيف  املراأة  حتتاجها  ما  وغالبًا  الوالدة،  بعد  من  اأ�سابيع  �ستة  حتى  -  متتد 

و�سعها اجلديد ج�سديًّا ونف�سيًّا واأ�رشيًّا.
-  تتعّر�س بع�س االأمهات لالكتئاب )البكاء من دون �سبب، قلق، خوف وحزن( بعد 
االأم هنا  وتعاين  االأ�رشية.  امل�ساندة  اأو لغياب  الهرمونية  التقّلبات  ب�سبب  الوالدة 
العوار�س يف  هذه  تظهر  قد  املولود.  جتاه  مب�سوؤولياتها  القيام  على  القدرة  عدم 
االأم بعد  اإحاطة  اأ�سهر. لذا من ال�رشوري   6 الوالدة حتى فرتة  االأولى بعد  االأيام 

الوالدة بالعناية.
امل�سالك  التهاب يف  اأو  اأو نزف،  النفا�س،  اأن حتدث حّمى  االأول ميكن  االأ�سبوع  -  يف 
اأو  البولية، ممّا ي�ستدعي مراقبة دقيقة بعد الوالدة والتزام تعليمات الطبيب/ة 

القابلة القانونية.
- يف حال وجود متّزقات نتيجة الوالدة، اإجراء مغاط�س باملياه الفاترة.

- ي�ستمر تناول االأدوية )احلديد وغريه( فرتة 40 يوًما على االأقل بعد الوالدة.
-  االإم�ساك والبوا�سري م�سكلتان �سائعتان لدى الن�ساء بعد الوالدة لذا يجب تناول 
املياه بكرثة، االبتعاد عن �رشب ال�ساي والقهوة، واالإكثار من تناول االأطعمة الغنية 
ياالألياف مثل الفاكهة واخل�سار واحلبوب. اأّما بالن�سبة للبوا�سري، فيُن�سح باجللو�س 

يف مغط�س مياه فاترة مع مطهر ي�سفه الطبيب/ة.
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-  عندما ت�سعر املراأة باال�ستعداد نف�سيًّا وج�سديًّا، ميكنها ا�ستئناف العالقة اجلن�سية، 
يف�سل جتّنب اجلماع يف الـ4 – 6 االأ�سابيع االأولى.

- بدء االإر�ساع من الثدي منذ اليوم االأول.

2- الإجها�ص 

اأ- اأنواع الإجها�ص

1- الإجها�ص الطبيعي )اأو العفوي(
- هو االإجها�س الذي يح�سل بدون تدّخل، وقد ينجم عن اأمرا�س معّينة اإذا تكّررت 
اأمرا�س  اأو  الرحم  و�سع  اأو يف  املبي�س  اأو عن خلل يف  )ال�سفل�س(،  الزهري  كمر�س 

مناعية اأو ت�سّوهات وراثية.

2- الإجها�ص العالجي
- هو االإجها�س الذي يقوم به الطبيب يف بع�س احلاالت املر�سية كاأمرا�س القلب 
اأخرى كاحتمال  اأو الأ�سباب  املراأة احلامل،  والرئتني والكليتني، الإبعاد خطر املوت عن 
حدوث ت�سّوهات تكوينية يف اجلنني )مثالً عند تعّر�س احلامل للح�سبة االأملانية التي 

توؤّدي اإلى ت�سويه اجلنني(.

3- الإجها�ص الطوعي
- هو االإجها�س الذي يقام به طوًعا ال الأ�سباب �سحية بل بق�سد اإنهاء احلمل. حاليًّا 

يعاقب القانون على هذا النوع من االإجها�س.

ب- اأخطار الإجها�ص غري املراقب طبيًّا
- ي�سّكل االإجها�س غري املراقب طبيًّا خطرًا على �سحة املراأة االإجنابية والنف�سية، 
نتيجة اإمكانية ح�سول م�ساعفات كالنزف احلاد من الرحم، التهاب احلو�س، ممّا قد 

يوؤّدي اإلى حاالت مر�سية كالعقم وت�سّوه الرحم واأحيانًا الوفاة.

ج- جتّنب الإجها�ص
- تنظيم احلمل والتخطيط له اأف�سل طريقة لتجّنب حمل غري مرغوب فيه وبالتايل 

االإجها�س.
- اإّن و�سائل تنظيم احلمل متعّددة، وميكن للمراأة والرجل ا�ست�سارة اأقرب طبيب اأو 

مركز �سّحي لال�ستعالم عن الطريقة املنا�سبة. 
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ملحق رقم )6(
نموذج عن إستمارة المتابعة القضائية

معلومات عن عقوبتها وحكمها:

 موقوفة    1– الو�سع القانوين: حمكومة

تاريخ التوقيف: ...............................................................

تاريخ دخول ال�سجن: .............................................................................

2- نوع اجلرم: .....................................................................................................................................................

3- منذ دخولك اإلى ال�سجن هل مت نقلك من �سجن الى اآخر؟ 

 نعم،  من: .......................................     اإلى: .....................................................         كال 

اإذا نعم، ما �سبب نقلك؟ ...............................................................................................................................

4- هل دخلت ال�سجن �سابًقا؟

التاريخ: ................................................ التهمة: ..................................................................  نعم  

 كال

اأ- يف حال كانت حمكومة:

5- هل مثلت اأمام املحكمة؟

........................................................................................................ -1  نعم،    التاريخ:  

........................................................................................................ -2    

........................................................................................................ -3    

 كال، ملاذا؟ .......................................................................................................................................................

5-1 هل كان لديك حمام يرافع عنك؟ 
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 خا�س، ما ا�سمه؟ ....................................................   معونة ق�سائية   نعم،    
............................................................................  

 كال، ملاذا؟ .........................................................................................................................................  

5-2 هل كان يح�رش املحامي يف اأثناء املرافعات؟ 

 نعم 	

 كال، ما �سبب عدم ح�سوره؟ .................................................................................................... 	

5-3 ما هي مّدة العقوبة؟ ...........................................................................

5-4 كم نّفذت من مّدة احلكم؟ ................................................................ 

ب- يف حال كانت موقوفة:

6- هل لديك حمام؟ 

 خا�س، ما ا�سمه؟    معونة ق�سائية    نعم،   	

....................................................................................................  

 كال، ملاذا؟ ................................................................................................................................ 	

6-1 هل مثلت اأمام املحكمة؟

................................................................................... -1 التاريخ:    نعم، 

................................................................................... -2     

................................................................................... -3     

 كال، ملاذا؟ .......................................................................................................................

6-2 هل يح�رش املحامي يف اأثناء املرافعات؟

 نعم

 كال، ما �سبب عدم ح�سوره؟ .........................................................................................................
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ملحق رقم )7(116 
نموذج قّصة وتمارين من برنامج تمكين المرأة العربية

عبر محو األمية

الأَْمرَا�ُص الَّتِي تُْفرَ�ُص ُمَعايَ�َستَُها
َما َهَذا الأَْيِدْز؟

»... »اإِْنتَبِِهي ِمَن االإِتِّ�َساِل اجلِْن�ِسيِّ

َد لَِك ِمْن اأَنَّ �رَشِيَكِك َغرْيُ ُم�َساٍب...«  »يَِجُب اأَْن يَتَاأَكَّ

َكرِْي ِعْنَد مُمَارَ�َسِة اجلِْن�ِس...« »الَواِقَي الذَّ

ةً ُكلَّ يَْوٍم. َفْجاأَةً، �َسارَْت �َسِمريَْة تَ�ْسَمُع َهِذهِ االإِْر�َسادَاِت يِف التِّْلَفازِ َمرَّاٍت ِعدَّ

زَْوُجَها.  ِمْنَها  يَْقرَتَِب  اأَْن  تَْقبَْل،  تَُعْد  ومََلْ  َخاَفْت.  لَِكنََّها  املَْو�ُسوِع.  َعِن  �َسْيئًا  تَْعرُِف  تَُكْن  مَلْ 
َقالَْت: »َماذَا لَْو َكاَن...« ومََلْ تَ�ْستَِطْع َحتَّى اأَْن تُْكِمَل اجلُْملََة.

نَّ مُمَارَ�َسَة اجلِْن�ِس تُ�ِسيبُنَا مِبَرَ�ٍس، ال  ٍب، َما بَِها، اأََجابَْت: »اأَمَلْ تَ�ْسَمْع اأَ وَِحنَي �َساأَلََها زَْوُجَها، بِتََعجُّ
ْحَفْظُه...« �ْسِمِه... مَلْ اأَ ْلنِي َعْن اإِ تَ�ْساأَ

ةٌ. ال تََدِعينِي اأَ�ْسَحُك ِمْن َكالَِمِك«. »اأَْنَت تَْنتَِظرُ ُفْر�َسًة، َكْي تَ�ْسَخرَ ِمنِّي...« ْيِدْز يَا اْمرَاأَ »اإِ�ْسُمُه اأَ

ِْكيزِ. لَْي�َسْت مُمَارَ�َسُة  »لَْي�َس �َسِحيًحا. لَِكنََّك َكاْلَعادَةِ، ِعْنَدَما تََخاِفنَي، تَْفٌقِديَن الُقْدرَةَ َعلَى الرتَّ
ِي َعْقلَِك...« اجلِْن�ِس، ِهَي الَّتِي تُ�ِسيبُنَا بِامْلَرَ�ِس... َكربِّ

ْكرَثَ ِمْنَها. َُح لِ�َسِمريَْة املَرَ�َس، َفْهَو َكاَن يَْعرُِف َعْنُه اأَ َجلَ�َس اأَْنَوْر يَ�رشْ

�ْستَْخِدِم  اأَ مَلْ  وَاإِذَا   ، االإِتِّ�َساِل اجلِْن�ِسيِّ َعرْبَ  الَعْدوَى،  لَْيِك  اإِ ْنُقُل  اأَ بِاملَرَ�ِس،  اأَنَا ُم�َسابًا  ُكْنُت  »اإِذَا 
َكرِْي«. الَواِقَي الذَّ

ال  نَْحُن  وَلَِكْن  نَ�ْستَْعِملُُه.  َكْيَف  لَنَا  َُحوَن  وَيَ�رشْ َكرِْي،  الذَّ الَواِقي  يَُقولُوَن  �َسِمْعتُُهْم  »اأََجْل، 
نَ�ْستَْخِدُمُه! َهْل تَْعرُِف اأَْنَت َكْيَف؟«

116 امل�سدر: برنامج متكني املراأة العربية عرب حمو الأمية )معهد الدرا�سات الن�سائية يف العامل العربي – اجلامعة اللبنانية االأمريكية، 2005(
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�َسِحَك اأَْنَوْر َمرَّةً َجِديَدةً. َفْهَو يُِحبُّ يِف �َسِمريَْة، َهِذهِ البَ�َساَطَة وَالَعَفِويََّة. ال تَْخَجُل اإِذَا َكانَْت 
ُّ َعلَى املَْعرَِفِة. ال تَْعرُِف... بَْل تَ�ْساأَُل بِ�ِسْدٍق، وَتُ�رشِ

َم ِخالََل َعَملِيٍَّة ِجرَاِحيٍَّة...  ِم املُلَوَِّث. اإِذَا اأََخَذ املَرِي�ُس َهَذا الدَّ »َمرَ�ُس االأَْيِدْز يَْنتَِقُل اأَْي�ًسا، َعرْبَ الدَّ
اأَْو بَِوا�ِسَطِة االإِبَرِ وَاحلَُقِن...«

، اليَْوَم. اإِْكتَ�َسَفْت �َسِمريَْة، اأَنَّ املَرَ�َس ُمْنتَ�رِشٌ يِف الَعامَلِ

اأكرث من اإثني ع�رش مليونًا م�ساٌب ياالأيدز، رجاالً ون�ساًء واأطفاالً...

ْي�ًسا؟« َتِي! وََكْيَف يَ�ِسُل اإِلَى االأَْطَفاِل اأَ »يَا َح�رشْ

»يَْنتَِقُل ِمْن االأُمِّ اإِلَى اجلَننِِي، اإِذَا َكانَْت ِهَي ُم�َسابٌَة، َقْبَل َحْملَِها«.

وَزَادَ َخْوُفَها، ُخ�ُسو�ًسا ِحنَي َعلَِمْت، اأَنَّ ال ِعالََج يُ�ْسِفي ِمْن َهَذا املَرَ�ِس، َحتَّى االآِن.

َجانِبِِه  اإِلَى  رَِفاُقُه  وَيَْجلِ�ُس  الَوْقِت،  َطَواَل  ُه  اأُمُّ تُرَاِفُقُه  َمرِي�ًسا  التِّْلَفازِ،  يِف  �َساَهْدُت  »لَِكنَّنِي 
ُموَن لَُه الَهَدايَا... اأَالَ يََخاُفوَن اأَْن تَْنتَِقَل اإِلَْيِهِم الَعْدوَى؟« يَْلَعبُوَن َمَعُه، وَيَقدِّ

رُِق الَّتِي اأَْخرَبْتُِك َعْنَها«. »ال، ال تَْنتَِقُل، اإِالَّ بِالطُّ

»نَْلُم�ُسُه؟!«

بَاَحِة، وََحتَّى  اِم ال�سِّ ِْب، يِف املَرَاِحي�ِس، وََحمَّ »اللَّْم�ُس ال يُْعِدي. املُ�َسارََكُة يِف اأَدَوَاِت االأَْكِل وَال�رشُّ
�ِس... ُكلُّ َهِذهِ ال تَْنُقُل الَعْدوَى، َكَما يَُقوُل الُعلََماءُ وَاالأَِطبَّاءُ اْليَْوَم«. التَّنَفُّ

وَ�َسائِِل  زِيَارَتُُه دَْوًما، وَتَاأِْمنيُ  بَّتُنَا لَُه،  ُمُه لِْلُم�َساِب، ُهَو حَمَ اأََهمَّ َما نَُقدِّ اأَنَّ  اأَْنَوْر َكاَن ُمْقتَنًِعا، 
الرَّاَحِة لَُه، ِمْن َطَعاٍم وَتَْدِفئٍَة وَنََظاَفٍة، وَوَ�َسائَِل تَ�ْسلِيٍَة...

ِْح، بَِقيَْت �َسْمريَْة �َسْهرًا َكاِمالً، وَْهَي تَْرُف�ُس اأَْن يَْقرَتَِب ِمْنَها زَْوُجَها. مِبَُجرَّدِ  رُْغَم ُكلِّ َهَذا ال�رشَّ
رَ يِف املَرَ�ِس، »تَْرتَِفُع َحرَارَتَُها«... اأَْن تَُفكِّ

بَْت ِمْنَها، َكْيَف مَلْ تَْنتَبِْه لِِع�َساْم اإِْبِن اجلرِيَاِن،  وَبَْعَد َفرْتَةٍ، اأَْخرَبَْت اأُْختَُها مِبَا َح�َسَل َمَعَها. َفتََعجَّ
َفرِ... وََقْد نَُق�َس وَْزنُُه َكثرِيًا، وَاأُ�ِسيَب بِاْلتَِهابَاٍت ِجْلِديٍَّة، وَ�َسارَ َكاأَنَُّه ُمْتَعٌب  ِعْنَدَما َعادَ ِمَن ال�سَّ

دَْوًما...
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وَاأَنَّ االأَِطبَّاَء ال يَْعرُِفوَن َما  اأَنَّ ِع�َساْم َمرِي�ٌس،  اأَْعرُِف  اأَْيِدْز! ُكْنُت  ُه مَلْ تَْلُفْظ َكلَِمَة:  اأُمَّ لَِكنَّ 
�َسبَُب َمرَ�ِسِه... وََهِل االأَْيِدْز َعْيٌب!؟«

تِي َهِذهِ االأَْمرَا�ُس اجلَِديَدةُ! وََكْيَف ال يَِجُدوَن لََها  �َسَعرَْت �َسِمريَْة بَِغ�َسٍب �َسِديٍد: »ِمْن اأَْيَن تَاأْ
ا االآَن، َف�َساأَُعودُ اإِلَْيِه...« وَاَء! اأَِكيٌد، �َسنَْهتَمُّ اأَنَا وَزَْوِجي بِالِوَقايَِة، دَْوًما... اأَمَّ الدَّ
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متاريناأ�سئلة حول الن�ص

1- اإكمال اجلمل التالية بالكلمات املنا�سبة من الن�س:1- ماذا فعلت �سمرية 

- عندما تخافني، ........................ الُقدرة على الرّتكيز.عندما �سمعت االإ�سارات
- مر�س االأيدز ........................ اأي�ًسا عرب الّدم امللّوث.عن مر�س االأيدز من التلفاز؟

- ينتقل من ........................... اإلى اجلنني اإذا كانت هي2- ماذا قال لها زوجها
............................ قبل حملها.بعدما امتنعت عن ممار�سة

- �ساهدت يف ......................، مري�ًسا تُرافقه.............اجلن�س معه؟ 
طوال الوقت.3- ملاذا يحب اأنور زوجته 

- ترف�س اأن ............................. منها زوجها.�سمرية؟
4- هل ينتقل مر�س االأيدز

2- و�سع عالمة �سح ü اأو خطاأ û داخل بطرق اأخرى؟ وما هي؟

املربع اأمام العبارات التالية:5- هل املر�س منت�رش يف
ú يتعّر�س مري�س االأيدز اإلى اأمرا�س اأخرى.العامل؟

ú مري�س االأيدز ي�سفى بعد العالج.6- هل ينتقل اإلى اجلنني
ú مر�س االأيدز نوع من اأنواع ال�رشطان.عند املراأة احلامل؟ 

ú نهاية مري�س االأيدز املوت.  7- اإلى ماذا يحتاج مري�س
ú مر�س االأيدز ينتقل بالهواء وباللم�س. االأيدز؟ 

ú ينتقل مر�س االأيدز بالدم فقط.

اأ�سئلة للحوار
الوقاية –1- هل تعرفني كيفية انتقال 3- ملء الفراغ باإحدى الكلمات: )ينتقل – 

طبيعية(مر�س االأيدز؟
- اإّن اجلن�س حاجة.................... لالإن�سان، واالإخال�س 2- هل امل�ساب باالأيدز

ل�رشيك واحد.ي�سبح �سخ�ًسا نكرهه
- ........................... �رشورية للحماية من مر�س االأيدز.ويجب عزله عن اجلميع؟

- اإّن مر�س االأيدز ال ....................... اإال بالّدم.

4- كتابة طرائق احلماية من مر�س االأيدز:       
.............................................................................................       
.............................................................................................       
.............................................................................................       
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ملحق رقم )8(117
نموذج قّصة وتمارين من برنامج تمكين المرأة العربية

عبر محو األمية

مَتِْكنيُ املَْراأَةِ: َخْلُق ُفرَ�ِص َعَمٍل
�َسارَ حِلَيَاتِي َمْعنًى

مَلْ تَُكْن تَثُِق بِنَْف�ِسَها.

َكرُبَْت ويَِف َقْلبَِها ُحْزٌن َعِميٌق، الأَنََّها َكانَْت حُتِبُّ اأَْن تَُكوَن ُمتََعلَِّمًة. وَاأَْن تَْعرَِف ِمْهنًَة اأَْو َعَمالً 
ْغِل يِف البَْيِت نََهارًا وَلَْيالً«. َغرْيَ »ال�سُّ

ابَِعِة وَالثَّاِمنَِة ِمْن ُعْمرَِها... ويَِف ُكلِّ  اإِلَى املَْدرَ�َسِة، يِف �ِسنِّ ال�سَّ اأَْهلَُها َمرَّتنَْيِ َفَقْط  اأَْر�َسلََها 
َمرَّةٍ، �َسْهرَاِن اأَْو ثاَلَثٌَة َفَقْط.

ُفكَّ احلَْرَف... ال اأَْكرَثَ«، َهَذا َما تَُقولُُه �َسِميَحْة. ُْت اأَْعرُِف اأَْن اأَ »�رشِ

َ �َسْيءٌ َهامٌّ يِف َحيَاتَِها. وََكرُبَْت �َسِميَحْة... ِمْن دُوِن اأَْن يَتََغريَّ

ثُمَّ تَزَوََّجْت... وَاأَجْنَبَْت َخْم�َسَة اأَْطَفاٍل.

وَُمْنُذ البَِدايَِة، وََجَدْت نَْف�َسَها اأََماَم َم�ْسوؤُولِيٍَّة َكبرِيَةٍ.

َفزَْوُجَها ال يَ�ْستَِطيُع اأَْن يَْكِفَي الَعائِلََة وَْحَدهُ. َقالَْت يِف نَْف�ِسَها: »اأَْهَمْلُت نَْف�ِسي ُكلَّ تِْلَك 
اأَنَّ احلَاَجَة �َستَْدَفُعنِي اليَْوَم َكْي  اأَْحبَْبتَُها. وَلَِكْن، يَْبُدو  اأَجَتَرَّاأْ َعلَى تَََعلُِّم ِمْهنٍَة  ننَِي، ومََلْ  ال�سِّ

ي...« اأَُجرَِّب َحظِّ

َمَة  بَِح ُم�َسمِّ ، ُمْنُذ �ِسَغرَِها، اأَْن تُ�سْ وََقرَّرَْت اأَْن تَْبَداأَ بِِخيَاَطِة َمالبِ�ِس اأَْطَفالَِها. َفْهَي َكانَْت حُتِبُّ
اأَْزيَاٍء...

وَالَغرَ�ُس الَوِحيُد الَِّذي وَرِثَْتُه ِمْن اأَْهلَِها: اآلَُة ِخيَاَطٍة َقِدميٍَة وَلَِكْن َمتِينٌَة.

رَاَحْت �َسِميَحْة تَتََجوَُّل يِف االأَ�ْسَواِق، تَتََفرَُّج َعلَى املاَلبِ�ِس يِف وَاِجَهاِت املََحالَِّت، حَتَْفُظ »املُودِيالِت« 
ِويرٍ... بُِكلِّ تََفا�ِسيلَِها... َكاأَنَّ يِف َعْينَْيَها اآلََة تَ�سْ

117 امل�سدر: برنامج متكني املراأة العربية عرب حمو الأمية )معهد الدرا�سات الن�سائية يف العامل العربي – اجلامعة اللبنانية االأمريكية،  2005(
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َعلَى  ُعْلبٍَة  يِف  االأَْورَاَق  وجََتَْمُع  املَْطبَِخ،  يِف  وَرٍَق  ِمْن  ِكي�ٍس  َعلَى  َفرَتْ�ُسُمَها  املَْنزِِل،  اإِلَى  وَتَُعودُ 
�َسْطِح اخلِزَانَِة...

، وَتَ�ْسرَتِي ِقَما�ًسا َجِميالً بَِقلِيٍل ِمَن املَاِل. َقالَْت:  ْعبِيِّ وَق ال�سَّ ِمْثَل َكْنزٍ ثَِمنٍي. ثُمَّ تَْق�ُسُد ال�سُّ
وَاإِذَا  بَِدايََة املُ�ْسَوارِ.  اإِذَا جَنَْحُت، تَُكوُن َهِذهِ  بَِهيَّْة.  اإِْبنَتِي البِْكرِ  اأَوَّالً،  مِباَلَبِ�َس ِطْفلَتِي  َجرُِّب  »�َساأُ

َف�ِسْلُت، ال تَُكوُن اخلَ�َسارَةُ َكبرِيَةً«.

طَّ اأَْنَظارِ النَّا�ِس. وجََنََحْت �َسِميَحْة يِف اإِْلبَا�ِس اْبنَتَِها اأَْجَمَل ُف�ْستَاٍن، يَْوَم الِعيِد. َكانَْت بَِهيَّْة حَمَ

ْبيَاِن وَالبَنَاِت، يِف �ِسَغرِِهْم ويَِف �َسبَابِِهْم.  َعْت. وَ�َسارَْت تَِخيُط الثِّيَاَب الأَْطَفالَِها ال�سِّ ثُمَّ تَ�َسجَّ
وَلِزَْوِجَها اأَْي�ًسا...

وَاْكتَفْت بِاأَْن تَُكوَن َخيَّاَطًة الأُ�رْشَتَِها، ومَِلَْن يَْحتَاُج اإِلَْيَها ِمَن اجلرِيَاِن وَاالأَْقرِبَاِء.

نََّها ِهَي الَّتِي  ُق، اأَ وَاْكتَ�َسَفْت �َسِميَحْة نَْف�َسَها وََمْوِهبَتََها... وََمَع ذَلَِك، َكانَْت اأَْحيَانًا ال تُ�َسدِّ
نَُع َهِذهِ املاَلبِ�َس بِنَْف�ِسَها. تَ�سْ

ِميُمَها وَِخيَاَطتَُها. ُف�ْستَاٌن،  ُعُب َعلَْيَها تَ�سْ وَ�َسْيئًا َف�َسْيئًا، مَلْ يَُعْد اأَيُّ نَْوٍع ِمْن املاَلَبِ�ِس يَ�سْ
َمالَبِ�ُس  َحتَّى  تَاِء،  لِل�سِّ ِمْعَطٌف  لِْلَمْدرَ�َسِة،  َفَظٌة  حِمْ ِقَما�ٍس،  َمْن  َحِقيبٌَة  بَْنَطلُوٌن،  َقِمي�ٌس، 

دَاِخلِيٌَّة... وََطْبًعا، ُكلَّ َما يَْحتَاُجُه املَْنزُِل.

اأَْن  ُّ َعلَى  اأَنََّها َكانَْت، يِف البَِدايَِة، تَُقلُِّد االأَْزيَاَء الَّتِي يِف االأَ�ْسَواِق، لَِكنََّها َكانَْت تُ�رشِ �َسِحيٌح 
َمتََها... ِميِم وَاأَْن تُ�ِسيَف اإِلَْيِه بَ�سْ َل يِف التَّ�سْ تَُعدِّ

وَاأَِخريًا، �َسِمَعِت اللََّقَب الَِّذي اْنتََظرَْتُه َطِويالً »�َسِميَحْة اخلَيَّاَطُة املَاِهرَةُ«.

تََها، زَادَْت ثَِقتَُها بِنَْف�ِسَها. وَ�َسارَْت ُكلََّما اأَْخرَبَْت ِق�سَّ

وَ�َسَعادَةً  َمْعنًى  الَعَمِل  يِف  وََجَدْت  اأَنََّها  الأُ�رْشَتَِها،  املَادِّيِّ  ْعَم  الدَّ َعَدا  يُْفرُِحَها،  َكاَن  َما  وَاأَْكرَثُ 
لِنَْف�ِسَها.
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متاريناأ�سئلة حول الن�ص

1- اإعطاء معنى اآخر للمفردات التالية:1- كم من الوقت ق�سته

- َعميقة: .......................................................�سميحة يف املدر�سة؟ وهل
- َفك احلرف: ..................................................تعّلمت القراءة والكتابة؟

- اأجنَبَت: ..........................................................2- ما الذي دفع �سميحة اإلى
- حمّط: ..........................................................التفكري بو�سعها بعد اأن اأجنبت

- اإلبا�س: ..........................................................خم�سة اأوالد؟
- تُقبل: ............................................................3- ماذا ورثت عن اأهلها؟

4- من اأين اأتت بالقما�س للخياطة؟

اخلياطة؟ 2- و�سُع احلركة املنا�سبة على احلرف االأّول من5- هل جنحت يف تعّلم 

االأ�سماء التالية:6- يف النهاية ما الذي اأفرحها؟
م�ساعد حبوب   كر�سي   طاولة   جملة   لعبة  
ر�سوب �سماء   ثمني   ظالم   �سباق   ق�سة  

اأ�سئلة للحوار

3- ربط بني الكلمات التالية املنا�سبة كما يف املثال:

اخلباز  خياطة1- هل من املمكن تعلُّم 
ال�سياد الفالح مهنة ما واإتقانها رغم تقّدم

ال�سبيان مدر�سةالعمر؟
عائلة ال�سيد2- ما مدى تاأثري القراءة
الزراعة البناتوالكتابة يف تعّلم مهنة

ثياب اأ�رشةاخلياطة؟
كتاب اخلبز3- ما املق�سود ب »�سار

حلياتي معنى«؟

4- كتابة ن�س حول موهبة لديك توّدين اأن تنّميها اأو حتّققيها:      
.............................................................................................................................      
.............................................................................................................................      
.............................................................................................................................      

..........................................................................................................      
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..ملحق رقم )9(118
نموذج درس من برنامج المهارات الحياتية األساسية

ا األمراض المنقولة جنسّيً

الأهداف
التعّرف اإلى االأمرا�س املنقولة جن�سيًّا.**
التعّرف اإلى عوار�س االأمرا�س املنقولة جن�سيًّا.**
التعّرف اإلى �سبل الوقاية من االأمرا�س املنقولة جن�سيًّا.**

املدخل
طرح االأ�سئلة التالية:**

- ماذا نعني باالأمرا�س املنقولة جن�سيًّا؟
- ما هي عوار�س هذه االأمرا�س عامة؟

- كيف ميكن الوقاية من هذه االأمرا�س؟
نقا�س مع املجموعة لتحديد مدى معرفتها باملو�سوع.**

املحتوى

املقدمة
يبلغ عدد االأمرا�س املنقولة جن�سيًّا ما يقارب الثالثني. تنتقل عرب العالقات اجلن�سية 
ت�سّبب  العدوى.  اإلى  توؤدي  اجلن�سية مع �سخ�س م�ساب قد  العالقة  املحمية.  غري 
هذه االأمرا�س جراثيم من بكترييا اأو فريو�س اأو طفيليات، وتختلف العوار�س والتاأثريات 

باختالف اجلراثيم.

1- عوار�ص الأمرا�ص املنقولة جن�سيًّا
التنا�سلية  االأع�ساء  ت�سيب  مر�سية  ظواهر  بني  االأمرا�س  هذه  عوار�س  ترتاوح   -
اخلارجية للرجل اأو املراأة )من قروح اإلى نتوءات واإفرازات( ومتتد اإلى االأع�ساء التنا�سلية 

الداخلية، اإذا مل تعالج ب�سكل جّدي منذ البداية.
- ت�سّبب هذه االأمرا�س:

اإفرازات غري طبيعية.	 
اآالًما عند البول.	 
اآالًما عند املجامعة.	 

اجلامعة اللبنانية االأمريكية، 2003(  118 امل�سدر: برنامج املهارات احلياتية الأ�سا�سية )معهد الدرا�سات الن�سائية يف العامل العربي – 
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اآالًما يف احلي�س.	 
التهابات داخلية.	 
م�ساعفات عامة وتديّن اخل�سب اأو عدمه.	 
اإزدياد ن�سبة االإ�سابة ب�رشطان عنق الرحم.	 

2- طرق انتقال هذه الأمرا�ص
- العالقات اجلن�سية غري املحمية.

- نقل الّدم امللّوث.
- االأم امل�سابة اإلى جنينها خالل فرتة احلمل اأو عند الوالدة.

بجرثومة  امللّوثة  الداخلية  املالب�س  ال�رشير،  )املنا�سف،  �سخ�سية  اأدوات  م�ساركة   -
املر�س(.

ملّوثة  االإبر(  االأظافر،  مق�س  احلالقة،  اأدوات  )مثل  ثاقبة  حاّدة  اأدوات  م�ساركة   -
بجرثومة املر�س.

3- الوقاية
تبقى الوقاية اأهم و�سيلة للحماية من هذه االأمرا�س وهي ترتكز على:

االإخال�س ل�رشيك جن�سي واحد غري م�ساب.	 
ا�ستعمال الواقي الذكري كونه مينع االحتكاك باملنطقة امل�سابة.	 
االمتناع عن ا�ستعمال االبر واالأدوات احلادة غري املعقمة، التي قد تنقل املر�س عرب 	 

الّدم من �سخ�س م�ساب اإلى اآخر.
تاأّكد عدم تلوث الدم الذي ينقل عند احلاجة خالل اإجراء عملية جراحية.	 
االمتناع عن م�ساركة املنا�سف والثياب الداخلية واملراحي�س.	 

4- الأ�سخا�ص امل�سابون بالأمرا�ص املنقولة جن�سيًّا هم عر�سة للتقاط 
عدوى فريو�ص ال�سيدا.

- لقد اأثبتت املعلومات الطبية اأن هناك عالقة بني عدوى فريو�س ال�سيدا واالأمرا�س 
املنقولة جن�سيًّا،  وذلك ب�سبب ت�سابه طرق االنتقال والوقاية.

التنا�سلية ب�سبب بع�س االأمرا�س املنقولة  - وجود تقّرحات وجروح على االأع�ساء 
جن�سيًّا، ي�سّهل انتقال العدوى بفريو�س ال�سيدا.

فريو�س  اللتقاط  عر�سة  هم  جن�سيًّا،  املنقولة  باالأمرا�س  امل�سابون  االأ�سخا�س   -
ال�سيدا الذي هو اأي�ًسا من االأمرا�س املنقولة جن�سيًّا.
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تأثير العنف في الطفل 

الأهداف

- التعّرف اإلى اأنواع تعنيف االأطفال.
- التعّرف اإلى موؤ�رشات التعنيف عند الطفل.

- فهم ال�رشر الذي ي�سيب الطفل من جراء التعنيف.
- تعّلم املمار�سات ال�سليمة حلماية الطفل من التعنيف.

- تعّلم املمار�سات مل�ساعدة الطفل املعّنف. 

املدخل

طرح االأ�سئلة التالية:	 
- من هو الطفل املعّنف؟

- هل تعرفني حالة طفل معّنف؟
- ماذا ح�سل لهذا الطفل؟

- كيف تعرفني اأّن طفلك يعاين التعنيف؟
- كيف حتمني طفلك من التعنيف؟

اأو 	  واأدواته«،  االإي�ساح  »و�سائل  فقرة  املذكورتني يف  الق�ستني  بقراءة  البدء  اأي�ًسا  ميكن 
�رشدهما، اأو متثيلهما.

املحتوى

املقدمة
تعنيف االأطفال يتناول اأ�سكاالً خمتلفة، وال تقت�رش نتائجه ال�سلبية على ال�رشر اجل�سدي 

فقط؛ بل ت�سمل االأذى النف�سي واالجتماعي واملعنوي.

1- اأنواع تعنيف الأطفال
- هناك ثالثة اأنواع من تعنيف االأطفال، وهي:

- التعنيف اجل�سدي، وهو االأذى املتعّمد امللحق بج�سد الطفل، مثل ال�رشب املربح، والك�سور، 
والكدمات، مما قد يوؤّدي يف بع�س االأحيان اإلى دخول الطفل امل�ست�سفى للعالج.

اجلامعة اللبنانية االأمريكية، 2003( 119 امل�سدر: برنامج املهارات احلياتية الأ�سا�سية )معهد الدرا�سات الن�سائية يف العامل العربي – 



- التعنيف اجلن�سي، وهو كل ات�سال جن�سي يفر�سه �سخ�س را�سد على طفل، بهدف اإ�سباع الرغبات 
اجلن�سية عند ال�سخ�س الرا�سد.

- التعنيف املعنوي اأو النف�سي، وهو اإهمال تلبية حاجات الطفل، من اهتمام وحمّبة ومراقبة وحماية 
من االأذى واخلطر. كما يت�سّمن هذا النوع من العنف، توجيه الكالم اجلارح، واإذالله، وال�سخرية منه.

- التعنيف قد ي�سيب الذكور واالإناث على ال�سواء.

2– موؤ�رضات التعنيف
هي  متكّرر،  ب�سكل  خ�سو�ًسا  الطفل،  ج�سد  على  ظهرت  اإذا  واحلروق  واجلروح  والك�سور  الكدمات   -

عالمات تدّل على التعنيف اجل�سدي.
االأع�ساء  احمرار يف منطقة  اأو  اأو كدمات  اأ�سنان  اآثار  با�ستمرار،  التنا�سلية  الأع�سائه  الطفل  مل�س   -
التنا�سلية، قلق وخوف ونفور من اأي ات�سال ج�سدي مع الكبار، مثالً لدى حمل الطفل اأو تقبيله، هي 

عالمات تدّل على التعنيف اجلن�سي.
- احلزن العام، االنزواء، جتّنب االت�سال باالأهل والكبار ب�سورة عامة، البكاء امل�ستمر، عدم اللعب، هي 
عالمات تدل على التعنيف املعنوي اأو النف�سي. هذه املوؤ�رشات تظهر اأي�ًسا يف النوعني ال�سابقني من 

العنف.
- هناك درجات من التعنيف ترتاوح ما بني احلاالت الق�سوى التي تظهر فيها عالمات التعنيف بو�سوح،  

اأقل خطورة وتكون فيها العالمات اأقل و�سوًحا.

3– تاأثري العنف يف الطفل
- من اآثار التعنيف: الر�سوب املدر�سي، اإعاقة النمو اجل�سدي، وعدم تنمية القدرات العقلية والنف�سية.

الذي  ال�رشر  على  التغّلب  ا  جدًّ ال�سعب  من  اإذ  حياته،  املعّنف طيلة  الطفل  ال�سلبية  االآثار  ترافق   -
ي�سيب الطفل املعّنف، خ�سو�ًسا يف احلاالت الق�سوى.  

- قد ي�سبح الطفل املعّنف الحًقا �سخ�ًسا ميار�س التعنيف على االأطفال والكبار )مثل الزوجة(، الأنه 
من ال�سعب ك�رش حلقة التعنيف، والأنه مل يتعّلم كيفية التعامل مع االآخرين بطرق �سليمة.

- قد يلجاأ الطفل املعّنف الحًقا اإلى تعاطي املخّدرات، اأو اإلى االإجرام اأو العنف اأو ك�رش القوانني، كما 
قد ت�سيبه اأمرا�س نف�سية �سّتى.

4– املمار�سات ال�سليمة حلماية الطفل من التعنيف
- يوؤّدي االأب واالأم دورًا اأ�سا�سيًّا يف حماية اأطفالهما، اإذ اإّن االأم واالأب الواعيني يتنّبهان فورًا لعالمات 

التعنيف ويعمالن على حماية اأطفالهما.
- من املهم االإ�سارة اإلى اأّن اجلاين اأو ال�سخ�س املعّنف يكون غالبًا اإّما اأحد اأفراد العائلة اأو مقّربًا من 

العائلة، لذلك يجب اإبقاء عنٍي �ساهرة ومراقبة دائمة لت�رشفات الكبار مع االأطفال.
- من ال�رشوري عدم اإهمال اأو جتاهل ما يقوله الطفل اأو يفعله مثل »ال اأريد الذهاب عند عّمي ...« اأو »ال 
اأريد اجللو�س قرب عّمي اأو يف ح�سنه ...« اأو عندما يتحا�سى الطفل اأي ات�سال مع �سخ�س معنّي. يجب 

اال�ستفهام من الطفل عن اأ�سباب ما يقوله ويفعله.
- اإذا راودت االأم �سكوك حول �سخ�س معنّي، من ال�رشوري عدم اإبقاء الطفل وحيًدا مع هذا ال�سخ�س، 

وعدم ال�سماح لهذا ال�سخ�س بحمل الطفل اأو مل�سه.
- ال يجوز اإطالًقا اأن تهمل االأم اأو تغ�ّس النظر عن التعنيف بحّجة اأنّها ت�سعر باأّن لي�س بيدها حيلة، اإذ اإنّه 
من املمكن دائًما طلب امل�ساعدة حلماية الطفل من االأقارب اأو االأ�سدقاء اأو رجال الدين اأو االأخ�سائيني.



5– م�ساعدة الطفل املعّنف
- يجب تقدمي امل�ساعدة للطفل فور اإدراك االأمر، الأّن التدّخل اأو العالج املبكر هو اأجنح.

-  يحتاج الطفل املعّنف اإلى عالج اأخ�سائي نف�سي، ولكن يف حال عدم توافر هذا النوع من العالج، 
ميكن لالأم خ�سو�ًسا ولالأ�رشة عاّمة تقدمي العون باإحاطة الطفل بالدعم النف�سي واملحّبة واحلنان.

- ي�ساعد العالج النف�سي على تخفيف حّدة ال�رشر امللحق بالطفل املعّنف. و تزول االآثار ال�سلبية كّليًّا، 
خ�سو�ًسا يف احلاالت االأقل خطورة واحلاالت التي مل ي�ستمر فيها العنف طويالً. 

- يجب عدم اإجبار الطفل املعّنف على الكالم يف املو�سوع، اإذ غالبًا ما يكون اجلاين قد هّدده وطلب منه 
عدم البوح الأحد مبا ح�سل.

ا االإ�سغاء للطفل وعدم منعه من التكّلم عن املو�سوع اإذا رغب يف ذلك. - من املهم جدًّ
- التاأكيد للطفل اأنّه مل يقرتف اأي خطاأ، واأنّه غري م�سوؤول عّما يحدث له.

- عدم توجيه اللوم للطفل كالقول مثالً » ملاذا مل تدافع عن نف�سك ومتنع اجلاين من القيام مبا فعل 
معك؟« اإذ اإّن الطفل لي�س اإال �سحية العملية.

- يحتاج الطفل املعّنف اإلى املحّبة واحلنان، ولكن ال يجوز التعامل معه بال�سفقة اإذ اإّن ال�سفقة تزيد 
�سعوره باالإحباط واعتقاده عدم وجود حلول مل�سكلته.

- التاأكيد للطفل املعّنف اأنّه قادر على تخّطي هذه املحنة، واأّن العائلة �ستقف اإلى جانبه وتقّدم له 
الدعم وامل�ساعدة واحلماية واملحّبة.

و�سائل  الإي�ساح واأدواته

ق�ّسة 1
اأبو �سمري رجل �رشيع الغ�سب ويلجاأ اإلى ب�رشب اأطفاله كو�سيلة تاأديبية واأداة تربوية فّعالة. البارحة، 
�سنوات( عدم ركوب الدراجة قبل اأن ينهي فرو�سه املدر�سية، ولكن �سمريًا مل  طلب من ابنه �سمري )01 

ا و�رشب �سمريًا بالع�سا. يطعه. وعندما علم اأبو �سمري باالأمر، غ�سب جدًّ

اأ�سئلة
- ما اخلطاأ الذي ارتكبه اأبو �سمري؟ )ا�ستخدام ال�رشب كو�سيلة لتاأديب ابنه(.

- اأي نوع من التعنيف يعترب ال�رشب؟ )العنف اجل�سدي، ولكنه يولّد اأي�ًسا العنف املعنوي، الأن الولد الذي 
يوؤّدبه اأهله بال�رشب ي�سعر بالذل واالإحباط(.

ق�سة 2
�سمرية فتاة يف ال�ساد�سة من عمرها. تنفر كّلما اقرتب �سعيد، �سديق العائلة.  الحظت اأم �سمري اأّن 
�سكوكها  �سمرية  اأم  اأبدت  با�ستمرار.  وي�سعها يف ح�سنه  اأبوية  غري  بطريقة  �سمرية  يالعب  �سعيًدا 

لزوجها، ولكن هذا االأخري اأجاب باأنها تتخّيل اأ�سياء وهمّية، وباأن �سعيًدا �سديقه منذ ال�سغر.

اأ�سئلة
- ماذا ميكن لالأم اأن تفعل كي حتمي ابنتها؟ )ال ترتكها اأبًدا وحدها مع �سعيد، تبعدها كّلما اقرتب منها بحّجة 

اأّن عليها اأن تنهي فرو�سها اأو اأنّها ت�ستحّم اأو تاأكل، اأو غريها، ويجب اأن حتاول اإقناع زوجها باخلطر املحدق(.

- هل يجب اأن تكّلم االأم �سمرية باالأمر اأم متتنع كي ال تخيفها؟ )نعم، يجب اأن تكّلم االأم �سمرية كي 
تعلمها كيف حتمي نف�سها من �سعيد وغريه(.
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السرطان، أعراض، عالمات وعالج

الأهداف

- التعّرف اإلى مر�س ال�رشطان: اأ�سبابه والوقاية منه.
- كيفية التعامل مع املري�س امل�ساب خالل العالج.

املدخل

طرح االأ�سئلة التالية:	 
- هل اأ�سيب اأحد من معارفكّن بداء ال�رشطان؟ كيف عولج؟
- ما هي امل�ساكل التي يواجهها املري�س قبل العالج وبعده؟

- هل هنالك اأ�سباب لهذا املر�س؟

املحتوى

املقدمة
الورم ال�رشطاين اإ�سم يطلق على جمموعة من االأمرا�س ت�سيب اأحد اأع�ساء اجل�سم، وتّت�سف ب�رشعة 
تكاثر اخلاليا على �سكل غري منّظم. هذا املر�س غري معٍد ويجب عدم اخلجل منه وكتمه، فهو ك�سائر 

االأمرا�س االأخرى.

1– بع�ص العوامل التي ت�سّبب مر�ص ال�رضطان

- العامل الوراثي: يرتفع احتمال االإ�سابة بال�رشطان لدى بع�س االأفراد الذين يتوافر يف عائالتهم مثالً: 
�رشطان الثدي وامل�سارين )اأمعاء(، �رشطان العني اأو اجللد...

- التدخني: هو من اأهم امل�سببات ل�رشطان الرئة واجلهاز اله�سمي واحلنجرة واملجاري البولية.
- تلّوث الهواء: التعر�س الزائد لدخان التبغ والغازات واملحروقات يزيد احتمال االإ�سابة ب�رشطان الرئة.

- االأدوية: توؤّدي بع�س االأدوية دورًا يف مر�س ال�رشطان. لذلك يجب اأن يكون العالج بو�سفة طبية.

اجلامعة اللبنانية االأمريكية، 2003(. 120 امل�سدر: برنامج املهارات احلياتية الأ�سا�سية )معهد الدرا�سات الن�سائية يف العامل العربي – 



2– اأعرا�ص وعالمات بع�ص ال�رضطانات: جدول اأعرا�ص بع�ص ال�رضطانات ال�سائعة

موقع ال�رضطاناأعرا�ص وعالمات ال�رضطان
�رشطان الثديكتلة يف الثدي. تغيري يف �سكل الثدي، نزف يف احللمة.

�سعال طويل، بلغم دموي، �سيق يف التنف�س، بّحة يف ال�سوت، 
اأمل متوا�سل يف ال�سدر.

�رشطان الرئة

�رشطان احلنجرةبحة دائمة يف ال�سوت، بلغم دموي.
نق�س يف  دم،  دائم، قيء مع  البلع، ع�رش ه�سم  �سعوبة يف 

الوزن.
�رشطان املعدة

ال�سهية  دائم، فقدان  البطن، ع�رش ه�سم  اأمل متوا�سل يف 
اإم�ساك  الوزن،  يف  وم�ستمر  �سديد  فقدان  اإلى  يوؤدي  الذي 

متوا�سل.

�رشطان االأمعاء )م�رشان(

�سعوبة يف البول، حريق يف البول ب�سبب االلتهابات. اأمل �سديد 
يف الظهر ب�سكل متوا�سل.

�رشطان املجاري البولية

اأثناء  يف  حريق  البول،  ر�سق  �سعف  مع  البول  يف  دم  ظهور 
البول يوؤّدي اإلى اآالم يف الناحية الكلوية، حرارة مرتفعة ونق�س 

متوا�سل يف الوزن.

�رشطان املثانة )املبولة(

نزيف قوي غري منتظم. اأمل يف اأ�سفل البطن. عند املراأة التي 
جاوزت اخلم�سني من عمرها: �سوائل غري طبيعية.

�رشطان الرحم

جروحات يف الفم ال تختم. �سعوبة يف البلع وامل�سغ. اأمل يف 
االأذن. تظهر بقعة بي�ساء ت�سمى: الطلوان ت�سبه القالع.

�رشطان الفم

ابي�سا�س الدم )لوكيميا(تعب، �سحوب، نزف يف النرية واالأنف ب�سكل متوا�سل.
�رشطان اجللدجفاف اجللد وجروح ال ت�سفى وتنزف با�ستمرار.

3– الكت�ساف املبكر لل�رضطان

- يوؤّكد العلماء اإمكانية �سفاء ن�سف حاالت ال�رشطان اإذا اكت�سفت باكرًا، لذا يجب:
اإجراء فحو�سات دورية )دم، بول، ت�سوير االأ�سعة...(، وذلك يف الوقت املطلوب من الطبيب.	 
ا�ست�سارة الطبيب عند كل عار�س غري طبيعي.	 

4– الوقاية من مر�ص ال�رضطان

طرح ال�سوؤال التايل على امل�ساركات: ما هي بح�سب راأيكن الطرق لتفادي مر�س ال�رشطان؟	 
- تقت�رش الوقاية من ال�رشطان باتباع االإر�سادات التالية:



- االمتناع عن التدخني )�رشطان الرئة واملجاري البولية، واحلنجرة، واجلهاز اله�سمي(.  
- عدم التعّر�س الطويل الأ�سعة ال�سم�س )�رشطان اجللد(.

- اإتباع نظام غذائي �سحي )�رشطان املعدة، واالأمعاء( )مراجعة جمموعة »التغذية«(.
- القيام بفحو�سات ب�سكل دوري: فح�س ن�سائي يف الوقت املحّدد )�رشطان الرحم(، �سور اأ�سعة لل�سدر 

)eihpargommam(فحو�سات خمربية... )�رشطان الثدي( )مراجعة در�س »�سحة الثدي«(.
- عدم اإهمال اأي عار�س غري طبيعي دون اإبالغ الطبيب: )تورّم يف مكان ما يف اجل�سم، نزيفغري طبيعي، 

بقع يف اجل�سم، نق�س كبري و�رشيع يف الوزن، �سحوب يف اللون، اأمل  �سديد...(

5– عالج ال�رضطان

اأ- اجلراحة
- تعترب اجلراحة �سافية اإذا اأجريت قبل انت�سار ال�رشطان يف كافة اأع�ساء اجل�سم.

- ت�ساهم اجلراحة يف اإنقاذ املري�س من خالل ا�ستئ�سال الورم ال�رشطاين.
- ت�ساهم يف حت�سني امل�ستوى ال�سحي جل�سم املري�س الذي ال اأمل له من ال�سفاء.

- ميكن للجراحة اأن تخفف االآالم احلادة.

ب- العالج بالأ�سعة: بع�ص اأنواع ال�رضطان تتجاوبوالعالج بالأ�سعة.

ج- العالج الكيميائي
- هي اأدوية تعطى يف العرق اأو من خالل حبوب.

- اإذا مل يوفر ال�سفاء، فهو يوفر للمري�س �رشوًطا �سحية اأكرث راحة.
- حتى اليوم تعترب معظم االأدوية ال�رشطانية حمدودة املفعول.

6– تاأثري العالج الكيميائي يف املري�ص

- غالبًا ما يجري العالج الكيميائي ب�سورة دائمة ودورية بح�سب الفحو�سات. ي�سّبب هذا العالج: غثيانًا، 
قيئًا، اإحمرارًا يف البول، ارتفاًعا يف احلرارة، ت�ساقط ال�سعر.

- يجب مرافقة املري�س يف اأثناء كل جل�سة عالج.
- يجب اأن يكون حماًطا باملحبة والعناية، كما يجب تاأمني جو من الراحة واملرح للمري�س.

- يجب متابعة االإر�سادات الطبية يف املنزل بعد كل جل�سة عالج.
- تناول االأدوية املو�سوفة يف حال ارتفعت احلرارة اأو يف حالة الغثيان والقيء.

- عدم االإ�رشار على املري�س باأن ياأكل اإذا كان يف حالة غثيان.
- رفع معنويات املري�س الأنه بحاجة اإلى التقوية ال اإلى ال�سفقة.
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