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مقدمةتمهيد

تنــدرج هــذه الدراســة القانونيــة فــي اطــار مشــروع »تعزيــز مقاربــات وممارســات حقــوق االنســان 
ــي  ــب ف ــز االجان ــل ومرك ــن دار األم ــذه كل م ــوم بتنفي ــذي تق ــان« ال ــي لبن ــاء ف ــجون النس ــي س ف
كاريتــاس لبنــان، والتجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي بالشــراكة مــع دياكونيــا، وبتمويــل مــن 

مفوضيــة االتحــاد األوروبــي والوكالــة الدوليــة الســويدية للتعــاون االنمائــي. 

وقــد تــم تصميــم هــذا المشــروع بنــاء علــى خبــرة طويلــة لدياكونيــا وشــركائها فــي العمــل علــى 
تحســين حالــة حقــوق اإلنســان داخــل ســجون النســاء فــي لبنــان، وفــي خدمــة الســجينات مــن خــال 
توفيــر الخدمــات لهــن وتحســين األوضــاع فــي الســجون، ودعــم التأهيــل تمهيــدًا إلعــادة إدماجهــن 

فــي المجتمــع.

أمــا هــدف المشــروع، فهــو تحســين السياســات المتبعــة فــي ســجون النســاء وارســاء آليــات 
الســجينات كجــزء مــن  النســاء  احتــرام حقــوق  بمــا يكفــل  الحقــوق  لسياســات قائمــة علــى 
اإلنســان.  لحقــوق  الدوليــة  المعاييــر  مــع  الســجون  هــذه  واقــع  ليتوافــق  االنســان،   حقــوق 
مــن هنــا أهميــة هــذه الدراســة القانونيــة التــي تتنــاول نظــام وواقــع ســجون النســاء فــي لبنــان فــي 
ظــّل المواثيــق الدوليــة لحقــوق االنســان والقواعــد والمبــادئ الدنيــا لمعاملــة الســجناء والســجينات، 
مســلطة الضــوء علــى االحتياجــات الخاصــة المتعلقــة بالنســاء فــي الســجون والتــي نصــت عليهــا 

هــذه المواثيــق الدوليــة وكل مــا يتفــرع عنهــا مــن حقــوق.

إن الظلم أينما كان يهدد العدل في كل مكان
مارتن لوثر كينغ

مــن المتفــق عليــه فــي السياســة اإلصاحيــة للســجون، ان الداخــل الــى الســجن مفقــود، والخــارج 
منــه مولــود. اذ يفتــرض بالســجون ان تكــون حلقــة مــن حلقــات اقامــة العدالــة، حيــث تنّفــذ فيهــا 
العقوبــة التــي تحكــم بهــا المحاكــم وحدهــا، وذلــك لمعاقبــة مرتكبــي الجرائــم مــن جهــة، وحمايــة 
ــع  ــة. ااّل ان هــذا الواق ــر الحــؤول دون تكرارهــا، مــن جهــة ثاني المجتمــع مــن مخاطــر الجريمــة عب
ليــس مــن شــأنه أن ينفــي وظيفــة الســجون األساســية فــي اصــاح النــزالء وإعــادة تأهيلهــم 
وإعدادهــم الســترداد مكانهــم فــي المجتمــع كمواطنيــن صالحيــن حيــن يعــودون الــى المجتمــع بعــد 

انتهــاء فتــرة احتجازهــم. 

وقــد بــدأ دوليــًا اإلهتمــام بأوضــاع المســاجين، مــع القواعــد النموذجيــة الدنيــا الســارية المفعــول 
لمعاملــة الســجناء، والتــي تطبــق علــى المســاجين كافــة، رجــال أم نســاء. ولــم تُســنّ تشــريعات 
خاصــة بالنســاء الســجينات، نظــرًا لخصوصيــة معاملتهــن، إاّل مؤخــرًا، بموجــب قواعــد بانكــوك لعــام 

2010  التــي تضمّنــت، وألول مــرة، نصوصــًا تضمــن مختلــف حقوقهــن. 

أمــا فــي لبنــان، فــان وضــع الســجون )بمــا فيهــا اماكــن التوقيــف اإلحتياطــي( فهــو يعتبــر ســيئ 
للغايــة، ولــم يــراع أبــرز مــا نصــت عليــه هــذه المواثيــق الدوليــة. وبالفعــل، عندمــا يرتكــب اإلنســان 
فــي لبنــان ذكــرًا كان أم انثــى جرمــًا، فهــو يعاقــب مرتيــن. المــرة األولــى عنــد دخوله الســجن وتقييد 
حريتــه، والثانيــة بوجــوده فــي ظــّل واقــع وظــروف الســجون اللبنانيــة التــي تشــكو مــن اكتظــاظ 
واســع النطــاق، وعــدم كفايــة منشــآت الســكن، ونقــص فــي الرعايــة الصحيــة والمرافــق الطبيــة، 
ومحدوديــة فــرص الحصــول علــى التعليــم والتدريــب علــى اكتســاب المهــارات والعمــل، وســواها 

مــن الظــروف المعيشــية والخدماتيــة الســيئة. 

إن هــذه الدراســة ســتتناول علــى وجــه التخصيــص ســجون النســاء فــي لبنــان، مــع اإلشــارة إلــى 
ــجون  ــا س ــي منه ــي تعان ــك الت ــن تل ــف ع ــجون ال تختل ــذه الس ــا ه ــي منه ــي تعان ــاكل الت أن المش

الرجــال عامــة فــي لبنــان.

إن األبنيــة حيــث تقــع ســجون النســاء فــي لبنــان هــي عبــارة عــن أجــزاء مــن ثكنــات عســكرية، تمّ 
تحويلهــا، علــى عجــل، إلــى ســجون، ولــم تــراعَ فيهــا المســاحة المطلوبــة لعــدد الســجينات، وال عــدد 
الغــرف الضروريــة لســامتهن وصحتهــن، وال تدخــل إليهــا أشــعة الشــمس والهــواء النظيــف، فضــًا 
ــم تُعــط احتياجاتهــن وخصوصيتهــنّ  ــا، ول ــرف به ــر معت ــازات الخاصــة بالنســاء غي عــن ان االمتي
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أي اعتبــار خــاص، ولــم تحــَظ باالهتمــام والرعايــة الخاصتيــن بهــنّ. وباإلجمــال، فإنــه لــم يُنظــر 
ــم،  ــات او المحكومــات بجرائ ــان لتكــون مــأوى إلصــاح حــال الموقوف ــى ســجون النســاء فــي لبن ال
بــل مجــرّد مــكان تمضــي فيــه الســجينة عقوبتهــا، دون أي اهتمــام بمــا ســتكون عليــه حالهــا بعــد 

انقضــاء مــدة عقوبتهــا وخروجهــا مــن الســجن الــى المجتمــع.

تنقســم هــذه الدراســة الــى ثاثــة أجــزاء، جــزء أول يتضمــن المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة 
بحقــوق النســاء الســجينات واحتياجاتهــن، وجــزٍء ثــان يتنــاول المقاربــة بيــن هــذه المواثيــق وبيــن 
أحــكام نظــام الســجون فــي لبنــان، وتحديــد أوجــه التاقــي واإلختــاف، واإلضــاءة علــى مــا للمــرأة 
ــي  ــال، ف ــات الرج ــن احتياج ــان، ع ــض األحي ــف، فــي بع ــة تختل ــات معين ــات وخصوصّي ــن احتياج م
حيــن يتطــرق الجــزء الثالــث الــى واقــع ســجون النســاء فــي لبنــان، مــع إضــاءة علــى الجانــب المــزري 
الــذي تعيشــه الســجينات مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى عــرض موجــز لبعــض المبــادرات االيجابيــة 

التــي أدت علــى مســتويات مختلفــة الــى تحســين ظــروف احتجــاز الســجينات.

وفــي الختــام، ســنقترح بعــض التوصيــات التــي مــن شــأن األخــذ بهــا مراعــاة لخصوصّيــات النســاء 
واحتياجاتهــن، تكــون متوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة الواجــب اعتمادهــا، وذلــك لجعــل حقــوق 

الســجينات بمصــاف حقــوق تلــك المحتجــزات فــي ســجون الــدول المتمدنــة. 

أمــا لناحيــة منهجيــة البحــث، فتــم االعتمــاد علــى أبــرز المواثيــق الدوليــة التــي نصــت علــى مبــادئ 
حقــوق االنســان بشــكل عــام، وال ســيما منهــا حقــوق الســجين والســجينة بشــكل خــاص ومقاربتهــا 
مــع التشــريعات اللبنانيــة المرعيــة االجــراء، اضافــة الــى مــا ورد فــي عــدد مــن التقاريــر والدراســات 
واالحصــاءات الصــادرة عــن جهــات رســمية وغيــر رســمية انصبّــت علــى واقــع وظــروف الســجون في 
ــان، فضــًا عــن بعــض المقابــات وورش العمــل واللقــاءات المنظمــة مــع قانونييــن وعامليــن  لبن
فــي الســجون وممثليــن عــن المجتمــع المدنــي لتبيــان حالــة ســجون النســاء فــي لبنــان بيــن الواقــع 

والقانون.

جزء أول: 
المواثيق الدولية لحقوق االنسان ذات الصلة
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»لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسامة شخصه«.

»اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة«.
3-المادة 3  :

4-المادة 5  : 

»كل النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق فــي التمتــع بحمايــة متكافئــة عنــه دون أيــة تفرقــة، كمــا أن لهــم 
جميعــًا الحــق فــي حمايــة متســاوية ضــد أي تمييــز يخــل بهــذا اإلعــان وضــد أي تحريــض علــى تمييــز كهــذا«.

»لــكل إنســان الحــق، علــى قــدم المســاواة التامــة مــع اآلخريــن، فــي أن تنظــر قضيتــه أمــام محكمــة مســتقلة نزيهــة 
نظــرًا عــاداًل علنيــًا للفصــل فــي حقوقــه والتزاماتــه وأيــة تهمــة جنائيــة توجــه إليــه«.

») 1 ( لــكل شــخص الحــق فــي مســتوى مــن المعيشــة كاف للمحافظــة علــى الصحــة والرفاهيــة لــه وألســرته، ويتضمن 
ــه الحــق فــي تأميــن  ــة الازمــة، ول ــك الخدمــات االجتماعي ــة وكذل ــك التغذيــة والملبــس والمســكن والعنايــة الطبي ذل
معيشــته فــي حــاالت البطالــة والمــرض والعجــز والترمــل والشــيخوخة وغيــر ذلــك مــن فقــدان وســائل العيــش نتيجــة 
ــن، وينعــم كل األطفــال  ــة خاصتي ــة الحــق فــي مســاعدة ورعاي ــه.) 2 ( لألمومــة والطفول لظــروف خارجــة عــن إرادت

بنفــس الحمايــة االجتماعيــة ســواء أكانــت والدتهــم ناتجــة عــن ربــاط شــرعي أو بطريقــة غيــر شــرعية«.

5-المادة 7  : 

6-المادة 10: 

7-المادة 25: 

جزء أول: المواثيق الدولية لحقوق االنسان ذات الصلة
ــوق  ــادئ حق ــة لمب ــة الضامن ــق الدولي ــن المواثي ــد م ــدة العدي ــم المتح ــة األم ــن منظم ــدر ع ص
االنســان بشــكل عــام فصانــت الكرامــة االنســانية والحريــات األساســية والمســاواة والحــق بالحيــاة 
والصحــة والســامة العامــة وعــدم التعذيــب أو المعاملــة القاســية وصــادق لبنــان علــى معظــم هــذه 

المواثيــق األساســية لحقــوق االنســان.

كمــا وافقــت األمــم المتحــدة، منــذ العــام 1957، علــى مجموعــة واســعة مــن المواثيــق واإلعانــات 
والمبــادئ التــي تحتــوي علــى إشــارات إلــى معاملــة الســجناء بشــكل خــاص واألشــخاص المحروميــن 
ــة  ــز فــي المعامل ــك دون التميي ــن فــي هــذا المرفــق العــام وذل ــن المعنيي مــن حريتهــم والموظفي
بيــن الســجين والســجينة ودون األخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــة هــذه الفئــة. ومنــذ العــام 2010، 
ســدَّت قواعــد معاملــة الســجينات والتدابيــر غيــر االحتجازيــة للمجرمــات »قواعــد بانكــوك« الفجــوة 

فيمــا يتعلــق بمعاملــة الســجينات.

سنســتعرض فــي فصــل أول ابــرز هــذه المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق لبنــان عليهــا 
ــد  ــك القواع ــي تل ــل ثان ــي فص ــي، وف ــد الوطن ــى الصعي ــق عل ــة التطبي ــت ملزم ــي أصبح وبالتال

ــة الســجناء، وال ســيما الســجينات منهــم. ــادئ التــي حــددت األطــر الخاصــة لمعامل والمب

فصل أول: المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان 

1ـ  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948

يُعــدّ الدســتور اللبنانــي الضامــن األوّل لمفاهيــم المســاواة والعدالــة والكفيــل لمبــادئ حقــوق 
ــرة  ــت الفق ــة، إذ نص ــق الدولي ــان بالمواثي ــزام لبن ــتور الت ــرّس الدس ــد ك ــية. فق ــان األساس اإلنس
ــان عضــو مؤسّــس وعامــل فــي منّظمــة األمــم المتحــدة وملتــزم  »ب« مــن مقدمتــه علــى أّن لبن
مواثيقهــا واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان. وتجسّــد الدولــة هــذه المبــادئ فــي جميــع الحقــول 

ــتثناء.  ــاالت دون اس والمج

والجديــر ذكــره، أن القانــون اللبنانــي حــدّد العاقــة بيــن القواعــد الدوليــة والقانــون الوطنــي، إذ 
نصّــت المــادة الثانيــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة  علــى أّن المحاكــم يجــب أن تتقيّــد 
بمبــدأ تسلســل القواعــد حيــث تســمو المعاهــدات الدوليــة علــى القانــون العــادي عنــد تعارضهــا. 
ــل  ــة، تدخ ــات المدني ــول المحاكم ــون أص ــن قان ــادة 12 م ــتور والم ــة الدس ــكام مقدم ــًا ألح فتطبيق
ــي  ــرها ف ــور نش ــي ف ــون الداخل ــي القان ــذ ف ــز التنفي ــان حيّ ــا لبن ــادق عليه ــي ص ــدات الت المعاه

ــدة الرســمية. الجري

ــكام  ــارض أح ــد تع ــل القواعد.عن ــدأ تسلس ــد بمب ــم أن تتقي ــى المحاك ــة: »عل ــات المدني ــول المحاكم ــون أص ــن قان   م
ــة«. ــى الثاني ــى عل ــق األول ــال التطبي ــي مج ــدم ف ــادي، تتق ــون الع ــكام القان ــع أح ــة م ــدات الدولي المعاه

»يولــد جميــع النــاس أحــرارًا متســاوين فــي الكرامــة والحقــوق، وقــد وهبــوا عقــًا وضميــرًا وعليهــم أن يعامــل بعضهــم 
بعضــًا بــروح اإلخاء«.

1-المادة 2:

2-المادة 1: 

لقــد أّكــد اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 
10 كانــون األول 1948 والــذي شــارك لبنــان فــي صياغتــه مــن خــال ممثلــه لــدى األمــم المتحــدة 
فــي ذلــك الحيــن د. شــارل مالــك، علــى العديــد مــن المبــادئ التــي تصــون الحقــوق والمســاواة، وال 
سّــيما علــى حــق الفــرد فــي الحيــاة والحريــة واألمــان وعــدم التعذيــب وضــرورة اإلعتــراف بالكرامــة 
المتأصّلــة فــي جميــع أعضــاء األســرة البشــرية بمــا فيهــم الســجينات وبحقوقهــم المتســاوية 

الثابتــة لضمــان العدالــة والســامة الشــخصية والعيــش الكريــم.

ــت المــواد 33   ــدأ المســاواة فــي الكرامــة والحقــوق، كمــا كرسّ ــت المــادة 21  منــه علــى مب فنصّ
و45 و7 5 و610  منــه الحــق بالحيــاة والســامة الشــخصية ومبــدأ عــدم التعذيــب أو المعاملــة القاســية 

والمســاواة أمــام القانــون والحــق بمحاكمــة عادلــة.

كمــا أّكــدت المــادة725 مــن هــذا اإلعــان علــى أّن لــكل شــخص الحــق فــي مســتوى مــن المعيشــة 
كافٍ للمحافظــة علــى الصحــة، بمــا فيهــا الحــق بالتغذيــة والملبــس والعنايــة الطبيــة، وكذلــك أولــت 
هــذه المــادة األمومــة والطفولــة رعايــة خاصــة، مــع العلــم بــأّن هــذه المــادة تنطبــق علــى كل امرأة، 

أكانــت موقوفــة أو محجــوزة أو مســجونة.

2 ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 81966
يتضمــن هــذا العهــد المبــادئ األساســية للمعاملــة اإلنســانية التــي تضمــن كرامــة االنســان وحّقــه 

بالحيــاة والمســاواة فــي الحقــوق، بمــا فيهــا مبــادئ المحاكمــة العادلــة.

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 2200 ألــف )د- 21( 
المــؤرخ فــي  16 كانــون األول 1966 ودخــل حيــز النفــاذ فــي 23 أذار 1976.
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»تتعهــد الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بكفالــة تســاوى الرجــال والنســاء فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق المدنيــة 
والسياســية المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد«.

اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة وفتحــت بــاب التوقيــع والتصديــق عليهــا واالنضمــام اليهــا فــي القــرار 46/39/ المــؤرخ فــي 
10 كانــون االول 1984 ودخلــت حيــز النفــاذ فــي  26 حزيــران 1987.

»1. تقــر الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقلية 
يمكــن بلوغــه... )ج( الوقايــة مــن األمــراض الوبائيــة والمتوطنــة والمهنيــة واألمــراض األخــرى وعاجهــا ومكافحتهــا، 

)د( تهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأميــن الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميــع فــي حالــة المــرض«.

»1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني.
ــة  ــن، إال فــي ظــروف اســتثنائية، ويكونــون محــل معامل 2. )أ( يفصــل األشــخاص المتهمــون عــن األشــخاص المداني
علــى حــدة تتفــق مــع كونهــم أشــخاصا غيــر مدانيــن، )ب( يفصــل المتهمــون األحــداث عــن البالغيــن. ويحالــون 
بالســرعة الممكنــة إلــى القضــاء للفصــل فــي قضاياهــم. 3. يجــب أن يراعــى نظــام الســجون معاملــة المســجونين 
معاملــة يكــون هدفهــا األساســي إصاحهــم وإعــادة تأهيلهــم االجتماعــي. ويفصــل المذنبــون األحــداث عــن البالغيــن 

ــي«. ــة تتفــق مــع ســنهم ومركزهــم القانون ــون معامل » 1. تتخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة أو أيــة إجــراءات أخــرى لمنــع أعمــال التعذيــب ويعامل
فــي أي إقليــم يخضــع الختصاصهــا القضائي.

2. ال يجــوز التــذرع بأيــة ظــروف اســتثنائية أيــا كانــت، ســواء أكانــت هــذه الظــروف حالــة حــرب أو تهديــدًا بالحــرب أو 
عــدم اســتقرار سياســي داخلــي أو أيــة حالــة مــن حــاالت الطــوارئ العامــة األخــرى كمبــرر للتعذيــب.

3. ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب«. »1. تقــر الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل شــخص فــي مســتوى معيشــي كاف لــه وألســرته، يوفــر مــا يفــي 
بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى، وبحقــه فــي تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية. وتتعهــد الــدول األطــراف 
باتخــاذ التدابيــر الازمــة إلنفــاذ هــذا الحــق، معترفــة فــي هــذا الصــدد باألهميــة األساســية للتعــاون الدولــي القائــم 

علــى االرتضــاء الحــر.
2. واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، ...«

»1. تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تمنــع، فــي أي إقليــم يخضــع لواليتهــا القضائيــة حــدوث أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة التــي ال تصــل إلــى حــد التعذيــب كمــا حددتــه المــادة 1، عندمــا 
يرتكــب موظــف عمومــي أو شــخص آخــر يتصــرف بصفــة رســمية هــذه األعمــال أو يحــرض علــى ارتكابهــا، أو عندمــا 
ــك  ــواردة فــي المــواد 10، 11، 12، 13 وذل ــق بوجــه خــاص االلتزامــات ال ــا. وتنطب ــه أو بســكوته عليه ــم بموافقت تت
باالســتعاضة عــن اإلشــارة إلــى التعذيــب باإلشــارة إلــى غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية 

أو المهينــة.
. ال تخــل أحــكام هــذه االتفاقيــة بأحــكام أي صــك دولــي آخــر أو قانــون وطنــي يحظــر المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

الاإنســانية أو المهينــة أو يتصــل بتســليم المجرميــن أو طردهــم«.

9-المادة 3   : 
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13-المادة 12: 

10-المادة 10: 

15-المادة 2   : 

12-المادة 11: 

16-المادة 16: 

فنصّــت المــادة 93  منــه علــى مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق المدنيــة والسياســية، أمّــا المــواد 7 
ــة القاســية  ــة أو العقوب ــب أو للمعامل ــت عــدم جــواز إخضــاع أحــد للتعذي و8 و9 و14 و15 فتضمّن
أو الاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة، وحظــر الرقّ والسّخرة والعمل اإللزامي، حظــر التوقيــف أو 
ــى  ــي عل ــه يقتض ــة. وعلي ــة منصف ــق بمحاكم ــون والح ــام القان ــاواة أم اإلعتقال التعسفي، والمس
الــدول بجميــع مؤسســاتها بمــا فيهــا ســلطات الســجون وال سّــيما ســجون النســاء التقيّــد بمضمــون 

هــذا العهــد.

ــد علــى ضــرورة معاملــة المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة  كمــا جــاءت المــادة 1010  منــه لتؤّك
إنســانية، تحتــرم الكرامــة األصيلــة فــي الشــخص اإلنســاني، بمــا فيهــا أهميــة احتــرام خصوصّيــة 

المــرأة الســجينة بحيــث ال كرامــة إنســانية دون األخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــة المــرأة.

انضــمّ لبنــان الــى هــذا العهــد بموجــب المرســوم رقــم 3855 تاريــخ 1 أيلــول 1972، وبالتالــي 
أصبحــت كافــة مــواده ملزمــة التطبيــق.

ــة  ــي الخــاص بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعي 3 ـ العهــد الدول
ــة 1966 11 والثقافي

4 ـ إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الالإنســانيّة أو المهينــة 1984 14

ــرف  ــوع، ويعت ــن الج ــرّر م ــة التح ــى أهمي ــاواة عل ــدأ المس ــى مب ــة ال ــد باالضاف ــذا العه ــصّ ه ين
بموجــب المــادة 1211  منــه بالحاجــة الــى الغــذاء والكســاء والمــأوى والحــق الكافــي فــي ميــاه الشــرب، 
كمــا يقــرّ بموجــب المــادة 1312  منــه بحــقّ الفــرد بالتمتّــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجسّــمية 
ــن  ــأنها تأمي ــن ش ــروف م ــة ظ ــا وتهيئ ــراض ومعالجته ــن األم ــة م ــه والوقاي ــن بلوغ ــة يمك والعقلي
الخدمــات الطبّيــة والعنايــة الطبّيــة للجميــع فــي حالــة المــرض. وتّطبــق هــذه الحقــوق أيضــًا علــى 

ظــروف الســجن واإلحتجــاز وتلتــزم الــدول بموجــب هــذا العهــد الوفــاء بهــذه الحقــوق واحترامهــا وح
مايتهــا.                                                

انضــمّ لبنــان الــى هــذا العهــد بموجــب المرســوم رقــم 3855 تاريــخ 1 أيلــول 1972، وبالتالــي 
أصبحــت كافــة مــواده ملزمــة التطبيــق.

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 2200 ألــف )د-21( 
المــؤرخ فــي 16 كانــون األول  1966  ودخــل حيــز النفــاذ فــي 3 كانــون الثانــي 1976.
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تعــرّف المــادة األولــى مــن هــذه االتفاقيــة التعذيــب علــى أنّــه أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب 
شــديد، جســديًا كان أم عقليــًا، يلحــق عمــدًا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو 
مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي 
أنّــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث، أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق 
مثــل هــذا األلــم أو العــذاب أليّ ســبب مــن األســباب يقــوم علــى التمييــز أيّــا كان نوعــه، أو يحــرّض 
عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يتصــرف بصفته الرســمية. 
وال يتضمّــن ذلــك األلــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم لهــذه العقوبــات 

أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.

ونصّــت المــادة 2 15 مــن هــذه اإلتفاقيــة علــى وجــوب اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التشــريعية أو 
ــرف  ــأيّ ظ ــذرع ب ــدم الت ــب وع ــال التعذي ــع أعم ــرى لمن ــراءات أخ ــة إج ــة أو أيّ ــة أو القضائي اإلداري
اســتثنائي أو باألوامــر الصــادرة عــن موظفيــن أعلــى مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة كمبــرّر للتعذيــب.

أمــا المــادة 16 16 منهــا فنصّــت علــى منــع حــدوث أي أعمــال أخرى مــن أعمــال المعاملــة أو العقوبة 
القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة التــي ال تصــل إلــى حــدّ التعذيــب كمــا حددتــه المــادة 1، عندمــا 
يرتكــب موظــف عمومــي أو شــخص آخــر يتصــرف بصفــة رســمية هــذه األعمــال أو يحــرّض علــى 



1415
دراسة قانونية حول نظام سجون النساء في لبناندراسة قانونية حول نظام سجون النساء في لبنان

ارتكابهــا، أو عندمــا تتــمّ بموافقتــه أو بســكوته عليهــا. 

ــي  ــر ف ــذا الحظ ــوب ادراج ه ــى وج ــواد 1710  و1811   عل ــي الم ــة ف ــذه اإلتفاقي ــت ه ــا تضّمن كم
القوانيــن والتعليمــات والتدريبــات المتعلقــة بالعامليــن والموظفيــن وذوي االختصــاص المكّلفيــن 

بإنفــاذ القوانيــن ومــن لهــم عاقــة بعمليــة االحتجــاز أو التوقيــف أو االعتقــال. 

انضــمّ لبنــان الــى هــذه اإلتفاقيــة بموجــب القانــون رقــم 185 الصــادر فــي 2000/5/24، 
وبالتالــي أصبحــت مــواد هــذه االتفاقيــة ملزمــة التطبيــق.

ــرأة  ــز ضــدّ الم ــة أشــكال التميي ــى كاف ــاء عل ــة القض 5ـ إتفاقي
)ســيداو( 1979 19

6ـ البروتوكــول اإلختيــاري إلتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو 

المهينــة 2002

ال تســتحوذ حالة المــرأة فــي السجن على قــدر كبيــر من اإلهتمــام فــي الصكــوك الدوليــة . ولكــن 
المتطلبــات العامة بعــدم التمييز  والمعاملــة المتســاوية والرعايــة الصحيــة الخاصــة تــرد فــي معظــم 

المواثيــق الدوليــة، وال ســيما فــي إتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

فعّرفــت المــادة األولــى مــن االتفاقيــة التمييــز علــى أنّــه أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــمّ 
علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه، توهيــن أو إحبــاط االعتــراف للمــرأة بحقــوق 
اإلنســان والحريــات األساســية فــي المياديــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
والمدنيــة أو فــي أيّ ميــدان آخــر، أو توهيــن أو إحبــاط تمتّعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا، 

ــة وعلــى أســاس المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل. بصــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجي

والتزمــت الــدول بموجــب المــادة 2 20 منهــا اعتمــاد سياســة تســتهدف القضــاء علــى التمييــز ضــد 

:« 1. تضمــن كل دولــة إدراج التعليــم واإلعــام فيمــا يتعلــق بحظــر التعذيــب علــى الوجــه الكامــل فــي برامــج تدريــب 
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، ســواء أكانــوا مــن المدنييــن أو العســكريين، والعامليــن فــي ميــدان الطــب، 
والموظفيــن العمومييــن أو غيرهــم ممــن قــد تكــون لهــم عاقــة باحتجــاز أي فــرد معــرض ألي شــكل مــن أشــكال 

التوقيــف أو االعتقــال أو الســجن أو باســتجواب هــذا الفــرد أو معاملتــه.
2. تضمــن كل دولــة طــرف إدراج هــذا الحظــر فــي القوانيــن والتعليمــات التــي يتــم إصدارهــا فيمــا يختــص بواجبــات 

ووظائــف مثــل هــؤالء األشــخاص«.

»تشــجب الــدول األطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وتتفــق علــى أن تنتهــج، بــكل الوســائل المناســبة ودون 
إبطــاء، سياســة تســتهدف القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، وتحقيقــا لذلــك تتعهــد بالقيــام بمــا يلــي: 

)أ( إدمــاج مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي دســاتيرها الوطنيــة أو تشــريعاتها المناســبة األخــرى، إذا لــم يكــن 
هــذا المبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى اآلن، وكفالــة التحقيــق العملــي لهــذا المبــدأ مــن خــال التشــريع وغيــره مــن الوســائل 

المناســبة،
)ب( اتخــاذ المناســب مــن التدابيــر، تشــريعية وغيــر تشــريعية، بمــا فــي ذلــك مــا يناســب مــن جــزاءات، لحظــر كل تمييــز 

ــرأة، ضد الم
)ج( فــرض حمايــة قانونيــة لحقــوق المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، وضمــان الحمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن 

المعتمدة من الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 1979/12/18.

تبقــى كل دولــة قيــد االســتعراض المنظــم قواعــد االســتجواب، وتعليماتــه وأســاليبه وممارســاته، وكذلــك الترتيبــات 
المتعلقــة بحجــز ومعاملــة األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو االعتقــال أو الســجن فــي أي 

إقليــم يخضــع لواليتهــا القضائيــة، وذلــك بقصــد منــع حــدوث أي حــاالت تعذيــب«.

17-المادة 10: 

20-المادة 2   : 
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ــد، مــن أي عمــل تمييــزي،18-المادة 11:  طريــق المحاكــم ذات االختصــاص والمؤسســات العامــة األخــرى فــي البل
ــة تصــرف الســلطات والمؤسســات العامــة بمــا  ــاع عــن مباشــرة أي عمــل تمييــزي أو ممارســة تمييزيــة ضــد المــرأة، وكفال )د( االمتن

يتفــق وهــذا االلتــزام؛
)هـ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

ــن واألنظمــة واألعــراف  ــم مــن القواني ــر أو إبطــال القائ ــا، لتغيي ــك التشــريعي منه ــا فــي ذل ــر المناســبة، بم ــع التدابي )و( اتخــاذ جمي
ــزا ضــد المــرأة، ــي تشــكل تميي والممارســات الت

)ي( إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة«.

المــرأة، وإدمــاج مبــدأ المســاواة فــي دســاتيرها الوطنيــة أو تشــريعاتها المناســبة األخــرى، وفــرض 
حمايــة قانونيــة فعالــة للمــرأة فــي كافــة مؤسســاتها وإدارتهــا.  

كمــا أولــت المــادة 2112  منهــا رعايــة صحيــة خاصــة للمــرأة تتضمــن تأميــن الخدمــات المناســبة 
ــاء  ــة أثن ــى تأميــن التغذيــة الكافي ــوالدة إضافــة ال ــرة بعــد ال ــوالدة وفت ــق بالحمــل وال فــي مــا يتعّل
الحمــل والرضاعــة، كمــا منحــت المــادة 2215  المــرأة حقــوق متســاوية مــع الرجــل أمــام القانــون.

انضــمّ لبنــان الــى إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة بموجــب القانــون 
رقــم 572 الصــادر فــي 1996/7/24، وبالتالــي أصبحــت مــواد هــذه اإلتفاقيــة ملزمــة التطبيــق، 
مــع اإلشــارة إلــى أن لبنــان أبــدى بعــض التحفظــات بشــأن المــواد 9 و16 و29 المتعلقــة بإعطــاء 

المــرأة حقــوق متســاوية مــع الرجــل بخصــوص الجنســية واألحــوال الشــخصية

ــام 2011  ــرأة فقــد أصــدرت فــي الع ــز ضــد الم ــى التميي ــة القضــاء عل ــة اتفاقي ــة لجن ــا لناحي أم
فــي احــدى القواعــد الرئيســية قــرارًا بشــأن التمييــز ضــدّ التحــرش الجنســي بالمــرأة الســجينة. كمــا 
ــي  ــى أن اخفــاق مرافــق االحتجــاز فــي تبنّ ــد عل ــة التأكي ــرأي، أعــادت اللجن ــان ال وفــي معــرض بي
طــرق تراعــي خصوصيــة النــوع االجتماعــي فــي تلبيــة احتياجات محــددة خاصّة بالســجينات يشــّكل 

تمييــزًا ضدهــن ينــدرج ضمــن المعنــى الــوارد فــي المــادة األولــى مــن اإلتفاقيــة 23.

ــق  ــا يتعل ــبة فيم ــات مناس ــرأة خدم ــراف للم ــدول األط ــل ال ــادة تكف ــذه الم ــن ه ــرة 1 م ــكام الفق ــن أح ــم م »... بالرغ
ــاء  بالحمــل والــوالدة وفتــرة مــا بعــد الــوالدة، موفــرة لهــا خدمــات مجانيــة عنــد االقتضــاء، وكذلــك تغذيــة كافيــة أثن

ــة«. ــل والرضاع الحم

1. تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون...«

21-المادة 12: 

22-المادة 15: 

23-               :التمييز ضد المرأة في نظم العدالة الجناية ـ المنظمة الدولية لإلصاح الجنائي ـ حزيران 2012.

اعتمــدت األمــم المتحــدة البروتوكــول اإلختيــاري إلتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
ــز التنفيــذ  المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة فــي العــام 2002، ودخــل حيّ
فــي العــام 2006. أرســى هــذا البروتوكــول نظامــًا للزيــارات المنتظمــة إلــى أماكــن اإلحتجــاز 
مــن جانــب اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
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ــتمرة  ــة ومس ــارات منتظم ــه زي ــب، تكمّل ــة التعذي ــة مناهض ــة للجن ــة، التابع ــانية أو المهين الّاإنس
ــة. تجريهــا مجموعــات تفتيــش مســتقلة وطني

ــي 2008/9/5 24،  ــادر ف ــم 12 الص ــون رق ــب القان ــول بموج ــذا البروتوك ــى ه ــان ال ــمّ لبن انض
ــق. ــة التطبي ــواده ملزم ــت م ــي أصبح وبالتال

7ـ إتفاقية حقوق الطفل 1990 25
تضمــن هــذه االتفاقيــة حقــوق األطفــال دون التمييــز بيــن نوعهــم االجتماعــي ذكــورًا أم اناثــًا، 
وأولتهــم معاملــة ورعايــة خاصتيــن تتناســبان مــع فئتهــم العمريــة. فعرّفــت المــادة األولــى الطفــل 
ــب  ــك بموج ــل ذل ــد قب ــن الرش ــغ س ــم يبل ــا ل ــره م ــة عش ــاوز الثامن ــم يتج ــان ل ــه كل إنس ــى أن عل

القانــون المنطبــق عليــه.

التعسفي  التعذيب ومن القبض واإلعتقال  المادة 37 26  منها على حماية األطفال من  ونصّت 
وعدم حرمانهم من حرّيتهم إاّل كملجأ أخير ولفترة زمنية قصيرة، وعلى ضرورة احترام الكرامة 
المتأصّلة في اإلنسان ومراعاة احتياجاتهم، وفصل األطفال المحرومين من حريتهم عن البالغين، 
ما لم يعتبر أّن مصلحة الطفل تقتضي خاف ذلك، إضافة الى تأمين المساعدة القانونية الازمة 

لهم. 

أمّا المادة 40 منها المتعلقة بحق أي طفل يدّعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو 
يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتّفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزّز 
احترام الطفل لما لآلخرين من حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتراعي سنّ الطفل واستصواب 

تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في المجتمع. 

ــن  ــة قواني ــى إقام ــة ال ــون، إضاف ــًا للقان ــه وفق ــت إدانت ــى أن تثب ــًا إل ــل بريئ ــار الطف ــى اعتب وعل
ــوا  ــم انتهك ــى أنه ــن يدع ــال الذي ــى األطف ــًا عل ــة خصيص ــات منطبق ــلطات ومؤسس ــراءات وس وإج

تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد 38 - الصادرة بتاريخ 18 أيلول 2008.

اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 25 المــؤرخ فــي 20 تشــرين الثانــي 
1989  لألمــم المتحــدة 44 تاريــخ بــدء النفــاذ فــي 2 ايلــول 1990.

ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب أو لغي ــل للتعذي ــرض أي طف ــراف: أ( أال يع ــدول األط ــل ال »تكف
الاإنســانية أو المهينــة. وال تفــرض عقوبــة اإلعــدام أو الســجن مــدى الحيــاة بســبب جرائــم يرتكبهــا أشــخاص تقــل 

أعمارهــم عــن ثمانــي عشــرة ســنة دون وجــود إمكانيــة لإلفــراج عنهــم،
ب( أال يحــرم أي طفــل مــن حريتــه بصــورة غيــر قانونيــة أو تعســفية. ويجــب أن يجــرى اعتقــال الطفــل أو احتجــازه أو 

ســجنه وفقــا للقانــون وال يجــوز ممارســته إال كملجــأ أخيــر وألقصــر فتــرة زمنيــة مناســبة،
ــى  ــة تراع ــان، وبطريق ــي اإلنس ــة ف ــة المتأصل ــرام للكرام ــانية واحت ــه بإنس ــن حريت ــروم م ــل مح ــل أي طف ج( يعام
احتياجــات األشــخاص الذيــن بلغــوا ســنه. وبوجــه خــاص، يفصــل الطفــل المحــروم مــن حريتــه عــن البالغيــن، مــا لــم 
يعتبــر أن مصلحــة الطفــل تقتضــي خــاف ذلــك، ويكــون لــه الحــق فــي البقــاء علــى اتصــال مــع أســرته عــن طريــق 

ــارات، إال فــي الظــروف االســتثنائية، المراســات والزي
د( يكــون لــكل طفــل محــروم مــن حريتــه الحــق فــي الحصــول بســرعة علــى مســاعدة قانونيــة وغيرهــا مــن المســاعدة 
المناســبة، فضــا عــن الحــق فــي الطعــن فــي شــرعية حرمانــه مــن الحريــة أمــام محكمــة أو ســلطة مختصــة مســتقلة 

ومحايــدة أخــرى، وفــى أن يجــرى البــت بســرعة فــي أي إجــراء مــن هــذا القبيــل«.
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26-المادة 37: 

قانــون العقوبــات أو يتهّمــون بذلــك أو يثبــت عليهــم ذلــك منهــا: تحديــد ســن دنيــا يفتــرض دونهــا 
ــد  ــر عن ــاذ تدابي ــتصواب اتخ ــات، واس ــون العقوب ــاك قان ــة النته ــم األهلي ــت لديه ــال ليس أن األطف
االقتضــاء لمعاملــة هــؤالء األطفــال دون اللجــوء إلــى إجــراءات قضائيــة، شــرط أن تحتــرم حقــوق 

ــًا. ــًا كام ــة احترام ــات القانوني اإلنســان والضمان

كمــا تأميــن ترتيبــات مختلفــة، مثــل أوامــر الرعايــة واإلرشــاد واإلشــراف، والمشــورة، واإلختبــار، 
والحضانــة، وبرامــج التعليــم والتدريــب المهنــي وغيرهــا مــن بدائــل الرعايــة المؤسســاتية، لضمــان 

معاملــة األطفــال بطريقــة تائــم رفاههــم وتتناســب مــع ظروفهــم وجرمهــم علــى الســواء.

ــة بموجــب القانــون رقــم 20 الصــادر فــي 1990/10/30  27،  ــى هــذه اإلتفاقي ــان ال انضــمّ لبن
وبالتالــي أصبحــت كافــة هــذه البنــود ملزمــة التطبيــق.

ــي  ــاق العرب ــه بالميث ــي التنوي ــان، فيقتض ــوق االنس ــة لحق ــق االقليمي ــد المواثي ــى صعي ــا عل أم
لحقــوق االنســان 28 الــذي ضمــن فــي مــواده أيضــًا الحقــوق األساســية لانســان، اذ نصــت المــواد 
ــاة  ــى المســاواة فــي الكرامــة اإلنســانية، والحــق بالحي ــه عل 3 و5 و8 و11 و13 و14 و38 و39 من
وحظــر تعذيــب أي شــخص بدنيــًا أو نفســيًا أو معاملتــه معاملــة قاســية أو مهينــة أو حاطــة بالكرامــة 
أو غيــر إنســانية، والمســاواة أمــام القانــون، والحــق فــي محاكمــة عادلــة وعــدم االعتقــال تعســفًا، 
والعيــش الكريــم، وتأميــن الغــذاء والكســاء والمســكن والخدمــات، والحــق فــي بيئــة ســليمة، كمــا 

توفيــر الخدمــات الصحيــة البدنيــة والعقليــة المناســبة.

كمــا أولــى الميثــاق فــي المــادة 17 منــه معاملــة خاصــة بالطفــل تتفــق مــع ســنه وتصــون كرامتــه 
وتيســر تأهيلــه وإعــادة إدماجــه وقيامــه بــدور بنــاء فــي المجتمع.

ــن مــن حريتهــم  ــع األشــخاص المحرومي ــة جمي ــى وجــوب معامل ــه عل ــادة 20 من ــا نصــت الم كم
معاملــة إنســانية تحتــرم الكرامــة المتأصلــة فــي اإلنســان، ووجــوب فصــل المتهميــن عــن المدانين، 

علــى ان يهــدف نظــام الســجون إلــى إصــاح المســجونين وإعــادة تأهيلهــم اجتماعيــًا.

نشر هذا القانون في ملحق خاص لعدد الجريدة الرسمية رقم 45 تاريخ 1990/11/18.

صادرعن جامعة الدول العربية وموقع في تونس بتاريخ 2004/5/23
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فصل ثاني: القواعد والمبادئ التوجيهية لمعاملة 
السجناء والسجينات

ــة تحفــظ  ــر دولي ــة هــو وضــع قواعــد ومعايي ــادئ التوجيهي ــق والمب إّن الهــدف مــن هــذه المواثي
ــاز  ــة اإلحتج ــال عملي ــجن أو خ ــل الس ــى، ان كان داخ ــا األدن ــجينات بحدّه ــجناء والس ــوق الس حق
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ــارب  ــوّرات والتج ــاس التص ــى أس ــك عل ــع وذل ــي المجتم ــم ف ــادة ادماجه ــة اع ــف، وطريق والتوقي
العمليــة المقبولــة المتعــارف عليهــا فــي معاملــة المســجونين وإدارة الســجون مســتندة الــى مبــادئ 

حقــوق االنســان.

علــى الرغــم مــن أّن هــذه المواثيــق ليســت ملزمــة قانونــًا، إنمــا أضحــت قواعــد معترفــًا بها دوليــًا 
باعتبارهــا النمــوذج الــذي تقــاس عليــه المعاييــر الدنيــا لمعاملــة الســجناء والســجينات.

1ـ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1977 29
2 ـ مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن 

يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال اإلحتجــاز أو الســجن 1988 33 تنطبق القواعد الدنيا لمعاملة السجناء على جميع السجناء بغض النظر عن نوعهم، بحيث نصّت 
القاعدة 6 على وجوب عدم التمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو أي 
المتطلبات  السجين وحددت ظروف معيشته بما فيها تأمين  آخر.  فقد تضمنت على حقوق  وضع 
والخدمات األساسية، كما أولت مقتضيات  خاصة بالمرأة من بينها الفصل بين الرجال والنساء، بحيث 
نصّت القاعدة 8 30 على ضرورة وضع فئات السجناء في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة وفق 

الجنس والعمر وسجّل السوابق وأسباب االحتجاز ومتطلبات المعاملة.

وخاصّة  نوعهن،  إلى  إستنادا  السجينات  للنساء  الحقوق  من  العديد    31  23 القاعدة  تحدّد  كما 
المعايير الدنيا التى ينبغى توّفرها للسجينة الحامل، واألم، وألطفالهنّ وذلك عل النحو التالي:

1- الرعاية الطبية والعاج قبل الوالدة وبعدها.

2- مراعاة والدة األطفال فى مستشفي مدني.

3- في حالة والدة الطفل فى السجن ال يذكر فى شهادة المياد.

4- ضــرورة توفيــر دار حضانــة ملحــق بالســجن يوضــع فيــه األطفــال خــال المــدّة المســموح بهــا 
ببقائــه إلــى جــوار والدتــه.

5- تجهيز هذه الحضانة بموظفين مؤهلين لذلك. 

أوصــي باعتمادهــا مؤتمــر األمــم المتحــدة األول لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن المعقــود فــي جنيــف عــام 1955 
وأقرهــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي بقراريــه 663 جيــم )د-24( المــؤرخ فــي 31 تمــوز 1957 و 2076 )د-62( 

المــؤرخ فــي 13 أيــار 1977.

ــى  ــا، يوضــع القســم المخصــص للنســاء مــن مبن ــاث مع »)1( فــي الســجون المختلطــة، المســتخدمة للذكــور واإلن
الســجن تحــت رئاســة موظفــة مســؤولة تكــون فــي عهدتهــا مفاتيــح جميــع أبــواب هــذا القســم. )2( ال يجــوز ألي مــن 
موظفــي الســجن الذكــور أن يدخــل قســم النســاء مــا لــم يكــن مصحوبــا بموظفــة أنثــى. )3( تكــون مهمــة رعايــة 
ــع الموظفيــن  الســجينات واإلشــراف عليهــن مــن اختصــاص موظفــات الســجن النســاء حصــرا. علــى أن هــذا ال يمن
الذكــور، وال ســيما األطبــاء والمعلميــن، مــن ممارســة مهامهــم المهنيــة فــي الســجون أو أقســام الســجون المخصصــة 

للنســاء«.

»1ـ تطبــق هــذه المبــادئ علــى جميــع األشــخاص داخــل أرض أيــة دولــة معينــة، دون تمييــز مــن أي نــوع، كالتمييــز 
ــر  ــي أو غي ــرأي السياس ــي، أو ال ــد الدين ــن أو المعتق ــة، أو الدي ــس، أو اللغ ــون، أو الجن ــر، أو الل ــاس العنص ــى أس عل

ــد، أو أي مركــز آخــر. ــة، أو المول ــي أو العرقــي أو االجتماعــي، أو الملكي السياســي، أو األصــل الوطن
ــوق  ــة الحق ــوى حماي ــتهدف س ــي ال تس ــون والت ــم القان ــق بحك ــي تطب ــر الت ــز التدابي ــل التميي ــن قبي ــر م 2. ال تعتب
واألوضــاع الخاصــة للنســاء، وال ســيما الحوامــل واألمهــات والمرضعــات، أو األطفــال واألحــداث، أو المســنين أو 
ــب ســلطة  ــة مــن جان ــا للمراجع ــن دائمـ ــا خاضعي ــر وتطبيقه ــذه التدابي ــن. وتكــون ضــرورة ه المرضــى أو المعوقي

ــرى«. ــلطة أخ ــة أو س قضائي
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ــات الســجناء المختلفــة فــي مؤسســات مختلفــة أو أجــزاء مختلفــة مــن المؤسســات مــع مراعــاة جنســهم  »توضــع فئ
ــك: )أ( يســجن الرجــال والنســاء،  ــى ذل ــات معاملتهــم. وعل وعمرهــم وســجل ســوابقهم وأســباب احتجازهــم ومتطلب
بقــدر اإلمــكان، فــي مؤسســات مختلفــة. وحيــن تكــون هنــاك مؤسســة تســتقبل الجنســين علــى الســواء يتحتــم أن 

ــا...«. يكــون مجمــوع األماكــن المخصصــة للنســاء منفصــا كلي

»)1( فــي ســجون النســاء، يجــب أن تتوفــر المنشــآت الخاصــة الضروريــة لتوفيــر الرعايــة والعــاج قبــل الــوالدة وبعدهــا. 
ويجــب، حيثمــا كان ذلــك فــي اإلمــكان، اتخــاذ ترتيبــات لجعــل األطفــال يولــدون فــي مستشــفى مدنــي. وإذا ولــد الطفــل 
فــي الســجن، ال ينبغــي أن يذكــر ذلــك فــي شــهادة ميــاده. )2( حيــن يكــون مــن المســموح بــه بقــاء األطفــال الرضــع 
إلــى جانــب أمهاتهــم فــي الســجن، تتخــذ التدابيــر الازمــة لتوفيــر دار حضانــة مجهــزة بموظفيــن مؤهليــن، يوضــع 

فيهــا الرضــع خــال الفتــرات التــي ال يكونــون أثناءهــا فــي رعايــة أمهاتهــم«.

30-القاعدة 8 : 

32-القاعدة 53 : 

34-المبدأ   5  : 

31-القاعدة 23: 

وقــد تكــون الرعايــة الطبيــة هــي أبــرز احتياجــات الســجينة الحامــل التــي تكــون فــي أشــدّ الحاجــة 
إلــى تلــك العنايــة والرعايــة نظــرًا لظروفهــا الخاصــة.

أمّا القاعدة 53 32 فتناولت موضوع السجون المختلطة والتدابير الازمة لمنع استغال السجينات 
من جانب السجناء الذكور أو موظفي السجن، بحيث يمنع على موظفي السجن الذكور الدخول الى 
قسم النساء ما لم يكن مصحوبًا بموظفة أنثى كما تكون مهمة رعاية السجينات واإلشراف عليهن 

من اختصاص موظفات نساء حصرًا. 

ــن  ــخاص الذي ــع األش ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــة المب ــن مجموع ــادئ 1 و6 و15 م ــص المب تن
يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال اإلحتجــاز أو الســجن علــى ضــرورة معاملــة الســجناء والمحتجزيــن 
معاملــة إنســانية وباحتــرام لكرامــة الشــخص اإلنســاني األصيلــة ووجــوب عــدم التعذيــب أو غيــره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة واياءهــم بالحقوق األساســية 

مــن ضمنهــا االتصــال بالعالــم الخارجــي.

ويضمن المبدأ 5 34 على حماية حقوق السجينات  والقاصرات، ففي حين نصّت الفقرة األولى 
من هذا المبدأ على عدم التمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو 
اللغة، أو الدين، أكدّت الفقرة الثانية منه على انه ال يعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبّق 
بحكم القانون والتي ال تستهدف سوى حماية الحقوق واألوضاع الخاصة للنساء، وال سيما الحوامل 
واألمهات والمرضعات، أو األطفال واألحداث، أو المسنين أو المرضى أو المعوقين. وتكون ضرورة 

هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائمـا للمراجعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

اعتمــدت ونشــرت علــي المــأل بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 173/43 المــؤرخ فــي 9 كانــون األول 
.1988
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غيــر  للتدابيــر  الدنيــا  النموذجيــة  المتحــدة  األمــم  قواعــد  4ـ 
36  1990 طوكيــو(  )قواعــد  اإلحتجازيــة 

5ـ قواعــد األمــم المتحــدة لمعاملــة النســاء الســجينات والتدابيــر 
غيــر اإلحتجازيــة للمجرمــات )قواعــد بانكــوك( 2010 37

تتمحــور هــذه المبــادئ حــول كيفيــة معاملــة الســجناء بشــكل عــام دون التطــرق الــى واقــع 
الســجينة وخصوصيتهــا بشــكل خــاص، فتنــصّ علــى ضــرورة احتــرام كرامــة الســجناء المتأصلــة 
وقيمتهــم كبشــر، وعلــى عــدم التمييــز علــى أســاس العنصــر أو اللــون، أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن 
ــي  ــان العالم ــي اإلع ــة ف ــية المبين ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــرام حق ــر، واحت ــع آخ أو أي وض
لحقــوق اإلنســان وفــي العهديــن الدولييــن وكافــة المواثيــق الدوليــة الضامنــة لحقــوق االنســان، وال 

ســيما حقــوق الســجين. 

وتنــص علــى أهميــة مشــاركة الســجناء فــي األنشــطة الثقافيــة والتربويــة الراميــة إلــى النمــو 
الكامــل للشــخصية البشــرية وعلــى ظــروف الســجن وضــرورة تأميــن الخدمــات الصحيــة الازمــة 

وتهيئــة الظــروف المؤاتيــة إلعــادة إدمــاج الســجناء فــي المجتمــع.

تشــتمل هــذه القواعــد علــى مجموعــة مــن المبــادئ األساســية لتعزيــز اســتخدام التدابيــر غيــر 
ــق هــذه  ــن لبدائــل الســجن. تطبّ ــا لألشــخاص الخاضعي ــات دني ــة. وتحتــوي علــى ضمان اإلحتجازي
ــا تفــرض  ــون أو الجنــس أو أي وضــع أخــر، كم ــى العنصــر أو الل ــز يســتند ال القواعــد دون أي تميي

صيانــة كرامــة الجانــي فــي كل األحــوال.

إن النســاء الســجينات هــنّ إحــدى الفئــات المســتضعفة التــي لهــا احتياجــات ومتطلبــات خاصــة، 
كمــا أن العديــد مــن مرافــق الســجون القائمــة علــى نطــاق العالــم مُعــدّ فــي المقــام األول للرجــال 
الســجناء، فــي حيــن أّن عــدد النســاء الســجينات قــد ازداد علــى نحــو ملحوظ بمــرور الســنين. من هنا 
أهميــة قواعــد بانكــوك التــي أتــت لتكمــل المعاييــر الــواردة فــي القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة 
ــواردة فــي مجموعتــيْ القواعــد  ــة ال ــع األحــكام ذات الصل ــو.  فتبقــى جمي الســجناء وقواعــد طوكي
هاتيــن ســارية علــى جميــع الســجناء والمجرميــن دون تمييــز. بينمــا تُضفــي قواعــد بانكــوك مزيــدًا 

اعتمــدت ونشــرت علــي المــأل بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 111/45 المــؤرخ فــي 14 كانــون األول 
 .1990

قرار الجمعية العامة 110/45 المؤرخ 14 كانون األول 1990.
ــد  ــأن تعتم ــوز 2010 ، ب ــي 22 تم ــؤرخ ف ــراره 16/2010 الم ــب ق ــي بموج ــادي واالجتماع ــس االقتص ــى المجل أوص
الجمعيــة العامــة مشــروع قواعــد األمــم المتحــدة لمعاملــة النســاء الســجينات والتدابيــر غيــر االحتجازيــة للمجرمــات.
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مــن اإليضــاح علــى األحــكام الحاليــة الــواردة فــي القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء وفــي 
قواعــد طوكيــو عنــد تطبيقهــا علــى الســجينات.

ــادرة  ــات الص ــات واإلعان ــف اإلتفاقي ــي مختل ــواردة ف ــادئ ال ــن المب ــد م ــذه القواع ــتوحى ه تُس
ــة التــي تشــارك  ــة الجنائي عــن األمــم المتحــدة، وهــي موجَّهــة لســلطات الســجون وأجهــزة العدال
ــاء  ــات النس ــع فئ ــى جمي ــق عل ــة. وتطبّ ــر المجتمعي ــة والتدابي ــر اإلحتجازي ــات غي ــي إدارة العقوب ف
ــة الســجينات القاصــرات تتوافــق  المحرومــات مــن حريتهــن، كمــا تتضمــن قواعــد اضافيــة لمعامل
مــع المعاييــر الدوليــة، وخصوصــا مــع قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون قضــاء 
األحــداث )قواعــد بيجيــن(، ومبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة لمنــع جنــوح األحــداث )مبــادئ الرياض 
ــة  ــم، وكيفي ــن حريته ــن م ــداث المجرَّدي ــة األح ــأن حماي ــدة بش ــم المتح ــد األم ــة(، وقواع التوجيهي
التعامــل مــع هــذه الفئــة مــن الســجناء وإعــادة تأهيلهــا، علــى أن يُجتنــب إلــى أقصــى حــدّ ممكــن 

إيداعهــا فــي مؤسســات إصاحيــة.

نصّت القاعدة 1 38 على مبدأ عدم التمييز مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات الخاصّة بالسجينات. 
أن  يجب  التي  والتسهيات  السجن  الى  واألطفال  النساء  دخول  إجراءات  فتناولت   39  2 القاعدة  أما 
تتوفر لهن، بما فيها لناحية األجنبيات والنساء اللواتي يتوّلين مسؤولية رعاية أطفالهن. وتضمن 
القواعد 5 و6 و9 و10 و12 النظافة والعناية الشخصية للسجينات وتوفير المياه وخدمات الرعاية 
لها  األولية  االحتياجات  لتحديد  السجن  دخول  عند  الصحي  الفحص  فيها  بما  والعقلية،  الصحية 
ولطفلها في حال كان يرافقها، اضافة الى الرعاية الصحية الخاصة بالنساء، بما فيها تأمين العناية 
الطبية الازمة وبرامج الرعاية الصحية العقلية وإعادة التأهيل العقلي تراعي االحتياجات الخاصة 

بالنساء والصدمات التي تعرّضن لها، وذلك داخل السجن أو في المرافق غير االحتجازية.

وتنــص القواعــد 14 و15 و16 و17 و18 علــى برامــج خاصّــة للســجينات اللواتــي يعانيــن 
ــأنه، أو  ــن بش ــم الّازمي ــة والدع ــم الرعاي ــه وتقدي ــرية وعاج ــة البش ــص المناع ــروس نق ــن في م
ــة بالعــاج مــن تعاطــي المخــدرات كمــا إعــداد وتنفيــذ اإلســتراتيجيات بالتشــاور مــع  تلــك المتصل
مؤسّســات خدمــات رعايــة الصحــة العقليــة وخدمــات الرعايــة االجتماعيــة  التــي تَحــول دون إقــدام 
الســجينات علــى االنتحــار وإلحــاق األذى بأنفســهن. إضافــًة الــى خدمــات الرعايــة الصحيــة الوقائيــة.

وتكفــل القواعــد 19 و20 و21 األمــن والســامة، فتنــصّ علــى وجــوب اتخــاذ التدابيــر الفعالــة 

»مــن أجــل إنفــاذ مبــدأ عــدم التمييــز، الــذي يتجسَّــد فــي القاعــدة 6 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملة الســجناء، 
يجــب أن تؤخــذ فــي االعتبــار االحتياجــات المميَّــزة الخاصــة بالســجينات عنــد تطبيــق هــذه القواعــد . وال يُنظــر إلــى 

تلبيــة هــذه االحتياجــات مــن أجــل تحقيــق قــدر كبيــر مــن المســاواة بيــن الجنســين علــى أنها أمــر تمييــزي«.
ــي  ــى الســجن بســبب الحساســية الخاصــة الت ــال إل ــاه كافٍ إلجــراءات دخــول النســاء واألطف ــاء انتب :» 1 - يجــب إي
ــا  ــا بم ــجن حديًث ــن الس ــي دَخَْل ــجينات ا للوات ــهيات للس ــر تس ــب توفي ــت . ويج ــذا الوق ــي ه ــم ف ــبها وضعه يكتس
يمكنهــن مــن االتصــال بذويهــن؛ والحصــول علــى االستشــارات القانونيــة؛ والحصــول علــى معلومــات حــول قواعــد 
الســجن ولوائحــه، ونظــام الســجن، واألماكــن التــي يســتطعن فيهــا التمــاس المســاعدة فــي حالــة حاجتهــن إليهــا، 
وذلــك بلغــة يفهمنهــا؛ والحصــول، فــي حالــة النســاء األجنبيــات، علــى إمكانيــة االتصــال بممّثلــي قنصليــاتهن كذلــك.

2 - يســمح للنســاء الاتــي يتولَّيــن مســؤولية رعايــة أطفالهــن، قبــل أو عنــد دخولهــن الســجن، باتخــاذ ترتيبات تخص 
أطفالهــن، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة تعليــق احتجازهــن لفتــرة معقولــة، بما يراعــي المصلحــة المثلــى لألطفال«.

38-القاعدة 1   : 

39-القاعدة 2   : 
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ــن  ــن مدربي ــل موظفي ــن قب ــدي م ــش الجس ــة التفتي ــاء عملي ــجينات أثن ــة الس ــن كرام ــي تضم الت
ــم. ــن لعمله وممتهني

ــى أنّــه ال تُطبَّــق عقوبــة الحبــس  ــصّ القاعــدة 22 عل أمــا لناحيــة الســجينات الحوامــل فتن
ــات  ــا واألمه ــنَّ رُضَّعً ــي يَحْضُ ــجينات اللوات ــل والس ــى الحوام ــي عل ــزل التأديب ــرادي أو الع اإلنف
المرضعــات فــي الســجن. وتنــصّ القاعــدة 23 علــى أنّــه ال تشــمل العقوبــات التأديبيــة التــي 
تفــرَض علــى الســجينات منعَهــنّ مــن اإلتصــال بأسَــرهن، وال ســيما بأطفالهــن. كمــا ال تُســتخدم 
ــاء  ــاض وأثن ــآالم المخ ــرُرْن ب ــي يم ــاء اللوات ــع النس ــة م ــد الحري ــدة 24 أدوات تقيي ــب القاع بموج

ــوالدة وبعــد الوضــع مباشــرة. ال

ــم الشــكاوي،  ــد الســجينات بالمعلومــات وحقهــن فــي تقدي وتكفــل القواعــد 25 و26 و27 تزوي
ــارة  ــماح بزي ــد الس ــن، وعن ــيما بأطفاله ــي ال س ــم الخارج ــال بالعال ــية واالتص ــارات التفتيش والزي

ــال. ــع الرج ــاواة م ــدم المس ــى ق ــق عل ــذا الح ــجينات ه ــارس الس ــى أن تم األزواج، عل

كمــا لحظــت قواعــد بانكــوك فــي القواعــد 29 الــى 35 مبــادئ تتعلق بموظفــي الســجن وتدريبهم 
بمــا يؤمــن إعــادة اندمــاج الســجينات فــي المجتمــع وإدارة المرافــق اآلمنــة التــي تكفــل إعــادة 
تأهيلهــن، بمــا فــي ذلــك تدابيــر بنــاء قــدرات موظفــات الســجون وإعــداد السياســات واالســتراتيجيات 
ــف  ــة لهــن مــن العن ــر أقصــى درجــة مــن الحماي ــة الســجينات ورعايتهــن، وتوفي المتعلقــة بمعامل
الجســدي أو اللفظــي القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس ومــن اإلعتــداء عليهــن والتحــرُّش الجنســي 

بهن.

وللســجينات القاصــرات حمايــة خاصــة بحيــث حــدّدت القواعــد 36 و37 و38 و39 تدابيــر تلبــي 
ــى فــرص متســاوية  ــة، فتحصــل الســجينات القاصــرات عل ــة العمري ــة لهــذه الفئ احتياجــات الحماي
فــي التعليــم والتدريــب المهنــي أســوة بمــا يُتــاح للســجناء مــن األحــداث،  وتســتفدن مــن البرامــج 
ــة  ــف حــول الرعاي ــن التثقي ي ــة والخاصــة بجنســهن، ويتلقَّ ــاتهن العمري والخدمــات المخصصــة لفئ
ــاء أمــراض النســاء  ــاح لهــن إمكانيــة الوصــول المنتظــم إلــى أطب الصحيــة الخاصــة بالنســاء؛ وتُت
ــى الســجينات القاصــرات الحوامــل دعمــًا ورعايــة طبيــة  أســوة بالســجينات البالغــات. كمــا تتلقَّ

متكافئيــن مــع مــا يُقــدَّم منهمــا إلــى الســجينات البالغــات.

وللفئــات المهمشــة كالنســاء المدانــات أيضــًا أهميــة بحيــث لحظــت القاعدتــان 40 و41 أســاليب 
ــذ  ــداد وتنفي ــان إع ــجينات لضم ــروف الس ــس وظ ــوع الجن ــة بن ــات الخاص ــي االحتياج ــف تراع تصني
ــر فــي إعــادة تأهيلهــن وعاجهــن وإعــادة دمجهــن فــي  ــى التبكي خطــط مائمــة وفرديــة تهدف إل

ــة المناســبة. ــة العقلي ــة  الصحي ــن الرعاي ــع،  وتأمي المجتم

أمــا لناحيــة نظــام الســجن فأخــذت االقاعــدة 42 ومــا يليهــا بعيــن االعتبــار اإلحتياجــات المائمــة 
لنــوع الجنــس وخاصّــة الحوامــل واألمهــات المرضعــات والنســاء اللواتــي يرافقهــن أطفالهــن فــي 
ــى دعــم نفســي وخاصــة  ــي يحتجــن إل ــم الســجينات اللوات ــات تائ ــر خدم الســجن وضــرورة توفي

ــي الحوامــل أو األمهــات  لمــن تعرَّضــن العتــداءات جســدية أو نفســية أو جنســية، ووجــوب تلقَّ
المرضعــات توجيهــات حــول صحتهــن وغذائهــن وبرامــج العــاج واالحتياجــات الطبيــة. وال يُعامــل 
األطفــال الذيــن يرافقــون أمهــاتهم فــي الســجن باعتبارهــم ســجناء ويجــب توفيــر الرعايــة الصحيــة 

لهــم والســماح لهــم بقضــاء أقصــى وقــت ممكــن مــع أمهاتهــم.

ــات  ــود اتفاق ــد وج ــه عن ــث إنّ ــات بحي ــجينات األجنبي ــع الس ــًا م ــًا خاص ــدة 53 تعام ــددت القاع وح
ثنائيــة أو اتفاقــات متعــدِّدة األطــراف ذات صلــة، يجــب النظــر في نقــل الســجينات األجنبيــات اللواتي 
ال يُقِمْــن فــي الدولــة التــي سُــِجنَّ فيهــا إلــى أوطــانهن، وخاصــة إذا كان لهــن في أوطــانهن أطفال، 
وعندمــا يتعيَّــن أن يُخــرج مــن الســجن طفــل يعيــش مــع ســجينة أجنبيــة غيــر مقيمــة فــي الدولــة 
التــي سُــجنت فيهــا، ينبغــي النظــر فــي إعــادة الطفــل إلــى وطنــه، مــع مراعــاة مصلحتــه المثلــى 

وبالتشــاور مــع أمــه.

ــدور  ــة لص ــر الاحق ــة والتدابي ــر اإلحتجازي ــر غي ــا التدابي ــا يليه ــد 57 وم ــت القواع ــد تضمّن وق
األحــكام خاصــة فــي مــا يتعلــق بالحوامــل والنســاء اللواتــي يُعِلــن أطفــااًل، والمجرمــات القاصــرات 

ــات. ــاء األجنبي والنس

6ـ قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون قضاء 
األحــداث )قواعد بيجيــن( 1985 40

7ـ مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة لمنــع جنــوح األحــداث 
الريــاض التوجيهيــة( 1990 41 )مبــادئ 

تتنــاول هــذه القواعــد بشــكل عــام شــؤون األحــداث وضــرورة وضــع سياســة اجتماعيــة تقدميــة 
ــي  ــو البدن ــق بالنم ــا يتعل ــي م ــن ف ــاعدة خاصتي ــة ومس ــى رعاي ــون ال ــم يحتاج ــار أنّه ــى اعتب عل
والعقلــي واإلجتماعــي، كمــا يحتاجــون الــى الحمايــة القانونيــة التــي تحفــظ كرامتهــم وذلــك دون 

ــاث. التفريــق بيــن الذكــور واإلن

ــى واقــع المجرمــات الشــابات والــى ضــرورة إيائهــن اهتمامــًا  وتطرقــت القاعــدة 26 فقــرة 4 ال
خاصــًا باحتياجاتهــنّ ومشــاكلهن الخاصــة. وال يجــوز بأيــة حــال أن يتلقيــن مــن الرعايــة والحمايــة 
والمســاعدة والعــاج والتدريــب قــدرًا أدنــى ممــا يتلقــاه المجرمــون الشــبان. ويكفــل لهــن معاملــة 

عادلــة.

اعتمدت بقرار الجمعية العامة 3/44 المؤرخ في 29 تشرين الثاني 1985.
اعتمدت بقرار الجمعية العامة 112/45 المؤرخ في 14 كانون األول 1990.
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ــات  ــة التأكيــد علــى أّن منــع جنــوح األحــداث بمــن فيهــم الفتي ــادئ الريــاض التوجيهي تضمــن مب
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واألطفــال، هــو جــزء جوهــري مــن منــع الجريمــة فــي المجتمــع. أمــا فيمــا يختــص بالتشــريع وإدارة 
شــؤون قضــاء األحــداث فتدعــو المبــادئ 52 الــى 59 الحكومــات إلصــدار قوانيــن وإجــراءات محــددة  
وتنفيذهــا لتعزيــز حقــوق األحــداث بوجــه عــام وحمايتهــم. وتحظــر إخضــاع الحــدث ســواء فــي البيت 

أو المدرســة أو أيــة مؤسســة أخــرى لتدابيــر تصحيحيــة أو عقابيــة قاســية أو مهينــة.

ــم  ــن وغيره ــذ القواني ــن بتنفي ــن المكلفي ــب الموظفي ــوب تدري ــادئ بوج ــذه المب ــب ه ــا تطال كم
مــن ذوي الصلــة بهــذه المهمــة مــن الجنســين علــى اإلســتجابة الحتياجــات األحــداث الخاصــة، ثــم 
ــى المؤسســات  ــة إل ــات اإلحال ــى البرامــج وإمكان ــن عل ينبغــي أن يكــون هــؤالء الموظفــون مطلعي

ــى أقصــى حــدّ ممكــن. ــة تحويــل األحــداث عــن النظــام القضائــي وأن يســتخدموها إل بغي

8ـ قواعــد األمــم المتحــدة لحمايــة األحــداث المجرديــن مــن 
42  1990 حريتهــم 

ــه كل  ــى أنّ ــدث عل ــرف الح ــداث، فتع ــة األح ــددة لحماي ــر مح ــى معايي ــد عل ــذه القواع ــصّ ه تن
شــخص دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر، علــى أن يحــدّد القانــون الســن التــي ينبغــي دونهــا عــدم 
ــاندة  ــادئ مس ــذه المب ــن ه ــا. وتتضم ــن حريته ــة م ــه أو الطفل ــن حريت ــل م ــد الطف ــماح بتجري الس
نظــام قضــاء األحــداث حقــوق األحــداث وســامتهم، ويعــزّز خيرهــم المــادي واســتقرارهم العقلــي، 
وعــدم اللجــوء إلــى الســجن وتجريــد األحــداث مــن حريتهــم اال وفقــًا للمعاييــر الدوليــة وكحــّل أخيــر 

وألقصــر فتــرة الزمــة. 

وينــص المبــدأ 4 علــى تطبيــق هــذه القواعــد بنزاهــة علــى جميــع األحــداث دون أي تمييــز مــن 
حيــث العنصــر واللــون والجنــس والعمــر واللغــة و الديــن أو أي أمــر أخــر.

ــًا إحتياجاتهــم  ــداث إاّل فــي ظــروف تراعــي تمام ــى أن ال يحتجــز األح ــدأ 28 عل ــا ينــصّ المب  كم
الخصوصيــة وأوضاعهــم والمتطلبــات الخاصــة المتصلــة بهــم وفقــًا للعمــر والشــخصية والجنــس 
ونــوع الجــرم وكذلــك الصحــة العقليــة والبدنيــة، وتكفــل لهــم الحمايــة مــا أمكــن، مــن التأثيــرات 
الضــارة وحــاالت الخطــر.  وينبغــي أن يكــون المعيــار األساســي للفصــل بيــن مختلــف فئــات األحــداث 
المجرديــن مــن حريتهــم هــو تقديــم نــوع الرعايــة األنســب الحتياجــات األفــراد المعنييــن وحمايــة 

ســامتهم البدنيــة والعقليــة والمعنويــة وخيرهــم.

ــن  ــن م ــداث المجردي ــان لألح ــواء، فيضمن ــة واإلي ــة المادي ــى البيئ ــدآن 31 و32 عل ــص المب وين
الحريــة الحــق فــي مرافــق وخدمــات تســتوفي كل متطلبــات الصحــة والكرامــة اإلنســانية. ويتعيــن 
أن يكــون تصميــم مؤسســات األحــداث وبيئتهــا الماديــة متوافقــًا مــع غــرض إعــادة تأهيــل األحــداث، 
ــة وأنشــطة أوقــات  ــة والتماريــن البدني وإتاحــة فــرص التواصــل واإلشــتراك فــي األلعــاب الرياضي

الفــراغ. ويتعيــن أن تكــون مرافــق األحــداث مصممــة ومبنيــة بطريقــة تقلــل الــى الحــد األدنــى مــن 
المخاطــر.

كمــا تضمنــت المــادة 54 اعتمــاد المؤسســات اإلحتجازيــة برامــج متخصصــة يضطلــع بهــا 
موظفــون أكفــاء. وينبغــي تكييــف هــذه البرامــج حســب أعمــار األحــداث المعنييــن وجنســهم وســائر 

متطلباتهــم.

السجناء  لمعاملة  الدنيا  المعايير  حددت  التي  الدولية  والمبادئ  القواعد  هذه  إلى  باإلضافة 
والسجينات، يقتضي التنويه بمبادئ أخرى حدّدت دور ومسؤولية األشخاص المعنيين بصون العدالة 
الجنائية والمولجين بتفعيل اجراءاتها، كالموظفين والموكلين بالقيام بأعمال االعتقال واالحتجاز، 
النيابة العامة والمحامين، وذلك بهدف تطبيق  والموظفين الصحيين، واألطباء، والقضاة وأعضاء 
المعايير الدولية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والكرامة االنسانية والحريات األساسية والمساواة 
أمام القانون وتشجيعه. نذكر من هذه المبادئ: مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ 
القوانين 43 ، ومبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، وال سيما األطباء، في 
أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  من  والمحتجزين  المسجونين  حماية 
الاإنسانية أو المهينة44 ، والمبادئ األساسيّة الستقال هيئة القضاء 45، والمبادئ األساسيّة بشأن 

دور المحامين46 ، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة 47. 

كمــا يقتضــي التنويــه أيضــًا بمــا تضمنــه اعــان األلفيــة الصــادر عــن األمــم المتحــدة فــي العــام 
2000 والــذي التــزم لبنــان بتحقيــق أهدافــه اضافــة الــى 191 دولــة، بحيــث التزمــت هــذه الــدول 
بتحقيــق 8 أهــداف و21 غايــة  و58 مؤشــرًا بحلــول العــام 2015، بمــا فــي ذلــك تعزيــز المســاواة 
بيــن الجنســين، وتحســين الرعايــة الصحيــة لــألم والطفــل، ومكافحــة انتشــار األمــراض المعديــة. 
وتضمّــن إعــان األلفيــة التزامــات بتعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايــة الفئــات المعرّضــة والمهمشــة، 
وضمــان أن يحصــل كّل شــخص علــى األقــّل علــى الحــد األدنــى األساســي مــن الرعايــة الصحيــة 
والســكن والغــذاء والمــاء والصــرف الصحــي والتعليــم، والتصــدّي النتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي 

تقــوّض مــا يتحقــق مــن تقــدم نحــو إنجــاز األهــداف.

اعتمدت بقرار الجمعية العامة 113/45 المؤرخ في 14 كانون األول 1990.

اعتمــدت ونشــرت علــي المــأل بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 169/34 المــؤرخ فــي 17 كانــون األول 
.1979

اعتمــدت ونشــرت علــي المــأل بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 194/37 المــؤرخ فــي 18 كانــون األول 
.1982

اعتمدهــا مؤتمــر األمــم المتحــدة الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن المعقــود فــي ميانــو مــن 26 آب إلــى 6 
أيلــول 1985 كمــا اعتمــدت ونشــرت علــي المــأل بموجــب قــراري الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 32/40 المــؤرخ فــي 

29 تشــرين الثانــي 1985، 146/40 المــؤرخ فــي 13 كانــون األول 1985.

اعتمدهــا مؤتمــر األمــم المتحــدة الثامــن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن المعقــود فــي هافانــا مــن 27 آب إلــى 7 
أيلــول 1990.

اعتمدهــا مؤتمــر األمــم المتحــدة الثامــن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن المعقــود فــي هافانــا مــن 27 آب إلــى 7 
أيلــول 1990 :               -42
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وبالنظــر الــى ان مبــادئ حقــوق اإلنســان مكفولــة للجميــع، وتحظــر مــن أيّ تمييــز فــي التمتــع  
بهــذه الحقــوق أليّ ســبب كان، مــا يقتضــي بالضــرورة إزالــة القوانيــن والمؤسســات التــي تتضمــن 
تمييــزًا ضــد أيــة فئــة أو فــرد، وتوفيــر المــوارد الازمــة الســتيعاب تلــك الفئــات أو أولئــك األفــراد فــي 
االســتفادة مــن برامــج التنميــة. مــن هنــا أهميــة إيــاء اإلهتمــام الكامــل للمســاواة بيــن الجميــع، 

خاصــة الفئــات المهمشــة بمــا فيهــا المــرأة، والسّــجناء والســجينات وغيرهــم. 

الجزء الثاني:
 اإلطار التشريعي للسجون ومدى انسجامه

 مع المعايير الدولية لحقوق االنسان
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الجزء الثاني: اإلطار التشريعي للسجون ومدى انسجامه مع 
المعايير الدولية لحقوق االنسان

اجتــازت الســجون اللبنانيــة مراحــل متعاقبــة، ففــي عهــد التبعيــة للدولــة العثمانية كانت الســجون 
بدائيــة يعانــي نزالؤهــا مــن أقســى ظــروف الحيــاة. فلــم تكــن هنــاك مبــانٍ مخصصــة لهــا، وانمــا 
كانــت مقارهــا فــي الطوابــق الســفلى فــي دور المصالــح الحكوميــة، وكان طابــع معاملــة الســجناء 

هــو التنكيــل بهــم لنشــر االرهــاب فــي نفوســهم.

وبــدأت النــواة األولــى لوضــع تنظيــم قانونــي للســجون باألمــر رقــم 1919/242 الــذي أصــدره 
حاكــم المنطقــة الغربيــة عقــب احتــال الحلفــاء األراضــي اللبنانيــة، الــذي قــرر مــن خالــه إنشــاء 
مشــاغل فــي الســجون. ثــم أصــدر ممّثــل فرنســا )فــي زمــن االنتــداب( القــرار رقــم 1921/1488 
المتعلــق بتنظيــم الســجون اللبنانيــة، وقــد تضمــن هــذا القــرار اصاحــًا يعــد ثــورة وفقــًا لألفــكار 
التــي كانــت ســائدة فــي ذلــك الحيــن، حيــث حــدد رجــال الســجون مــن المدنييــن وليــس مــن 
العســكريين. وبعــد إعــان الدســتور فــي العــام 1926، صــدر المرســوم رقــم 678 فــي 13 حزيــران 
1930 واضعــًا تنظيمــًا شــامًا للســجون اللبنانيــة، ومتنــاواًل كّل جوانــب إدارتهــا ومحــددًا علــى وجــه 
ــى  ــًا حت ــوم مطبق ــذا المرس ــّل ه ــد ظ ــه. وق ــه وواجبات ــجينة وحقوق ــع السجين/الس ــي وض تفصيل
صــدور المرســوم الحالــي لتنظيــم الســجون ذات الرقــم 14310 تاريــخ 11 شــباط 1949، والــذي 

شــهد تعديــات طفيفــة.

يتنــاول هــذا القســم اإلطــار التشــريعي للســجون اللبنانيــة كمــا ورد فــي أحــكام المرســوم رقــم 
14310 المتعلــق بتنظيــم الســجون الصــادر فــي العــام 1949 وتعدياتــه لناحيــة وضــع الســجناء 
ــة، ومــدى انســجام هــذه األحــكام مــع  ــة والحياتي ــًة، والســجينات خاصــًة، ومتطلباتهــم اليومي عام
ــة  ــا لمعامل ــادئ الدني ــة لحقــوق االنســان بشــكل عــام والقواعــد والمب ــات الدولي مضمــون االتفاقي

الســجناء والســجينات خاصــة.

كمــا ســنعرض بعــض التشــريعات األخــرى التــي تناولــت الســجون اللبنانيــة والتــي ارتأينــا تفصيل 
ــر  ــرة أو غي ــورة مباش ــا بص ــجينات، ام ــوق الس ــة بحق ــوص مرتبط ــن نص ــا م ــا فيه ــا لم مضمونه

مباشــرة.

فصل أول:  المرسوم رقم 14130 تاريخ 11 شباط 
1949 48  المتعلق بتنظيم السجون وأمكنة التوقيف 

ومعهد اصالح األحداث وتربيتهم مع تعديالته.
ينّظم المرسوم رقم 14310 السجون وأمكنة التوقيف ومعهد اصاح األحداث وتربيتهم، والذي 

أخضع في مادته األولى 49  السجون لسلطة وزير الداخلية. 

يتضمــن المرســوم رقــم 14310 المذكــور أعــاه 153 مــادة موزعــة علــى 21 بابــًا تتنــاول تنظيم 
الســجون، وإدارتهــا وتفتيشــها واإلدارة الطبيــة فيهــا، ومكتبــة الســجن وزيــارة الســجناء وأوضاعهــم 

المعيشــية مــن غــذاء وملبــس وفــراش وخافهــا.

والماحظ أن المشترع عندما استعمل في صياغته لمعظم مواد المرسوم عبارة »السجين«، قد 
عنى بذلك اإلناث والذكور معًا. وقد أكدت على هذا األمر المادة 23 50  منه التي نصّت على أن جميع 

أحكامه تطبق أيضًا على السجينات. 

النساء«  »سجون  عنوان  تحت  للنساء  أبوابه  مجمل  من  واحدًا  بابًا  خصص  المرسوم  ان  غير 
تضمن ست مواد فقط تتعلق بمعظمها بكيفية حراسة هذه السجون وإدارتها، فضًا عن بعض 
النصوص األخرى المتفرقة التي تناولت زيارة السجينات وحقوق الحوامل منهن، دون أن يُكرس 
التي تميزهن عن  الخاصة  احتياجاتهن  وتلبي  بها  تتمتعن  التي  والخصوصية  تتناسب  لهن قواعد 
الدولية  المعايير  وروحية  متائمًا  جاء  المرسوم  أحكام  من  بعضًا  أن  الى  ونشير  الذكور.  السجناء 
لحقوق االنسان المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية، غير أن هذه األحكام أغفلت ذكر العديد 
من المبادئ والحقوق الدنيا للسجناء عامة، والسجينات تحديدًا، ومنها المبدأ األساسي المنصوص 
عليه في معظم اإلتفاقيات الدولية والمتعلق بعدم جواز التمييز في المعاملة بين السجناء والتفرقة 

المعــدل وفقــًا للمرســوم رقــم 1170 تاريــخ 1953/2/19، والمرســوم رقــم 6687 تاريــخ 1967/2/21، والمرســوم 
ــخ  ــخ 1979/11/15، والمرســوم رقــم 3160 تاري ــخ 1970/3/25، والمرســوم رقــم 2426 تاري رقــم 14110 تاري

1980/6/27، والمرســوم رقــم 10182 تاريــخ 1997/5/2، والمرســوم رقــم 15119 تاريــخ 2005/9/10. 

 ».... وتطبق على السجينات جميع األحكام الواردة في هذا النظام«.

المادة 1: تخضع السجون لسلطة وزير الداخلية و هي تقسم الى قسمين:
أ- سجون مركزية.
ب- سجون مناطق.

تعتبــر ســجون بيــروت مركزيــة، امــا الســجون الموجــودة فــي مراكــز محاكــم االســتئناف و القضــاة المنفرديــن فانهــا 
تعتبــر ســجون مناطــق

- سجن المقر العام للمديرية العامة لقوى االمن الداخلي في بيروت.
الموقوفون لدى القضاء الجزائي أو القضاء العسكري أو المجلس العدلي مهما كانت مدة التوقيف.

:               -48
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من أي نوع كانت 51 . ومن المتعارف عليه كما ذكرنا آنفًا انه ال يعتبر من قبيل التمييز التدابير التي 
تطبّق بحكم القانون والتي ال تستهدف سوى حماية الحقوق واألوضاع الخاصة للنساء 52 .  

ســوف نعالــج فــي هــذا الســياق مســألة تنظيــم ســجون النســاء، مــن جهــة أولــى، ومــن جهــة ثانيــة 
األوضــاع المعيشــية والخدماتيــة فــي هــذه الســجون كمــا لحظها المرســوم.

المنصــوص عليــه فــي المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، ومنهــا: المــادة 7 مــن االعــان العالمــي لحقــوق االنســان، 
والقاعــدة 6 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، والمــادة 2 مــن المبــادئ األساســية لمعاملــة الســجناء، 
والفقــرة األولــى مــن المبــدأ 5 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل 

ومنهــا: الفقــرة )د( مــن القاعــدة 8 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء: »يفصــل االحــداث عــن البالغيــن«، مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن، والقاعــدة األولــى مــن قواعــد بانكــوك.
والفقــرة )ج( مــن المــادة 37 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل: »وبوجــه خــاص، يفصــل الطفــل المحــروم مــن حريتــه عــن 

البالغيــن، مــا لــم يعتبــر أن مصلحــة الطفــل تقتضــي خــاف ذلــك«.
المــادة االولــى، فقــرة 2 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن 

أشــكال اإلحتجــاز أو الســجن 1988.
ــة الســجناء:  ــا لمعامل ــة الدني ــه الفقــرة )3( مــن القاعــدة 53 مــن القواعــد النموذجي هــذا ينســجم مــع مــا نصــت علي
»)3( تكــون مهمــة رعايــة الســجينات واالشــراف عليهــن مــن اختصــاص موظفــات الســجن النســاء حصــرًا. علــى ان هــذا 
ال يمنــع الموظفيــن الذكــور، وال ســيما االطبــاء والمعلميــن، مــن ممارســة مهامهــم المهنيــة فــي الســجون أو أقســام 

الســجون المخصصــة للنســاء«.

ومنهــا: الفقــرة )ب( مــن القاعــدة 8 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء » يفصــل المحبوســون احتياطيــًا 
ــع األشــخاص الذيــن  ــادئ المتعلقــة بحمايــة جمي ــدأ 8 مــن مجموعــة المب عــن المســجونين المحكــوم عليهــم«، والمب
يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن: »يعامــل األشــخاص المحتجــزون معاملــة تتناســب مــع وضعهــم 

كأشــخاص غيــر مدانيــن. وعلــى هــذا، يتعيــن الفصــل بينهــم وبيــن الســجناء، كلمــا أمكــن ذلــك«.
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تنظيم سجون النساء في لبنان:  )1
قضــى المشــترع اللبنانــي، انســجامًا مــع المعاييــر الدوليــة للســجون، بوجــوب الفصــل بيــن النســاء 
والرجــال، إذ نصــت المــادة 9 مــن المرســوم رقــم 14310 علــى أن »توضــع النســاء المحكــوم عليهن 
فــي ســجون خاصــة بهــنّ«، وقســمت الســجون الــى ســجن نســاء عــام يقــع فــي بيــروت، وســجون 
اخــرى متواجــدة فــي مراكــز المحافظــات وفــي الملحقــات وفــي الســجون الكائنــة فــي مراكــز القضــاة 

المحققيــن أو المحاكــم التــي ســتحاكمن لديهــا.

إاّل انهــا وزعــت الســجينات داخــل الســجون حســب مــدّة العقوبــة المحكــوم عليهــن بهــا. وبذهابــه 
هــذا المذهــب، يكــون المشــترع اللبنانــي قــد اعتمــد في تقســيم أنــواع الســجون على معيــار تقليدي 
ــررات فصــل الســجينات المحكومــات قــد يكــون  ــا. ومــن مب ــة المحكــوم به قوامــه جســامة العقوب
عــدم إتاحــة الفرصــة أمــام الخطيــرات منهــنّ بتعليــم مهاراتهــنّ اإلجراميــة الــى بعــض الســجينات 
المبتدئــات. فضــًا عــن أن  العقوبــة األشــد قســوة تتطلــب ســجنًا يخضــع لنظــام صــارٍم فــي التنفيــذ، 
وتــزداد درجــة الصرامــة كلمــا زادت قســوة العقوبــة. األمــر الــذي يخالــف النظــم العقابيــة الحديثــة 
ــى تقســيم الســجون بطريقــة تتفــق مــع  ــة وال ــات الســالبة للحري ــد العقوب ــى توحي التــي تتجــه ال
شــخصية المحكــوم عليــه وقابليتــه لاصــاح. وهــذا النظــام يُعــرف بمبــدأ »تفريــد العقوبــة« الــذي 

يعتبــر أّن التأهيــل واعــادة الدمــج فــي المجتمــع هــو الغــرض األول مــن العقوبــة. 

أما بالنسبة الى الموقوفات، فقد نصت المادة 9 أيضًا على ان توضعن في السجون الكائنة في 
مركز القضاة المحققين في الجرائم المنسوبة اليهن، أو المحاكم التي سيحاكمن لديها، دون أن 
يأتي على ذكر فصلهن عن المحكومات، األمر الذي يتعارض كّليًا مع المعايير الدولية للسجون 53، 
الموقوفات والمحكومات في مكان واحد، ألن  إذ ال يجوز وضع  وفي هذا مخالفة قانونية جسيمة، 

الموقوفة تتمتع حتى تاريخ صدور الحكم ضدّها بمبدأ البراءة المفترضة، وألن زجّ مختلف الفئات 
المذكورة بعضها مع بعض ومن دون التفريق بينها على أساس الفعل الجرمي ومدى خطورته، ال 

يراعي األساس الشخصي لمرتكب الفعل الجرمي.

كما أوجبت المادة 8 من هذا المرسوم تخصيص أماكن خاصة بالقاصرين/القاصرات من موقوفين 
أو محكومين وفق ما نصّ عليه قانون العقوبات، وهذا ما يتاقى مع المبادئ األساسية المنصوص 

عليها في المواثيق الدولية 54 . 

بمديرة،  االدارة  هذه  المرسوم  من   25 المادة  فأناطت  النساء،  سجون  بإدارة  يتعلق  ما  في  أما 
قيادة  تحت تصرف  لحارسات يوضعن بحسب وظائفهن  الداخلية  الحراسة  منه  المادة 11  ومنحت 
الدرك، ويجري تعيينهن بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح هذه القيادة. كما أكدت المادة 23 
منه على ان مهمة مراقبة السجينات وحراستهن هي من اختصاص الحارسات النساء المعينات لهذه 
الغاية 55 . في حين يؤمن الدرك، ضباطًا وأفرادًا، حراسة سجون النساء من الخارج والتي تتناول 

حراسة األبواب والنوافذ. 

ومنعــت المــادة 24 مــن المرســوم دخــول أيّ رجــل كان الى ســجن النســاء، خاصة أزواج الحارســات 
ــش  ــق التفتي ــم ح ــن له ــن الذي ــب، والموظفي ــى الطبي ــق عل ــر ال يطب ــذا الحظ ــن، إاّل ان ه وأوالده

وقائــد الســجن والقضــاة. 
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األوضاع المعيشية والخدماتية في سجون النساء:  )2

في األوضاع المعيشية: أ - 

في النظافة:  •

في فراش السجين/السجينة:  •

في الطعام:  •

في العمل:  •

ــا  ــا م ــة، منه ــكام عام ــى أح ــواده عل ــن م ــض م ــي بع ــور ف ــم 14310 المذك ــوم رق ــص المرس ن
ــة النظافــة فيهــا ونظافــة الســجينات  يتعلــق بأوضــاع ســجون النســاء فــي شــقها المعيشــي لناحي
وطعامهــن، فضــًا عــن تخصيصــه بعضــًا مــن مــواده لتنظيــم عملهــن فــي الســجون، ومنهــا مــا 
ــم، أو  ــة والتعلي ــجون كالطباب ــل إدارة الس ــن قب ــجينات م ــا للس ــب تأمينه ــات الواج ــق بالخدم يتعل
بكيفيــة اتصالهــن بالعالــم الخارجــي عــن طريــق الزيــارات وغيرهــا مــن األمــور األساســية البديهيــة.

بالنســبة الــى أماكــن االحتجــاز، فقــد نــصّ المرســوم رقــم 14310 فــي مادتــه 112 علــى وجــوب 
المحافظــة علــى نظافــة الســجن، مشــترطًا كنــس الغــرف وأماكــن المنامــة صباحــًا ومســاًء وعــرض 
جميــع األماكــن للهــواء الطلــق فــي أكثــر االوقــات الممكنــة ومــلء االباريــق وتطهيــر المراحيــض. 
ــه  وأضافــت المــادة 89 منــه علــى »أنــه ال يجــوز لســجين مــا أن يســتخدم ســجينًا آخــر ليحــّل محل
ــائعة، أال  ــة ش ــى حال ــي ال ــير بالتال ــا تش ــا أنه ــة« كم ــخرات العام ــي الس ــه او ف ــف غرفت ــي تنظي ف
وهــي اســتغال الســجناء الميســورين للوضــع المــادي واإلجتماعــي للســجناء اآلخريــن وتســخيرهم 

لخدمتهــم مقابــل بــدل أو بدونــه.

ــق بالنظافــة الشــخصية للسجناء/الســجينات، فقــد شــدّد المرســوم المذكــور  ــا يتعل ــا فــي م أمّ
فــي المــادة 109 علــى هــذه المســألة مشــترطًا اســتحمامهم مرتيــن علــى األقــل فــي األســبوع فــي 
فصــل الشــتاء، وثــاث مــرات علــى األقــل فــي باقــي الفصــول، وعلــى ان تُبــدل الثيــاب الداخليــة 
ــة  ــة يومي ــجينة جراي ــادة 111، كل سجين/س ــي الم ــى، ف ــل. وأعط ــى االق ــبوع عل ــي األس ــرة ف م

قدرهــا عشــرين غرامــًا مــن الصابــون. 

   ونشــير الــى أّن مــا توّفــره النصــوص للســجينات فــي مــا يتعّلــق بالنظافــة الشــخصية ال يرقــى الــى 
أدنــى المســتويات وال يلبــي احتياجاتهــن الخاصــة علــى أكثــر مــن صعيــد، ال ســيما بالنســبة للحوامــل 
والمرضعــات منهــن، ناهيــك عــن عــدم النــص علــى تأميــن الفــوط الصحيــة وغيرهــا مــن مســتلزمات 
النظافــة الشــخصية، األمــر الــذي يتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق االنســان المنصــوص عليهــا 

فــي اإلتفاقيــات الدوليــة، ال ســيما قواعــد بانكــوك لعــام 562010 .

ــة  ــن 15 و16 مــن القواعــد النموذجي ــة للقاعدتي القاعــدة رقــم 5 مــن قواعــد بانكــوك وهــي تكمل
ــة  ــة لتلبي ــة الســجناء« يجــب أن توفــر للســجينات فــي أماكــن إيوائهــن المرافــق والمــواد الضروري ــا لمعامل الدني
ــاه  ــداد بالمي ــًا واإلم ــة مجان ــات الصحي ــك الحفاض ــي ذل ــا ف ــخصية، بم ــة الش ــث النظاف ــن حي ــة م ــن الخاص احتياجاته
بصــورة منتظمــة ألغــراض العنايــة الشــخصية لألطفــال والنســاء، وال ســيما النســاء اللواتــي يقمــن بأعمــال الطهــي 

ــض«. ــن الحي ــي يجيئه ــات أو اللوات ــل أو المرضع والحوام

:               -51

أمــا فــي مــا يتعلــق بلبــاس الســجينات، فقــد خصص المرســوم فــي المــادة 83 منــه أحكامــًا خاصة 
بــه، وحــدد شــروطه قياســًا علــى العقوبــة المحكــوم بهــا، علــى أن يجــدّد ســنويًا مــا عــدا المعطــف 
الــذي يجــدد كل ثــاث ســنوات. بقــي هــذا النــص حبــرًا علــى ورق، اذ ان الســجينات يُــزوَّدن بثيابهــن 
الخاصــة الرتدائهــا صيفــًا وشــتاًء، ناهيــك بأنــه ليــس غريبــًا عــدم تأميــن لبــاس موحّــد للســجينات 

فــي دولــة غيــر قــادرة أصــًا علــى تأميــن االحتياجــات االكثــر ضــرورة لهّــن. 

فــي مــا يتعلــق بفــراش السجين/الســجينة، فقــد نصــت المــادة 86 مــن المرســوم رقــم 14310 
علــى تزويــد كل سجين/ســجينة بفــراش فــردي، وأعطــت مواصفــات لهــذا االخيــر )حصيرة أو بســاط 
وفــراش مــن قــش ومخــدة وشرشــف وغطــاء(، وأوجبــت علــى السجين/الســجينة المحافظــة عليــه 
)حشــو الفــراش والمخــدة بخمســة عشــر كيلوغرامــًا مــن القــش أو العشــب اليابــس الــذي يُطهــر 
كل شــهر، وغســل الشراشــف كل شــهر فــي الشــتاء وكل 15 يومــًا فــي الصيــف(. يتجلــى فــي هــذا 

الســياق بدائيــة اللــوازم المســتعملة فــي منامــة الســجينات، وضــرورة تطويرهــا.

ــل مقاديــر المــواد الغذائيــة التــي  جــاءت المــواد 75 ومــا يليهــا مــن المرســوم رقــم 14310 لتفصّ
يتألــف منهــا طعــام كل سجين/ســجينة ونوعيتهــا علــى أن تقســم هــذه المــواد الــى ثــاث وجبــات، 
وأضافــت المــادة 80 مــن المرســوم المعدّلــة فــي العــام 1970 أنّــه يجــوز للنســاء الحوامــل 
والمرضعــات والمرضــى أن يأخــذوا وجبــاتٍ خاصــة وفقــًا إلشــارة طبيــب الســجن  57. أمــا الموقوفــون، 
فلهــم الحــق، بحســب المــادة 81 مــن المرســوم، بــأن يســتجلبوا طعامهــم مــن الخــارج ضمــن حــدود 

ــام 58  . النظ

األمــر الــذي يتاقــى الــى حــد مــا مــع القاعــدة 48 مــن قواعــد بانكــوك التــي نصــت – مــن جملــة مــا نصــت عليــه- علــى 
ضــرورة تأميــن أغذيــة كافيــة وفــق جــدول زمنــي مناســب للســجينات الحوامــل والمرضعــات، وبيئــة صحيــة وفــرص 

ممارســة التماريــن. 

فــي حيــن اقتصــرت القاعــدة 20 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء علــى ضــرورة توفيــر االدارة لــكل 
ســجين وجبــة طعــام تكفــي حاجاتــه، وإمكانيــة الحصــول علــى مــاء صالــح للشــرب.

المبــدأ 8 مــن المبــادئ األساســية لمعاملــة الســجناء: »ينبغــي تهيئــة الظــروف التــي تمكــن الســجناء مــن االضطــاع 
بعمــل مفيــد مأجــور ييســر اعــادة انخراطهــم فــي ســوق العمــل فــي بلدهــم ويتيــح لهــم أن يســاهموا فــي التكفــل 

ــًا«. بأســرهم وبأنفســهم مالي
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اعتبــرت المعاييــر الدوليــة للســجون أن الهــدف األساســي مــن إلــزام الســجين بالعمــل هــو مســاعدته 
علــى أن يختــّط لنفســه بعــد االفــراج عنــه حيــاة شــريفة وأن تتوفــر لــه كرامتــه كإنســان عامــل، كمــا 

أشــارت الــى ضــرورة أن يكــون العمــل منتجــًا، وان يكــون لــه نظيــر فــي الحيــاة خــارج الســجن 59 . 
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ــى  ــارة ال ــى باإلش ــجن، واكتف ــل الس ــل داخ ــجناء العم ــاز  للس ــد أج ــم 14310  فق ــوم رق ــا المرس أم
تعــدّد المهــن فقــط، بحيــث نصــت المــادة 118 منــه علــى إعــداد معامــل ألكبــر عــدد من المســجونين 
ــي  ــن ف ــا أعل ــك. كم ــام بذل ــة للقي ــة الكافي ــاآلالت الصناعي ــا ب ــه، وتجهيزه ــغيله وتدريب ــن تش يمك
المــادة 59 منــه التزامــه بالمادتيــن 46 و51 مــن قانــون العقوبــات، اللتيــن تلزمــان المحكــوم عليهــم 
ــام بأشــغال مجهــدة تتناســب وجنســهم وعمرهــم ســواء داخــل الســجن أو  باألشــغال الشــاقة بالقي
خارجــه، والمحكــوم عليهــم باإلعتقــال بالعمــل فــي أحــد األشــغال التــي تختارهــا إدارة الســجن، فــي 

حيــن اّن المحكــوم عليــه بالحبــس البســيط ال يجبــر علــى العمــل 60. 

إدارية  آنفًا لرقابة لجنة  المذكورة  المعامل  المادة 120 منه، إخضاع  المرسوم أيضًا، في  ولحظ 
تكون مسؤولة لدى وزير الداخلية، وتتولى المادة 130 61 تصنيف السجناء العمال وفقًا لكفاءتهم 
في صناعتهم على أن ال تُدفع لهم أجور كاملة بل نسب من هذه األجور تتفاوت بحسب الدرجات 
هذه  تتراوح  لكفاءتهم.   وفقًا  المهن  وألصحاب  للعمال  اإلدارية  اللجنة  تحددها  التي  والتصنيفات 
النسب بين 25 % و75 % من األجرة العادية الكاملة، على أّن العامل المتمرن ال يُعطى أجرة، ما 
ينافي مبادئ العدل والمساواة وأبسط قواعد حقوق اإلنسان. في حين حددت المادة 129 حصة كل 
سجين وفقًا الستحقاقه وعدد األيام التي يكون عمل خالها، األمر الذي عبرت عنه الفقرة األولى من 
القاعدة 76 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء باستعمالها عبارة »نظام أجور منصف«. 

وتضيف المادة 131 62  من المرسوم انّه ال يحق للسجين العامل ان يتصرف إاّل بنصف حصته، 
أما النصف اآلخر فيحفظ كأمانة ويدفع له عند خروجه من السجن 63.

وتجــدر االشــارة الــى ان المرســوم لــم يتضمــن أيّ نــص يتعلــق باإلحتياطــات المفــروض إتخاذهــا 
لحمايــة ســامة الســجناء العمــال وصحتهــم، والتعويــض عــن إصابــات العمــل واألمــراض المهنيــة 
التــي تلحــق بهــم علــى غــرار مــا يفرضــه القانــون للعمــال األحــرار وفــق مــا هــو منصــوص عليــه 

فــي المواثيــق الدوليــة.

ــاب المتعلــق بســجون النســاء نصــًا خاصــًا 64 مرتبطــًا بعمــل النســاء،  وقــد أورد المشــترع ضمــن الب
يهــدف الــى اعدادهــن تحــت اشــراف مديــرة الســجن علــى األشــغال اليدويــة التــي تتناســب مــع 

ــة.  ــروط معين ــن ش ــتعدادهن ضم اس

وانطاقــًا مــن مضمــون هــذا النــص، تتضــح بدائيــة األعمــال التــي تُعــدّ الســجينات لتلقيهــا فــي 
الســجون، وحصرهــا فقــط باألشــغال اليدويــة، دون أن يأتــي المرســوم علــى تعريــف ماهيــة هــذه 
ــن  ــن واعداده ــة تأهيله ــة لناحي ــادئ الدولي ــع المب ــارض م ــا يتع ــا، م ــة أو تحديده ــغال اليدوي األش
ــال مــن شــأنها تحســين ظــروف  ــان بأعم ــاة بعــد خروجهــن مــن وراء القضب ــرك الحي لخــوض معت
معيشــتهن وإبعادهــن عــن الســلوك المنحــرف. فضــًا عــن ذلــك، فــان نصــوص المرســوم المتعلقــة 
بعمــل الســجناء، وتحديــدًا الســجينات منهــم، جــاءت عامــة دون ان تراعــي وضــع الحوامــل واألمهــات 
المرضعــات والنســاء اللواتــي يرافقهــن أطفالهــن فــي الســجن، أو حتــى تلــك اللواتــي يحتجــن الــى 

دعــم نفســي. 

ــييد  ــت دون تش ــاد حال ــت بالب ــي عصف ــة الت ــداث األمني ــروف واألح ــى ان الظ ــارة ال ــى االش تبق
المعامــل المومــأ اليهــا أعــاه تمهيــدًا لتأميــن التدريــب المهنــي والعمــل للســجينات. بحيــث يقتصــر 
العمــل فــي الســجون اليــوم علــى قيــام الســجينات ببعــض األشــغال اليدويــة بمبــادرات مــن المجتمع 

المدنــي. 

 - تجــدر االشــارة الــى ان نــص المــادة 59 مــن المرســوم يتعــارض مــع نصــوص المرســوم عينــه، بحيــث تنــص المــادة 
ــتثني  ــل دون ان تس ــى العم ــة عل ــة اللبناني ــجون الجمهوري ــي س ــم ف ــوم عليه ــار المحك ــة اجب ــى امكاني ــه عل 117 من
المحكــوم عليهــم بالحبــس البســيط، وتضيــف امكانيــة الســماح بتشــغيل المتهميــن والموقوفيــن بنــاء علــى طلبهــم.

وهذا يتاقى مع ما ورد في القاعدة 76 فقرة 2 و3 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

ــي تتناســب مــع اســتعدادهن ضمــن الشــروط  ــة الت ــى االشــغال اليدوي ــرة عل ــدرب الســجينات تحــت اشــراف المدي » ت
ــه فــي هــذا المرســوم«. ــن المنصــوص علي الموضوعــة فــي نظــام المعامــل و تشــغيل المحكومي
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»تصنــف اللجنــة العمــال وأصحــاب المهــن وفقــا لكفاءتهــم فــى صناعتهــم بعــد أخــذ رأي رئيــس المعمــل وقائــد الســجن 
علــى الوجــه االتــي : - معلــم مــن الدرجــة االولــى ويعطــى أجــرة معلــم كاملــة . 

- معلم من الدرجة الثانية وأجرته تكون 75 بالمئة . 
- معاون معلم من الدرجة الثالثة وأجرته تكون 50 بالمئة.

- عامل من الدرجة الرابعة و أجرته تكون 25 بالمئة .
- عامل متمرن وال يعطى أجرا.

- ان العامــل المتمــرن الــذي ال يبرهــن عــن قابليــة لتعلــم المهنــة خــال ثاثــة اشــهر قابلــة التجديــد مــرة واحــدة يحــق 
للجنــة أن تخرجــه مــن العمــل وال يحــق لــه المطالبــة بالعــودة اليــه .

- ان تصنيــف درجــات العمــال و ترقيتهــم هــو مــن اختصــاص اللجنــة وحدهــا. وهــي تتخــذ قراراتهــا فــي هــذا الموضــوع 
مــرة فــي نهايــة كل ربــع مــن أربــاع الســنة«.

61-المادة130 : 

64-المادة26 : 

ــدوق وســجل حســابات الســجناء  ــدون فــى ســجل الصن ــدوق الســجن وت » ان أجــور الســجناء العمــال تحفــظ فــى صن
المختصــة بهــم ، وال يحــق للســجين العامــل أن يتصــرف اال بنصــف حصتــه ، أمــا النصــف اآلخــر فيحفــظ لــه كأمانــة 

الــى حيــن اتمــام مــدة حبســه فيقبــض مــا تراكــم لحســابه دفعــة واحــدة عنــد خروجــه مــن الســجن«.

62-المادة131 : 

في الخدمات: ب - 

في الخدمات الطبية:  •

يتضمــن المرســوم رقــم 14310 قســمًا خاصــًا يُســمى » اإلدارة الطبية »،  ونص علــى الضمانات 
األساســية بالرعايــة الصحيــة فــي المــواد 52 الــى 55. فالمــادة 52 منــه عــددت أفــراد االدارة الطبيــة 
ــاء  ــة، واألطب ــتطاع رأي وزارة الصح ــد اس ــة بع ــن وزارة الداخلي ــن م ــاء المعيني ــم األطب ــي تض الت
الرســميين فــي الملحقــات، وأطبــاء البلديــات فــي األماكــن التــي ال يوجــد فيهــا أطبــاء حكومييــن، 

وأطبــاء األســنان المعينيــن أيضــًا مــن وزارة الداخليــة.

وتفصّــل المــادة 53 مــن المرســوم واجبــات طبيــب الســجن المتمثلــة بزيارتــه الســجن 3 مــرات 
أســبوعيًا وإجرائــه تفتيشــًا صحيــًا كامــًا واالعتنــاء بالمرضــى وزيارتهــم كلمــا دعــت الحاجــة، واتخــاذ 
ــا  ــي كل م ــارية ف ــة االستش ــه الصف ــا أولت ــة، كم ــراض الوبائي ــن األم ــة م ــر الوقائي ــع التدابي جمي

يختــص باألمــور الصحيــة والغذائيــة. 

والجدير ذكره أن المعايير الدولية لحقوق االنسان تفرض ان يوفر للسجناء الخدمات الصحية دون 
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تمييز على أساس وضعهم القانوني 65 ، على ان يزور الطبيب السجناء المرضى يوميًا للوقوف على 
حالتهم الصحية ومدى تجاوبهم مع العاج.

وجــاءت المــادة 54 مــن المرســوم لتنــص علــى ضمانــة هامــة توجــب علــى األطبــاء وضــع تقريــر 
مفصــل فــي نهايــة كل ثاثــة أشــهر عــن حالــة الســجن مــن حيــث توفــر الشــروط الصحيــة، وحالــة 
المســجونين، وجميــع األمــراض التــي يتحققــون مــن وقوعهــا مــع بيــان عــدد المصابيــن وأســبابها. 
وترفــع نســخة مــن هــذا التقريــر إلــى  جهتيــن، إحداهمــا وزيــر الداخليــة بواســطة قائــد الســجن، 

والثانيــة إلــى وزيــر الصحــة بمعرفــة الطبيــب.

ــي  ــاء ف ــن لألطب ــود اإلختصاصيي ــن الجن ــازم م ــدد ال ــة الع ــه معاون ــادة 55 من ــرر الم ــا تق بينم
مستشــفيات الســجون. وإذا اقتضــت الحــال يعاونهــم واحــد أو أكثــر مــن المســجونين ذوي الســلوك 

الحســن. 

عليهم  المحكوم  لتشغيل  المعدة  األماكن  السجن جميع  تفقد طبيب  منه  المادة 59  أوجبت  كما 
القيام  الصحية تمكنهم من  إذا كانت حالتهم  العمل برضاهم لمعرفة  اختاروا  الذين  أو  باألشغال 

بهذه األعمال 66 . 

ومن المهم التوقف عند الفقرة الثانية من المادة 74 )مكرر( 67  التي أجازت للمندوبين الطبيين 
يقدم  ان  على  رقيب،  دون  ومعاينتهم  المسجونين  جميع  بمقابلة  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة 
األطباء المكلفون باالدارة الطبية في كل سجن العون لهم ويزوّدوهم بجميع المعلومات الضرورية 
لتنفيذ مهامهم، غير ان هدف هذه المقابات ينحصر فقط في تقييم أوضاع المسجونين، الجسدية 
والنفسية، وظروف سجنهم ومعاملتهم، وأي مشكلة اخرى ذات طابع إنساني صرف. تشّكل هذه 
المرسوم رقم 14310،  تعتري  التي  الثغرات  أنّها غير كافية لسدّ  ااّل  إيجابية،  التعديات مبادرة 
بحيث ال يمكن للجنة الدولية للصليب األحمر أن تلعب الدور الذي يقع أصًا على عاتق الدولة في 

تأمين رعاية صحية، جسدية ونفسية وعقلية، كاملة متكاملة.

ااّل ان المرســوم رقــم 14310، ورغــم توفيــره الرعايــة الصحيــة للســجينات بحدّهــا األدنــى، بقــي 
بعيــدًا عمــا أشــارت إليــه المعاييــر الدوليــة لناحيــة ضــرورة توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة للنســاء 
بشــكل يعــادل علــى األقــل تلــك المتوفــرة فــي المجتمــع المحلــي، فضــًا عــن أنــه جــاء خاليــًا مــن 
عــدة مســائل أخــرى مهمــة، ولــم يتضمــن نصوصــًا خاصــة تتعلــق بحــاالت نقــل الســجينات اللواتــي 
ــاء  ــى بإعط ــة، واكتف ــفيات مدني ــى مستش ــة أو ال ــجون متخصّص ــى س ــة ال ــة خاص ــن عناي يتطلب
الحــق لقائــد الســجن بــأن يأمــر، بنــاًء علــى رأي الطبيــب، بنقــل المســجونين المرضــى الــى حبــس 

المستشــفى.

كمــا ان المرســوم أهمــل جانبــًا بغايــة األهميــة يتعلــق بخدمــة الطــب النفســي والبرامــج النفســية 
وخدمــات الرعايــة الصحيــة الوقائيــة، وبرامــج معالجــة إدمــان الكحــول والمخــدرات، ومســألة فحــص 
ــة،  ــراض معدي ــات بأم ــن مصاب ــي كونه ــكوك ف ــزل المش ــجن، وع ــن الس ــد دخوله ــجينات بع الس
فضــًا عــن ان المرســوم لــم يــراِع بتاتــًا حالــة الســجينات الحوامــل أو اللواتــي تلــدن فــي الســجون 
ــة  ــة الصحي ــر الرعاي ــن المنشــآت الخاصــة لتوفي ــى تأمي ــم ينــصّ عل أو الســجينات المرضعــات؛ فل
والعــاج قبــل الــوالدة وبعدهــا، واتخــاذ ترتيبــات لجعــل األطفــال يولــدون فــي مستشــفى مدنــي، 
باإلضافــة الــى عــدم تضمينــه تدابيــر الزمــة لتوفيــر دار حضانــة حيــث يكــون مــن المســموح بقــاء 

األطفــال الرضّــع مــع أمهاتهــم فــي الســجن. 

أما بالنسبة الى طب األسنان، فقد نص المرسوم في الفقرة )2( من البند »ج« من المادة 52 على 
ثاثماية  لكّل  األسبوع  بنسبة مرة في  المسجونين  اسنان  بمعالجة  أسنان معيّن  يقوم طبيب  أن 
الخاصة  والقواعد  الدولية  المعايير  تضمنته  ما  يخالف  والذي  للتحقيق  القابل  غير  األمر  سجين، 

المتصلة بإتاحة الفرصة لكّل سجين باإلستعانة بخدمات طبيب أسنان مؤهل 68 .

المبدأ 8 من المبادئ األساسية لمعاملة السجناء.

تجــدر االشــارة الــى ان المرســوم رقــم 14310 أغفــل مســألة بغايــة األهميــة قــد تؤثــر علــى صحــة الســجينة، ولهــا 
عاقــة بالمواصفــات الفنيــة الواجــب توفرهــا فــي تصميــم بنــاء الســجون، والتــي مــن شــانها أن تجعــل مــكان االحتجــاز 

صحيــًا، ان كان مــن ناحيــة التهويــة، أو مــن ناحيــة دخــول النــور الطبيعــي اليــه.  
المضافة بموجب المرسوم رقم 8800 تاريخ 2002/10/4.
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في التعليم:  •

يســتمدّ التعليــم دورًا كبيــرًا مــن كونــه يســتأصل أحــد العوامــل الجرميــة، فيزيــل بذلــك ســببًا 
للعــودة الــى اإلجــرام. وعلــى الرغــم مــن هــذا الــدور، جــاء المرســوم رقــم 14310 خاليــًا مــن أي 
نــص يقــرر التــزام الدولــة بتقديــم التعليــم للســجناء الــى أن صــدر المرســوم رقــم 1998/1965 
الــذي عــدّل المــادة 67 مــن مرســوم  تنظيــم الســجون، بحيــث نصــت علــى وضــع الكتــب المناســبة 
مــن أدبيــة واجتماعيــة وصحيــة تحــت تصــرف المســجونين فــي كل ســجن لتوجيههــم وتنويرهــم 
ولتكــون هــذه الكتــب نــواة مكتبيــة خاصــة بالســجناء، وأشــارت هــذه المــادة إلــى انتــداب عــدد مــن 
المدرســين التابعيــن لــوزارة التربيــة الوطنيــة والفنــون الجميلــة لتأميــن التدريــس واإلرشــاد فــي 

الســجون.

والماحــظ ان مرســوم تنظيــم الســجون لــم يجعــل مــن التعليــم أولويــة لمــا فيــه منفعــة تتمثــل 
بمحــو األميــة والجهــل عنــد العديــد مــن الســجينات، فضــًا عــن تحضيرهــن لدمجهــن وانخراطهــن 
ــة  ــا لمعامل ــد الدني ــادئ والقواع ــه المب ــا أوردت ــس م ــى عك ــع، عل ــي المجتم ــات ف ــات صالح كمواطن
الســجناء والســجينات التــي نصــت علــى الزاميــة التعليــم بالنســبة الــى األمييــن واألحــداث وعلــى 

توفيــر مــا تيسّــر مــن اجــراءات لمواصلــة تعليــم الســجناء القادريــن علــى االســتفادة منــه.

بالرغم من  المرسوم  االطاق ذكرها في  يرد على  فلم  الترفيهية،  النشاطات  الى  بالنسبة  أمّا 
أهميتها كإحدى الوسائل المؤدية الى تأهيل السجينات وجعلهن قادرات مجددًا على مجابهة متطلبات 

الفقرة 3 من القاعدة 22 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.  :               -68
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الحياة، في وقت حرصت المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بالسجون على رفاه السجناء والسجينات 
البدني والعقلي وذلك عبر تنظيم األنشطة الترويحية والثقافية في جميع السجون 69 . 

ــى  ــد عل ــة تعتم ــجون اللبناني ــي الس ــة ف ــة الحاصل ــة والتثقيفي ــاطات التعليمي ــظ أن النش وياح
مبــادرات المجتمــع المدنــي فقــط، مــع اإلشــارة الــى ان المــادة 60 مــن المرســوم أتاحــت للســجناء 

ــة. ــدة للمطالع ــع المفي ــات ذات المواضي ــب والمج ــي الكت ــة تلق ــط إمكاني فق

في النشاطات الرياضية:  •

في اإلتصال بالعالم الخارجي:  •

الحقّ في الزيارة:  -

الذي اقتصر في  المرسوم  أمر غير ملحوظ في  الرياضية، فهو  التمارين  السجينات  أما ممارسة 
وفقًا  ثاث ساعات  مدتها  يومية  نزهة  الحق في  والسجينة  السجين  منح  على  منه   70 المادة  60 
للتوقيت الذي تضعه اإلدارة وذلك تحت الرقابة في ساحة مخصّصة لهم، على أنه ال يجوز، وفقًا 
للمادة 62، للموقوفين والمحكوم عليهم من الطبقات المختلفة أن يكونوا مجتمعين معًا في النزهة 

والتجول.

من  لها  لما  البدنية  الرياضة  بممارسة  السجينة  حق  على  النص  أغفل  المرسوم  ان  والماحظ 
مساهمة في التخفيف من وطأة القهر والظلم الذي تعانيه وراء القضبان من جراء ما اقترفته، في 
حين، نرى أن المعايير الدولية أولت إهتمامًا خاصًا بهذا الموضوع، بحيث ُأعطي كل سجين الحق في 
ممارسة التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، فضًا عن توفير تربية رياضية وترفيهية 
للسجناء األحداث منهم وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي، مع التأكيد على 

توفير األرض والمنشآت والمعدات الازمة 71.

نظمت المواد 68 الى 74 زيارة السجناء والسجينات، اذ أوجبت المادة 68 من المرسوم الحصول 

على إجازة خطية للزيارة من سلطة معينة تختلف تبعًا للفئة التي ينتمي اليها السجين/السجينة 
)محكومون، موقوفون(، وأضافت المادة 69 على ان تتم الزيارة في ايام وساعات محدّدة في غرفة 
معدّة لهذا الغرض وبحضور أحد األنفار أو الرتباء، مدتها ال تتجاوز 15 دقيقة إاّل لمحامي الموقوفين، 
وهذه الزيارة قد تتم في أي يوم ودون حارس إذا طلب المحامي أو الموقوف ذلك. وحظرت المادة 70 
على  الزائرين األكل والشرب مع السجناء، غير ان الترخيص بالزيارة ال يمنح اال لذوي المسجونين 
مبدئيًا على أن ال يتجاوز عدد الزائرين أربعة أشخاص ااّل اذا كانوا من أصول السجين أو فروعه أو 
زوجاته، ويحرم من الزيارة من كان من ذوي السوابق ومن ثبت لدى الضابطة سوء أطواره إال إذا 

كان من األصول أو الفروع 72.

المادة 71 منه  السجينات، بحيث ال تسمح  زيارة  الى  بالنسبة  أكثر تشددًا  المرسوم  ان  وياحظ 
بزيارتهن إال لألقارب األدنين 73 .

ومنعــت المــادة 73 منــه  علــى المســجونين تلقــي الهدايــا مباشــرة مــن زائريهــم. أمــا الموقوفــون 
ــى  ــا عل ــارة م ــوا زي ــادة 74، أن يقبل ــة، فــا يجــوز لهــم، وفــق الم الموضوعــون تحــت نظــام العزل

اإلطــاق إال بإجــازة مــن القاضــي الــذي قــرّر العزلــة. 

كما سمح المرسوم، في مادته   28 74، للجمعيات النسائية بزيارة سجن النساء مع اقتصار زيارتهن 
على إرشاد السجينات وتدريبهن على العمل تحت إشراف المدير. وإّن هذا النصّ، ولو اتّسم ببعض 
أنه  إال  العام 1949،  المرسوم في  التي طالت  التعديات  الجرأة خاصة في ضوء صدوره في  من 
أحاط هذه الميزة بشروط تقّلل من تأثيرها، فاشترط أن تكون هذه الزيارات بهدف إرشاد السجينات 
الداخلية مع  لوزير  الرخصة  اإلدارة، كما أعطى حق منح هذه  العمل تحت إشراف  وتدريبهن على 
احتفاظه بحقّ سحبها، حسب نص المادة 56 في فقرته األخيرة، التي تشير إلى إمكانية سحب هذه 
الرخصة مؤقتًا أو نهائيًا عند مخالفة حاملها األنظمة والقوانين المتعلقة بالسجن، أو عند تدخله مع 

السجناء بأمور خارجة عن مهمته، أو إذا صدر منه ما يضرّ بحسن سير المصلحة. 

ــي  ــت لمندوب ــرر( أتاح ــادة 74 )مك ــن الم ــى م ــرة األول ــى أن الفق ــًا ال ــير أيض ــى أن نش ــه يبق وأن
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بزيــارة المســجونين الذيــن يختارونهــم والتحــدث إليهــم بحريــة 
بــدون رقيــب أو تحديــد لوقــت الزيــارة ويســمح لهــم بتســجيل هويــة المســجونين الذيــن يقابلونهم. 
ــن  ــذ بعي ــم يأخ ــم 14310 ل ــوم رق ــأّن المرس ــه ب ــي التنوي ــارة، يقتض ــي الزي ــق ف ــار الح ــي اط وف المبــدأ 6 مــن المبــادئ األساســية لمعاملــة الســجناء: »يحــق لــكل الســجناء أن يشــاركوا فــي األنشــطة الثقافيــة 

والتربويــة الراميــة الــى النمــو الكامــل للشــخصية البشــرية«.
ــاه  ــى رف ــع الســجون، حرصــًا عل ــم فــي جمي ــة الســجناء: »تنظي ــا لمعامل ــة الدني والقاعــدة 78 مــن القواعــد النموذجي

ــة«. ــة وثقافي ــطة ترويحي ــي، انش ــي والعقل ــجناء البدن هــذا وقــد تاقــت مــواد المرســوم مــع مــا ورد فــي القاعــدة 37 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء التــي الس
ســمحت للســجين االتصــال بإســرته وبــذوي الســمعة الحســنة مــن أصدقائــه علــى فتــرات منتظمــة بالمراســلة وبتلقــي 

الزيارات.
وهــذا مــا يتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق االنســان، ال ســيما مــع القاعــدة 27 مــن قواعــد بانكــوك التــي جــاءت 
تكملــة للقواعــد 37 الــى 39 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء والتــي نصــت علــى مــا حرفيتــه:« حيثمــا 

يســمح بزيــارة األزواج، تتــاح للســجينات إمكانيــة ممارســة هــذا الحــق علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال«. القاعــدة 21 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء: »)1( لــكل ســجين غيــر مســتخدم فــي عمــل فــي الهــواء 
الطلــق حــق فــي ســاعة علــى األقــل فــي كل يــوم يمــارس فيهــا التماريــن الرياضيــة المناســبة فــي الهــواء الطلــق، إذا 
ســمح الطقــس بذلــك. )2( توفــر تربيــة رياضيــة وترفيهيــة، خــال الفتــرة المخصصــة للتماريــن، للســجناء األحــداث 
وغيرهــم ممــن يســمح لهــم بذلــك عمرهــم ووضعهــم الصحــي. ويجــب أن توفــر لهــم، علــى هــذا القصــد، األرض 

والمنشــآت والمعــدات الازمــة«.
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)معدلــة وفقــًا للمرســوم 6394 تاريــخ 1967/1/6(: »للمســجونين أن يتنزهــوا يوميــا مــدة ثــاث ســاعات وفقــا 
ــاء أو الدركييــن فــي ســاحة مخصصــة لهــذا الغــرض و  للتوقيــت الــذي تضعــه االدارة، و ذلــك تحــت رقابــة أحــد الرتب

ــة«. ــد اليومي ــال الجرائ ــوع ادخ ــة. ممن ــدة للمطالع ــع مفي ــات ذات مواضي ــا و مج ــوا كتب ــم أن يتلق ــوز له يج

»يســمح لمندوبــات الجمعيــات النســائية بزيــارة ســجن النســاء فــي الســاعات التــي تعينهــا المديــرة و يجــب أن تقتصــر 
زيارتهــن علــى ارشــاد الســجينات و تدريبهــن علــى العمــل تحــت اشــراف المديــرة و تكــون خاضعــة لرخصــة خاصــة 
يعطيهــا مســبقا وزيــر الداخليــة بعــد أخــذ رأي قائــد الــدرك مــع االحتفــاظ بســحب الرخصــة حســب الفقــرة األخيــرة مــن 

المــادة 56 مــن هــذا المرســوم«.

70-المادة60 : 

74-المادة28 : 
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االعتبــار احتياجــات الســجينة األم، إذ لــم يــول أيّ أهميــة لمســألة اتصــال الســجينات بأطفالهــن أو 
باألشــخاص الموصيــات عليهــم، ولــم يتطــرق الــى وضــع الســجينات الموقوفــات فــي ســجون بعيــدة 
ــة  ــن الســجينات وأطفالهــن، ان لجه ــة بي ــارات الحاصل ــم الزي ــه أغفــل تنظي ــا أن عــن ديارهــن، كم
مــدة الزيــارة أو مــكان حصولهــا أو ترتيــب األجــواء المناســبة لهــا بالرغــم مــن أهميــة هــذا الموضــوع 

وانعكاســه المباشــر علــى كل مــن الســجينة والطفــل. 

الحق في االطالع على مجريات األحداث:  -

الحق في المراسلة:  -

أما بالنسبة الى إطاع السجين/السجينة على مجريات األحداث خارج قضبان السجن، فقد منعت 
ومجات  كتب  بتلقي  فقط  وسمحت  السجن،  الى  اليومية  الجرائد  إدخال  المرسوم  من   60 المادة 
ذات مواضيع معينة. هذا الحظر في غير محله خاصة أنه من المصلحة أن تظل الصلة قائمة بين 
السجينة والمجتمع، وغني عن البيان أن الصحف هي الوسيلة األساسية إلتاحة ذلك العلم لها، وهذا 

المنع يشّكل مخالفة صارخة للمعايير الدولية للسجون75  . 

الى دول ليس  والمنتميات  األجانب  بالسجينات  اهتمام  أي  المرسوم لم يول  ان  أيضًا  والمفارقة 
لها ممثلون دبلوماسيون، وعديمي الجنسية، مما يتعارض مع المواثيق الدولية التي لحظت أحكامًا 

خاصة لهذه الفئة من السجينات 76.  

تشــّكل المراســلة إحــدى الوســائل الهامــة للحفــاظ علــى عاقــات الســجينة مــع العالــم الخارجــي 
وتزيــد أهميتهــا فــي حالــة بُعــد منــزل أســرة الســجينة عــن المــكان المودعــة فيــه.   

وقد أقرّ القانون اللبناني حق السجين/السجينة في التراسل في المادة 63 من المرسوم، بحيث 
أسبوعيًا«  إرسال »مكتوبين  له حق  وأعطى  عينية،  أو  نقدية  مكاتيب ومساعدات  تلقي  له  أجازت 
إال في حالة وجود ظروف اضطرارية، وفي أوقات يحددها قائد السجن، وألزمه بأن تكون رسائله 
الموقوفين  من  المرسلة  )»المراسات«(  التحارير  التحديد  هذا  من  واستثنى  ومختصرة.  واضحة 
)المحبوسين احتياطيًا( إلى الجهات القضائية )كالنيابة العامة وقضاة التحقيق والمحامين الموكلين 

بقضاياهم(. األمر الذي يتوافق مع المعايير الدولية لجهة السماح للسجين بالمراسلة 77 .   

عنهم  الصادرة  السجناء  مراسات  اخضاع  أوجب  منه   78 المادة21   في  المرسوم  ان  الى  نشير 
والواردة إليهم الى الرقابة، باستثناء تلك التي يرفعونها إلى السلطة العدلية أو السلطة اإلدارية 

المركزية.

القاعــدة 39 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء: »يجــب أن تتــاح للســجناء مواصلــة االطــاع بانتظــام 
علــى مجــرى االحــداث ذات األهميــة عــن طريــق الصحــف اليوميــة أو الدوريــة  أو أيــة منشــورات خاصــة تصدرهــا إدارة 
الســجون أو باالســتماع الــى محطــات االذاعــة أو الــى المحاضــرات، أو بأيــة وســيلة مماثلــة تســمح بهــا االدارة أو تكــون 

خاضعــة الشــرافها«. 

القاعــدة 37 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، والمبــدأ  19 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة 
جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن. 

القاعدة 38 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والقاعدة 53 من قواعد بانكوك.
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في الخدمة الدينية:  •

في اإلخطار بحاالت وفاة السجين/السجينة أو نقله:  •

الديني للسجناء/السجينات  التهذيب  المادة 56 79  منه على ضرورة توفير  حرص المرسوم في 
الداخلية والحفاظ  الدينية شرط اإلستحصال على رخصة من وزير  أداء شعائرهم  لتمكينهم من 

على السكينة والتمسك بالنظام. األمر الذي يتاقى مع المواثيق الدولية لهذه الناحية 80. 

»يطلــع قائــد الســجن و يؤشــر علــى جميــع مراســات الســجناء الصــادرة و الــواردة مــا عــدا الرســائل التــي يرفعونهــا الــى 
الســلطة العدليــة أو الســلطة االداريــة المركزيــة.و للضابــط قائــد الســجن أن يعهــد بهــذه المهمــة الــى رئيــس حــرس 

الســجن لــدى الضــرورة«.

»لكي يتسنى للمسجونين ممارسة واجباتهم الدينية يمكن الترخيص المام أو كاهن:
1-بأن يقيم المراسم الدينية ضمن السجن في األيام والساعات التي تحدد بعد االتفاق مع قائد السجن.

2-بــأن يعــود بالشــروط نفســها المرضــى المســجونين الموجوديــن فــي المستشــفى الخــاص بالســجن أو فــي 
المستشــفى العــام. أمــا ســائر المســجونين فيزورهــم فــي ســاحات الســجن أو فــي المحــال المخصــص لهــم.

تمنح كل التسهيات الازمة التمام فروضهم الدينية مع االحتفاظ بالسكينة والتمسك بالنظام.
ــح الرخصــة المــام أو كاهــن واحــد مــن كل طائفــة وليــس ألحدهمــا أن  ــاد الرئيســية ال تمن ــام األعي -فــي مــا خــا أي

ــه. ــاء طائفت ــة اال مــع أبن ــات الديني يقــوم بالواجب
ــات  ــات والمؤسس ــن بالجمعي ــاد والمندمجي ــة واالرش ــون الوعظ ــن يمتهن ــيدات الذي ــادة أو الس ــد الس ــح أح ــن من -يمك

ــادة. ــذه الم ــي ه ــددة ف ــروط المح ــن الش ــم ضم ــي طائفته ــظ بن ــة لوع ــة رخص الخيري
-تمنــح الرخــص المذكــورة أعــاه مــن وزيــر الداخليــة بنــاء علــى طلــب رئيــس الطائفــة أو الجمعيــة الخيريــة بعــد أخــذ 

رأي قائــد الــدرك.
-يمكــن ســحب هــذه الرخصــة مؤقتــًا أو نهائيــًا اذا خالــف حاملهــا األنظمــة والقوانيــن المتعلقــة بالســجن أو تدخــل مــع 

الســجناء بأمــور خارجــة عــن مهمتــه أو بــدر منــه مــا يضــر بحســن ســير المصلحــة«.

78-المادة21 : 

79-المادة56 : 

المبــدأ الثالــث مــن المبــادئ األساســية لمعاملــة الســجناء، والقاعدتــان 41 و42 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة 
السجن.

ــة الســجناء التــي  ــا لمعامل ــة الدني ــذي يتعــارض مــع الفقــرة األولــى مــن القاعــدة 44 مــن القواعــد النموذجي األمــر ال
تلــزم مديــر الســجن بإخطــار عائلــة الســجين فــورًا فــي حــال وفاتــه أو نقلــه الــى مؤسســة لعــاج األمــراض العقليــة.
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أوجبت المادة 47 من المرسوم عند وفاة السجين/السجينة، انه على قائد السجن تقديم تقرير 
اليه  يرسل  المستشفى  في  الوفاة  حصلت  وإذا  الداخلية.  وزير  الى  الطبيب  تقرير  عن  ونسخة 
حارسين من الجنود ألجل التحقق من الوفاة. أما إخطار العائلة فيتم بعد إجراءات متسلسلة، فكّل 
وفاة تحصل يعطى عنها علم هاتفي أو برقي الى النيابة العامة ألجل اجراء االثبات العدلي، وتقدم 
اإلفادة  وتقدم  الوفاة،  وثيقة  لينظم  األمر  اليه  العائد  النفوس  مأمور  الى  اإلفادة خال 24 ساعة 
إذا  أنه  المرسوم على  المادة 48 من  81. وتنصّ  الى عائلته  األمر  المحلة إلباغ  الى مختار  كذلك 
تعذر تسليم الجثة الى ذويها ولم تتبرع المؤسسات الخيرية بدفنها، تقوم البلديات بالدفن وتتحمل 

نفقاته، وفي المراكز التي ال يوجد فيها بلديات تتولى ذلك السلطات االدارية. 

أما بالنسبة الى مسألة نقل السجين/السجينة من سجن الى آخر، فإن المرسوم قد تطرق الى هذا 
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األمر في المادة 36 منه دون ان يشر الى ضرورة اباغ عائلة السجين بنقله 82 .

ــى ان  ــارة ال ــن االش ــد م ــًا، ال ب ــه آنف ــار بيان ــا ص ــى م ــة ال ــل، وباالضاف ــذا الفص ــة ه ــي خاتم ف
المرســوم رقــم 1949/14310 لــم يــأت ضمــن مــواده علــى ذكــر عــدة مواضيــع مهمــة وأساســية 
مــن شــأنها ان تســاهم فــي تحســين وضــع الســجينة علــى أوجــه عديــدة، ان بالنســبة الــى حقهــا 
ــد الحريــة، أو لجهــة المعالجــة بهــدف تأهيلهــا واعــادة  فــي الشــكوى، أو فــي مــا خــص أدوات تقيي
دمجهــا فــي المجتمــع مــع مراعــاة اإلحتياجــات الخاصــة بالنســاء وعلــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، 

ــة بعــد الســجن.    ــة والرعاي ــات اإلجتماعي ــة العاق أو لناحي

ــن  ــادة 136 م ــب الم ــئ بموج ــد أنش ــم، فق ــداث وتربيته ــاح األح ــد اص ــى معه ــبة ال ــا بالنس أم
المرســوم وألحــق بــوزارة التربيــة الوطنيــة والفنــون الجميلــة. يتولــى هــذا المعهــد تعليــم األحــداث، 
الــذي يقســم الــى تعليــم نظــري، وتعليــم مهنــي. أناطــت المــادة 140 منــه بوزيــر التربيــة الوطنيــة 
مهمــة وضــع النظــام الداخلــي لهــذا المعهــد، فــي حيــن نصّــت المــادة 141 منــه علــى تولــي موظــف 
ــاك  ــن م ــذون م ــون يؤخ ــه موظف ــمي إدارة المعهــد يعاون ــي الرس ــم االبتدائ ــاك التعلي ــع لم تاب
التعليــم الرســمي. ونصــت المــادة 143 منــه علــى ان نفقــات تأسيســه لناحيــة ثمــن اآلالت واألدوات 
التــي تحتــاج اليهــا المصانــع لبــدء العمــل تؤمــن مــن واردات مصلحــة اليانصيــب الوطنــي. ونصــت 
ــوزارة التربيــة أو مــن ينتدبــه  المــادة 144 منــه علــى ان تقــوم لجنــة مؤلفــة مــن المديــر العــام ل
)رئيســًا( ومنــدوب عــن كل مــن وزارة العدليــة والماليــة والداخليــة ومفتــش التعليــم اإلبتدائــي فــي 
ــى المعهــد. وحصــرت المــادة  ــة األحــداث أعضــاء باالشــراف عل ــة حماي ــدوب عــن جمعي ــروت ومن بي

146 منــه صاحيــات اللجنــة بأحــوال األحــداث الماديــة واألدبيــة.

األمــر الــذي يتعــارض منــع الفقــرة الثالثــة مــن القاعــدة 44 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء التــي 
تعطــي لــكل ســجين حــق إعــام أســرته فــورًا باعتقالــه أو بنقلــه الــى ســجن آخــر.

:               -82

فصل ثاني: التشريعات االخرى المتعلقة بسجون النساء:
حاطــة الموضــوع مــن كافــة جوانبــه، ال بــد مــن التطــرق الــى تشــريعات اخــرى تناولــت الســجون 
اللبنانيــة، وتضمنــت  نصوصــًا مرتبطــة بحقــوق الســجينات، امــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

ــداث ادارة  ــخ 1964/8/28 )إح ــم 17315 تاري ــوم رق 1- المرس
فــي وزارة العــدل تُدعــى ادارة الســجون(

بعــد صــدور المرســوم رقــم 14310 فــي العــام 1949، ومــرور الوقــت علــى العمــل بأحكامــه، 
وبعــد تطــور النظــرة الــى العقوبــة التــي لــم تعــد تقتصــر علــى مجــرد اإلقتصــاص مــن المجــرم بــل 
أصبحــت أيضــًا ترمــي الــى إصاحــه ومعالجــة انحرافــه، واعــادة تأهيلــه تمهيــدًا النخراطــه مجــددًا 

فــي المجتمــع، تبدلــت النظــرة الــى وظيفــة الســجن، وقــد تطلــب هــذا التطــور تبلــور فكــرة اإلشــراف 
علــى الســجون فــي لبنــان وانتقالهــا مــن وزارة الداخليــة إلــى وزارة العــدل. 

وبالفعــل، صــدر المرســوم رقــم 17315 بتاريــخ 1964/8/28 الــذي نــصّ فــي مادتــه األولــى 
علــى اســتحداث إدارة فــي وزارة العــدل باســم »إدارة الســجون« مرتبطــة مباشــرة بوزيــر العــدل.

ــم  ــون تنظي ــخ 1990/9/6 )قان ــم 17 تاري ــون رق ــن القان ــادة 232 م ــن الم ــرة 2 م ــاءت الفق وج
قــوى االمــن الداخلــي( لتؤكــد علــى مــا ورد فــي المرســوم رقــم 17315 المذكــور، مشــيرة الــى ان 
إحــدى مهــام قــوى األمــن الداخلــي تتجلــى فــي ادارة الســجون الــى أن تتولــى ذلــك االدارة المختصــة 

فــي وزارة العــدل.

وفــي العــام 2009، أحيــا وزيــرا الداخليــة والبلديــات والعــدل تحريــك عجلــة احــداث االدارة 
ــل  ــروع متكام ــم مش ــدم تنظي ــذه اإلدارة، لع ــاء ه ــم إنش ــم يت ــه ل ــة تاريخ ــه لغاي ــورة، إال أن المذك
لمديريــة الســجون وإعــداده ضمــن تنظيــم وزارة العــدل. ومــا زالــت الســجون لغايــة تاريــخ إعــداد 

ــلطته.  ــة وس ــر الداخلي ــة إلدارة وزي ــة خاضع ــذه الدراس ه

2- المرســوم رقــم 15435 تاريــخ 1964/2/19 )إنشــاء ســجن 
فــي طرابلــس(

3-  المرســوم رقم 95 تاريخ 1989/6/6 )إنشــاء ســجن للنســاء 
ــروت( في بي

نصّــت المــادة األولــى مــن هــذا المرســوم علــى إنشــاء ســجن فــي طرابلــس )القبّــة( يوضــع فيــه 
المحكومــون بالحبــس واإلعتقــال حتــى المؤبــد. 

وقد خصّص بعضًا من غرف هذا السجن إليواء السجينات.

ــوم  ــاء المحك ــع النس ــاه بوض ــور أع ــم 14310 المذك ــوم رق ــن المرس ــعة م ــادة التاس ــت الم قض
عليهــن فــي ســجن عــام بيــروت، وقــد تــمّ ذلــك عبــر انشــاء الســجن المذكــور بموجــب المرســوم 
رقــم 1418 الصــادر بتاريــخ 1942/10/28. غيــر ان هــذا الســجن الــذي كان معــدًا اليــواء النســاء 

فقــط فــي بيــروت أصبــح الســجن الوحيــد الكائــن فــي بيــروت المخصــص لجميــع الســجناء.

ــات  ــروت متخصــٍص لوضــع النســاء الموقوف ــا اقتضــت الضــرورة بإنشــاء ســجن فــي بي مــن هن
ــر الخــازن بموجــب  ــة برب ــمّ إنشــاء هــذا الســجن فــي ثكن ــة مــا. وقــد ت والمحكــوم عليهــن بعقوب

المرســوم رقــم 1989/95.
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4- المرســوم رقــم 6236 تاريــخ 1995/1/17 )النظــام الداخلــي 
للســجون التابعــة لــوزارة الدفــاع الوطنــي- قيــادة الجيــش(

ــن  ــون أو المعرضي ــن للقان ــداث المخالفي ــة االح ــون حماي 5- قان
ــخ 2002/6/6 ــم 422 تاري ــر رق للخط

6- المرســوم رقــم 11859 تاريــخ 2004/2/11 )إنشــاء معهــد 
تأديــب خــاص بالســجينات القاصــرات فــي مستشــفى ضهر الباشــق 

الحكومي(

الســنة  )تحديــد   2012/3/30 تاريــخ   216 رقــم  قانــون   -7
الســجنية بتســعة أشــهر(

نصّــت المــادة الخامســة مــن المرســوم رقــم 6236 علــى ان توضــع النســاء الســجينات اللواتــي 
يتــم توقيفهــن وســجنهن مــن قبــل القضــاء العســكري، أو المجلــس العدلــي فــي الســجون المحــددة 

فــي المــادة الثانيــة منــه، وهــي التاليــة:

سجن المحكمة العسكرية،  -

سجن الشرطة العسكرية،  -

سجن سرايا الشرطة العسكرية في المناطق،  -

سجن مديرية المخابرات،  -

سجن فروع مديرية المخابرات في المناطق.  -

علــى ان توضــع فــي هــذه الســجون الموقوفــات والمتهمــات والمحكومــات بالحبــس مهمــا بلغــت 
مــدة عقوبتهــن.

وال بــد مــن االشــارة الــى ان المرســوم المومــأ اليــه، وبالرغــم مــن حداثتــه، أبقــى علــى األحــكام 
ــة  ــة تفتيــش الســجون، والطباب عينهــا المنصــوص عليهــا بموجــب المرســوم رقــم 14310 لناحي

فيهــا، والخدمــة الدينيــة، والزيــارات، والتغذيــة واللبــاس وخافهــا مــن األمــور.

يتضمــن هــذا القانــون 55 مــادة موزعــة علــى خمســة أبــواب: األول منهــا هــو تمهيــدي يتعلــق 
ــدث  ــق بالح ــث يتعل ــون، والثال ــف للقان ــدث المخال ــق بالح ــي يتعل ــة، والثان ــد العام ــض القواع ببع
المعــرض للخطــر، والرابــع يتضمــن مــوادَ حــول قضــاء األحــداث، فــي حيــن ان الخامــس وردت فيــه 

أحــكام انتقاليــة.

نــص هــذا القانــون علــى مبــادئ أساســية، منهــا عــدم جــواز ماحقــةً  مــن لــم يتــم الســابعة مــن 
عمــره حيــن اقترافــه الجــرم جزائيــا، وعــدم جــواز احتجــاز األحــداث مــع الراشــدين )المــادة  2 منــه(.

غيــر أن القانــون، وبالرغــم مــن حداثتــه مقارنــًة مــع التشــريعات الجزائيــة فــي لبنــان وتلــك التــي 
تنظــم الســجون، اســتعمل عبــارة »الحــدث أو القاصــر« دون التمييــز فــي مــا اذا كان ذكــرًا أم أنثــى. 

ــن  ــة تأمي ــًا ببعــض الثغــرات، ال ســيما لناحي ــق أحكامــه مصحوب ــز هــذا يجعــل تطبي وعــدم التميي
الرعايــة الصحيــة والعقليــة الخاصــة باألحــداث اإلنــاث، خاصــة الحوامــل منهــن والمرضعــات. 

أنشــأ المرســوم رقــم 11859 فــي مستشــفى ضهــر الباشــق الحكومــي )قضــاء المتــن الشــمالي( 
معهــد تأديــب خــاص بالقاصــرات توضع فيــه الســجينات القاصــرات والمحكومات منهــن والموقوفات، 
ــون  ــن للقان ــداث المخالفي ــؤون األح ــى ش ــي ترع ــة الت ــن واألنظم ــن القواني ــق عليه ــى أن تطب عل
داخــل المعاهــد والمؤسســات والســجون الخاصــة باالحــداث والمنشــأة قانونــًا بغــرض تنفيــذ تدابيــر 

اإلصــاح والتأديــب والعقوبــات المفروضــة بحقهــن. 

ألغــى هــذا القانــون نــص المــادة /112/ مــن قانــون العقوبــات واســتعاض عنهــا بالنــصّ علــى 
أنّــه فــي مــا خــا عقوبــة الحبــس المســتبدل بالغرامة، يُحتســب يــوم العقوبــة أو التدبيــر االحترازي 
ــة المقضــي بهــا دون الســنة حبســًا، ففــي  ــم تكــن العقوب /24/ ســاعة، والشــهر /30/ يومــًا مــا ل
هــذه الحالــة يُحتســب الشــهر /20/ يومــًا، أمــا اذا كانــت العقوبــة المقضــي بهــا هــي الحبــس ســنة 
فأكثــر فــان هــذه الســنة تُحتســب تســعة أشــهر مــن يــوم الــى مثلــه وفقــًا للتقويــم الغربــي. إاّل انــه 

حــرم بعــض المحكومــون مــن اإلســتفادة مــن أحــكام هــذا النــص بشــروط معينــة.  

لــم يفــرق المشــرع فــي النــص المذكــور بيــن المســجونين ذكــورًا وانــاث، وأتــت أحكامــه مطلقــة 
لتنطبــق ضمــن شــروط معينــة علــى الســجناء كافــة. وقــد رأينــا انــه مــن الضــروري التطــرق الــى 
أحــكام هــذا القانــون نظــرًا الرتباطــه الوثيــق بأوضــاع الســجناء، وتحديــدًا الســجينات منهــم، األمــر 

الــذي مــن شــأنه التأثيــر ايجابــًا علــى المــدة الفعليــة إلقامتهــن وراء قضبــان الســجن.
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الجزء الثالث:
 سجون النساء في لبنان: بين الواقع والمرتجى

الجزء الثالث: سجون النساء في لبنان: بين الواقع والمرتجى
إن الســجون اللبنانيــة عامــة، ومنهــا ســجون النســاء، هــي أقــرب إلــى أماكــن يُهــان فيهــا المــرء 
لشــدة إهمــال الدولــة لهــا، حيــث يدخــل إليهــا المــرء بعــد أن يــودّع حريتــه علــى بابهــا مودّعــًا معهــا 

كرامتــه. 

ــد فــي بعــض األوجــه عــن معنــى  ــان ســيئ ، وهــو بعي وبالفعــل، واقــع ســجون النســاء فــي لبن
اإلنســانية الحقيقــي، وفــي أوجــه أخــرى عــن الهــدف العاجــي منــه، ناهيــك عــن عــدم انســجامه مــع 

المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ال ســيما حقــوق الســجينات. 

ســوف نعــرض فيمــا يلــي وضــع ســجون النســاء األربعــة فــي لبنــان علــى مختلــف األصعــدة، مــع 
ــف  ــوا خل ــة ليكون ــاة الصعب ــروف الحي ــم ظ ــت به ــي انتقل ــجينات الت ــاع الس ــى أن أوض ــديد عل التش
ــة  ــق الدولي ــه المواثي ــت علي ــا نص ــن م ــد ع ــدة كل البع ــروف، بعي ــذه الظ ــت ه ــًا كان ــان، اي القضب
واإلتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ولعــل األســباب التــي أدت الــى اتســاع الهــوة بيــن الحقــوق 
العائــدة لانســان والواقــع التشــريعي فــي لبنــان تتلخــص بمجملهــا بعــدم وجــود ثقافــة حقيقيــة 
لحقــوق االنســان وقلــة المــوارد الماليــة، ناهيــك عــن ان الدولــة اللبنانيــة انشــغلت وال تــزال بأزماتها 
السياســية واإلقتصاديــة، فضــًا عــن ان الحــروب االهليــة واالقليميــة المتتاليــة التــي شــهدها لبنــان 
حالــت دون تطويــر التشــريعات بشــكل عــام، وتلــك المتعلقــة بالســجون علــى وجــه التخصيــص، 

وموائمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة.

كمــا ســنعرض واقع ســجون النســاء هــذه باألرقــام واالحصــاءات، مع التنويــه الى بعــض المبادرات 
ــات  ــراح  بعــض التوصي ــاء باقت ــة الســجينات، لانته ــى تحســين ظــروف وحال ــة ال ــة الهادف االيجابي
والتدابيــر التــي مــن شــأنها الدفــع نحــو تحســين أوضــاع ســجون النســاء، وتعزيــز حقوقهــن ورفعهــا 
الــى المســتويات التــي هدفــت اليهــا المواثيــق الدوليــة لحقوق االنســان، وال ســيما القواعــد والمبادئ 

الخاصــة بالســجينات.
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فصل أول:  الوضع الحالي لسجون النساء
ــي  ــس، وه ــدا وطرابل ــروت وبعب ــة وبي ــي زحل ــع ف ــاء، تق ــجون للنس ــة س ــان أربع ــص لبن خصّ
بمعظمهــا موجــودة فــي مبانــي قديمــة العهــد كانــت مخصصــة كثكنــات للجيــش اللبنانــي أو لقــوى 
األمــن، فضــًا عــن تخصيــص مركــز إلســتقبال القاصــرات فــي ضهــر الباشــق – المتــن، مضافــًا إليها 

مــا خصصتــه المديريــة العامــة لألمــن العــام مــن زنزانــات خاصــة بالنســاء تحــت جســر العدليــة.

وتجدر االشارة الى ان المعلومات الواردة أدناه هي مأخوذة من التقرير الوطني عن أوضاع السجون 
الصادر عن وزير الداخلية والبلديات لعام 832011 . 

ــن  ــوى األم ــع لق ــع تاب ــي مجم ــع ف ــو يق ــام 1991، وه ــح ع ــاء: افتت ــس للنس ــجن طرابل س
ــأن المبنــى حيــث الســجن قــد شــيّد عــام 1943، وهــو كان معــدًا أصــًا ليكــون  ــي، علمــًا ب الداخل
اســطبًا لألحصنــة خــال فتــرة اإلنتــداب الفرنســي. تبلــغ مســاحته االجماليــة /2419/م2، قابلــة 
ــا إحــدى عشــر غرفــة إلحتجــاز الســجينات، فضــًا عــن  الســتيعاب /135/ ســجينة، مخصــص منه
أربــع زنازيــن انفراديــة. وتبلــغ مســاحة كل غرفــة مــن الغــرف اإلحــدى عشــر حوالــي 21 متــر مربــع. 

ــة  ــيّ خدم ــدة يوم ــن لم ــان منه ــاوب اثنت ــًا )تتن ــته داخلي ــات بحراس ــات مدني ــت حارس ــوم س وتق
ــة.  ــة الخارجي ــة الحراس ــن للثكن ــر درك تابعي ــى عناص ــن تتول ــي حي ــتراحة(، ف ــيّ اس ــل يوم مقاب

وفي ما يلي بعض االحصاءات عن عدد السجينات ونوع الجرائم المرتكبة 84 :

يراجــع التقريــر الوطنــي الشــامل عــن أوضــاع الســجون فــي لبنــان: خاصــات وتوصيــات، الصــادر عــن مكتــب وزيــر 
ــام  2011. ــات فــي الع ــة والبلدي الداخلي

المرجع نفسه.

:               -83

:               -84

توزيع السجينات

السجينات األجنبيات

نوع الجرم

المنتهية أحكامهن
عدد السجينات

عدد السجينات

عدد السجينات

36

لبنانيات

نبالية

فيليبينية

سورية

تجارة مخدرات

اعتداء جنسي على طفل

11

6

18

19

8

1

اجنبيات

مدغشقرية

بنغالدشية

أوكرانية

سرقة

اجهاض

111

3

17

2

23

1

موقوفات

مالدفية

فلسطينية

نيجيرية

محاولة قتل

خطف

70

3

2

1

3

1

محكومات

بيروفية

مكتومة القيد

اتيوبية

تزوير

52

1

3

10

40 أحداث

مغربية

سريالنكية

قتل

-

3

17

10
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6دعارة

2الدخول خلسة

14غير مصرح

ــل  ــى منفص ــي مبن ــع ف ــو يق ــام 2006، وه ــه ع ــد ترميم ــح بع ــاء: افتت ــدا للنس ــجن بعب س
ــة  ــة /550/م2، قابل ــاحته االجمالي ــغ مس ــق. تبل ــة طواب ــن ثاث ــف م ــرض يتأل ــذا الغ ــص له مخص

الســتيعاب /50/ ســجينة. 

تقــوم ثــاث حارســات مدنيــة بحراســته داخليــًا، فــي حيــن تؤمــن عناصــر من قــوى األمن الحراســة 
الخارجيــة. هنــاك ثــاث ممرضــات تهتــم بالســجينات. هــذا الســجن مــوزّع علــى خمــس غــرف، مــع 

زنزانتيــن إنفراديتيــن، مســاحة كل غرفــة مــن غرفــه حوالــي /23/ متــر مربــع.

وفي ما يلي بعض االحصاءات عن عدد السجينات ونوع الجرائم المرتكبة85 :

المرجع نفسه.المرجع نفسه. :               -85:               -86

عدد السجيناتتوزيع السجينات

46لبنانيات

17اجنبيات

53موقوفات

10محكومات

-أحداث

عدد السجيناتالسجينات األجنبيات

سورية

مكتومة القيد

2

1

9بنغالدشية

1نيجيرية

1اتيوبية

3فليبينية

نوع الجرم

المنتهية أحكامهن

عدد السجينات

10

اعتداء

اتجار بالمخدرات

تعاطي مخدرات

محاولة قتل

غير مصرح

2

14

1

2

4

تجارة مخدرات + تزوير

قتل

1

5

سرقة

خطف

12

1

حادث سير

دعارة

1

1

شك بدون رصيد

تزوير

1

3

ســجن بربــر الخــازن: افتتــح بعــد ترميمــه فــي آذار 2008، وهــو يقــع فــي الطابــق األرضــي 
مــن ثكنــة تابعــة لقــوى األمــن الداخلــي فــي منطقــة فــردان فــي محافظــة بيــروت، وقــد صُمــم 
ــروت  ــًا لســلطة شــرطة بي ــي. يخضــع هــذا الســجن اداري ــر لقــوى األمــن الداخل أصــًا ليضــم دوائ

ــدرك االقليمــي.  ــادة ال ــع قي بخــاف الســجون االخــرى التــي تتب

ــة الســتيعاب /80/ ســجينة، تقــوم خمــس  ــة /1037.6/م2، قابل ــغ مســاحة الســجن االجمالي تبل
حارســات مدنيــات بحراســته مدنيــًا )اثنتيــن كل /48/ ســاعة خدمــة مقابــل ثاثــة أيــام عطلــة(، فــي 
حيــن تؤمــن نقطــة حراســة مــن الــدرك الحراســة الخارجيــة. هنــاك ممرضتيــن تهتمــان بالســجينات، 

يعمــان بالتنــاوب يومــيّ خدمــة مقابــل يومــيّ عطلــة. 

وفي ما يلي بعض االحصاءات عن عدد السجينات ونوع الجرائم المرتكبة 86 :
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عدد السجيناتتوزيع السجينات

18لبنانيات

28اجنبيات

31موقوفات

13محكومات

-أحداث

عدد السجيناتالسجينات األجنبيات

فلسطينية

سريالنكية

مكتومة القيد

2

2

1

1سورية
1نيبالية

4فيليبنية

بنغالديشية

أثيوبيات

5

4

نوع الجرم

المنتهية أحكامهن

عدد السجينات

5

محاولة قتل

تزوير

اقامة غير شرعية

3

11

1

قتل

اعتداء

2

1

تجارة مخدرات

غير مصرح

1

11

1تعاطي مخدرات

14سرقة

ســجن زحلــة للنســاء: افتتــح عــام 2009، وهــو يقــع فــي الطابــق األرضــي مــن المستشــفى 
الحكومــي القديــم فــي زحلــه، ويخضــع لســلطة وزارة الصحــة ال لســلطة وزارة الداخليــة والبلديــات. 
ــوم الســجينات بمســاحة  ــة /501/م2، وقــد خصّــص منهــا ثــاث غــرف لن ــغ مســاحته االجمالي تبل
/29.52/ م2، وهــي قابلــة الســتيعاب 34 ســجينة. تقــوم ثــاث حارســات مدنيــات بحراســته داخليــًا، 
ــن  ــاك ممرضتي ــة. هن ــة الخارجي ــل الحراس ــوج التدخ ــة لف ــدرك التابع ــة ال ــن نقط ــن تؤم ــي حي ف

تهتمــان بالســجينات.

وفي ما يلي بعض االحصاءات عن عدد السجينات ونوع الجرائم المرتكبة 87:

المرجع نفسه. :               -87

عدد السجيناتتوزيع السجينات

11لبنانيات

29اجنبيات

23موقوفات

17محكومات

-أحداث

عدد السجيناتالسجينات األجنبيات

سورية

بنغالديشية

8

4

1فلسطنية

1عراقية

2مصرية

1فليبينية

6سريلنكية

4أثيوبيات
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2مكتومة القيد

نوع الجرم

المنتهية أحكامهن

عدد السجينات

7

تجارة مخدرات

اختالس

دعارة دعارة

9

1

1

محاولة قتل

سرقة

1

7

تعاطي مخدرات

غير مصرح

2

6

2قتل

10تزوير

ان معظــم هــذه الســجون ال تلبــي أبســط االحتياجــات االنســانية، وتعتبــر انتهــاكًا واضحــًا لحقــوق 
االنســان والمواثيــق الدوليــة التــي فصلناهــا أعــاه، ان كان لناحيــة األبنيــة والمنشــآت وســوء حالــة 
ــا،  ــب تأمينه ــات الواج ــن الخدم ــك ع ــة، ناهي ــية الصعب ــروف المعيش ــة الظ ــة، أو لجه ــى التحتي البن
والتــي وان كان بعضهــا ملحــوظ فــي القانــون اللبنانــي انمــا غيــر متوفــر عمليــًا، اضافــة الــى العديــد 

مــن التجــاوزات والمشــاكل األخــرى، مــع بعــض الفروقــات بيــن ســجن وآخــر.

سوف نستعرض هذه االشكاليات تباعًا في ما يلي:

بــادئ ذي بــدء، يقتضــي التنويــه الــى أن ســجون النســاء تعانــي مــن عــدم فــرز الســجينات حســب 
نــوع الجريمــة وحجمهــا، بحيــث يوجــد فــي الزنزانــة ذاتهــا مرتكبــي الجرائــم البســيطة مــع الجرائــم 
الكبيــرة، ممــا يســاهم فــي تعليــم الســجينات مهــارات إجراميــة لــم تكــن متوفــرة لديهــن، وهــذا أمــر 
يخالــف مــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة بهــذا الخصــوص، وال ســيما قواعــد بانكــوك والقواعــد 

النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء.

أمــا علــى مســتوى اســتيعاب الزنازيــن، فــان الســجون االربعــة تــكاد فــي بعــض الفتــرات تــرزح 
تحــت أعــداد الســجينات، خاصــة االجنبيــات منهــن اللواتــي تتأخــر محاكمتهــن ألكثــر مــن ســبب، ال 
ســيما لعــدم ســوقهن تكــرارًا مــن قبــل الجهــات المولجــة بذلــك الــى المحاكــم، أو لعــدم وجــود أحــد 
يســأل عنهــن، باســتثناء بعــض الجمعيــات غيــر الحكوميــة، األمــر الــذي يخالــف معظــم االتفاقيــات 

الدوليــة، ال ســيما قواعــد بانكــوك التــي خصــت، كمــا بيننّــا أعــاه، هــذه الفئــة مــن النســاء بمعاملــة 
خاصــة.

وعلــى مســتوى تجهيــزات الغــرف والبنــاء، فــان مشــكلة الحمامــات تبقــى مــن أبــرز 
المعوقــات المتوفــرة علــى هــذا الصعيــد، بحيــث ال تتوفــر بأعــداد كافيــة لتغطيــة احتياجــات 
الســجينات، ال ســيما فــي فتــرات االكتظــاظ، فضــًا عــن أنهــا غيــر صحيــة وموجــودة داخــل الغــرف، 
وغيــر مــزودة بكابينــات لإلســتحمام بحيــث تســتحمم الســجينات فــي المــكان المخصــص للمرحــاض 
داخــل الغرفــة، ناهيــك عــن األعطــال التــي تلحــق بالمغاســل والــدش وغيرهــا مــن جــراء قدمهــا. 
أمــا فــي مــا يتعلــق بالميــاه الســاخنة، فهــي تخضــع لنظــام خــاص لناحيــة الوقــت التــي تتوافــر فيــه. 
والماحــظ أن الوضــع فــي ســجن بربــر الخــازن هــو أفضــل لهــذه الناحيــة، اذ هنــاك حمامــان لــكل 

ــه كابيــن لإلســتحمام. ــه مرحــاض والثانــي مثبــت في غرفــة، األول بداخل

تنــام الســجينات علــى أســرة مــن الســتيل مــن طبقتيــن، والبعــض منهــا مكســور، وفــي بعــض 
ــخ.  ــوف ألدوات المطب ــغولة كرف ــن مش ــم تك ــال ل ــي ح ــة ف ــرّة اإلضافي ــتعمل األس ــن تُس الزنازي
وتجــدر اإلشــارة الــى أنــه ال يوجــد أســرة فــي ســجن زحلــة، بحيــث تنــام الســجينات علــى ألــواح مــن 

ــداًل مــن األســرة بســبب ضيــق مســاحة غرفــه. اإلســفنج بعــرض 90 ســنمترًا  للواحــد ب

وتتوافــر فــي كل مــن هــذه الســجون غرفــة أو أكثــر ضيقــة المســاحة وصغيــرة ومظلمــة جــدًا، 
داخلهــا مرحــاض وال تتوافــر فيهــا التهوئــة وهــي مخصصــة الحتجــاز الســجينات المعــزوالت 
انفراديــًا. ونشــير إلــى أن هــذا األســلوب يخالــف بشــكل فاضــح حقــوق الســجينات المنصــوص عليهــا 

ــة. فــي المواثيــق الدولي

وقــد جــرى تجهيــز الســجون بخزانــات لحفــظ ملفــات الســجينات تــمّ تثبيتهــا فــي مكتــب المديــرة 
أو فــي إحــدى الغــرف األخــرى، اضافــة الــى تجهيــز غرفــة خاصــة بالمعاينــة الطبيــة وحفــظ األدويــة، 
ــدة  ــتخدم المرش ــث تس ــازن حي ــر الخ ــجن برب ــتثناء س ــة باس ــدة اإلجتماعي ــة بالمرش ــة خاص وغرف
اإلجتماعيــة غرفــة العــزل كمكتــب وذلــك بالتنســيق مــع ادارة الســجن. أمــا فــي ســجن زحلــة فــا 

وجــود فيــه لمثــل هــذه الغرفــة. 

والملفــت فــي كل هــذه الســجون عــدم وجــود غرفــة مخصصــة للحضانــة لوضــع األطفــال الرضّــع 
اللذيــن مــا زالــوا يتشــاركون الغرفــة عينهــا مــع والدتهــم فــي وقــت تقــوم ســجينات أخريــات فــي 
الغرفــة عينهــا بالتدخيــن، وهــذا مــا يتنافــى مــع المعاييــر الدوليــة كمــا ســبق ذكــره أنفــًا، وال ســيما 

قواعــد بانكــوك لعــام 2010. 

أمــا فــي مــا خــصّ التدفئــة والتبريــد، فقــد زوّدت بعــض الســجون بمكيفــات للتدفئــة والتبريــد 
فــي حيــن أن البعــض اآلخــر منهــا مــا زال يعتمــد علــى مــراوح كهربائيــة مثبتــة فــي الجــدران، ال 
ــك  ــف، وذل ــات والشراش ــن البطاني ــدد كافٍ م ــجون ع ــي الس ــد ف ــف. ويوج ــل الصي ــي فص ــيما ف س
ــرادات بحدّهــا األدنــى لحفــظ  ــة وغيرهــا مــن المؤسســات، وب ــات الخيري بفضــل تبرّعــات الجمعي
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الطعــام، كمــا يتوافــر فــي كل غرفــة مــن غــرف الســجون هــذه بــراد لتبريــد وتســخين ميــاه الشــرب.

وقــد جــرى تخصيــص مســاحة صغيــرة فــي كل مــن هــذه الســجون لوضــع غســالة أو أكثــر مــع 
ــجينات. ــتعمال كل الس ــافة إلس نش

أمــا بالنســبة للتهوئــة والنــور، فــإن ســجون النســاء كائنــة بمعظمهــا فــي ابنيــة قديمــة، تعانــي 
فــي فصــل الشــتاء مــن رطوبــة عاليــة، فضــًا عــن انــه ال تتوافــر فيهــا أنظمــة للتهوئــة بــل تعتمــد 
علــى النوافــذ القليلــة فــي معظمهــا باســتثناء ســجن بربــر الخــازن، وســجن طرابلــس حيــث جــرى 

مؤخــرًا تثبيــت شــفاط كهربائــي.

والماحــظ أن وضــع ســجن بربــر الخــازن أفضــل مــن ناحيــة التهوئــة والنــور الطبيعــي والخدمــات 
مــن باقــي ســجون النســاء األخــرى.

ــة  ــم 1949/14310 لناحي ــون رق ــق القان ــم تطبي ــه يت ــذاء، فأن ــام والغ ــبة للطع ــا بالنس أم
نوعيــة المــواد الغذائيــة الواجــب أن تحصــل عليهــا الســجينات. وتؤمــن ادارة الســجون المــواد 
الغذائيــة الازمــة إلعــداد الوجبــات الثــاث فــي بعــض الســجون، أمــا فــي البعــض اآلخــر فيعتمــد 
ــار  ــى الخض ــة ال ــًا باإلضاف ــرة يومي ــة م ــة المطبوخ ــواد الغذائي ــوزع الم ــث ت ــة« بحي ــام »األروين نظ

ــان. ــان واأللب ــة واألجب والفاكه

ــاة  ــاك مراع ــص، وهن ــتام الحص ــد اس ــام بع ــات الطع ــداد وجب ــهن بإع ــجينات أنفس ــوم الس وتق
ــت ان  ــة. والاف ــا الخاص ــام بطريقته ــجينة الطع ــو كل س ــث تطه ــة حي ــيات المختلف ــد الجنس لتقالي
ــات  ــة إلعــداد الوجب ــواد الضروري ــن بعــض الم ــة، تقــوم بتأمي ــر الحكومي ــات غي عــددًا مــن الجمعي

ــجن. ــا ادارة الس ــي ال تؤمنه ــاخنة الت الس

وتســمح إدارة الســجون لألهــل بتأميــن بعــض األطعمــة والوجبــات بعــد إخضاعهــا لتفتيــش 
ــك عــن أن الســجون تؤمــن للنســاء الحوامــل والمرضعــات  ــى حــرم الســجن، ناهي ــا ال ــل إدخاله قب
والمســنّات بعــض األطعمــة اإلضافيــة والخاصــة إذا احتــاج األمــر، مراعــاة ألحــكام المرســوم رقــم 
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ــة مــدروس  ــع بنظــام تهوئ ــخ ال تتمت ــى إن الغــرف المعــدة إلســتعمالها كمطب وتجــدر االشــارة ال
يمنــع انتشــار رائحــة الطعــام عنــد الطهــي والتســخين الــى غــرف النــوم، ناهيــك عــن عــدم وجــود 
غرفــة أخــرى بجانبهــا مخصصــة لتنــاول الطعــام فيهــا، مــا يضطــر الســجينات الــى تنــاول الوجبــات 

داخــل غــرف النــوم علــى األرض أو فــي المطبــخ.

والماحــظ أن التقــدّم المحــرز علــى صعيــد امكانيــة الســجينة مــن تحضيــر الطعــام لــم يكتمــل 
بعــد، إلفتقــار بعــض  المطابــخ الــى التجهيــزات األساســية، ال ســيما فــرن غــاز وطناجــر وصحــون 
وغيرهــا مــن أدوات المطبــخ وأدوات الطعــام األساســية، فضــًا عــن أن الموجــود مــن هــذه األخيــرة 

بحاجــة الــى إعــادة تأهيــل.

أمــا بخصــوص الرعايــة الطبيــة والنفســية، ففــي ســجني زحلــة وبعبــدا هنــاك متابعــة طبيــة 
بحســب توافــر اإلمكانيــات، فقــد تمــرّ فتــرة زمنيــة مــن دون ان تخضــع الســجينات لمعاينــة طبيــة، 
بحيــث أن هنــاك ممرضــة للمتابعــة الصحيــة وطبيــب مكلــف مــن قبــل قــوى األمــن الداخلــي غيــر أنه 
ال يــداوم بشــكل منتظــم، األمــر الــذي يخالــف مــا نــص عليــه القانــون اللبنانــي بهــذا الخصــوص، 
علــى عكــس ســجني طرابلــس وبربــر الخــازن حيــث تجــري المتابعــة الطبيــة بشــكل مســتمر لعلــة 
ــى  ــاع عل ــبوعيًا لإلط ــكل دوري أس ــجن بش ــب الس ــزور الطبي ــة، وي ــي الثكن ــي ف ــز طب ــود مرك وج

أوضــاع الســجينات.

ــا  ــري نقله ــاب، يج ــرض أو الته ــاء بم ــجون النس ــن س ــي أي م ــجينات ف ــدى الس ــة إح ــدى إصاب ول
الــى المستشــفى لتلقــي العــاج إذا أوصــى الطبيــب بذلــك، وإاّل فــي حــال لــم يســتدع األمــر نقلهــا، 

فتجــري معالجتهــا فــي الســجن تحــت رقابــة الطبيــب.

ــص  ــروس نق ــص في ــجن لفح ــن الس ــد دخوله ــجينات عن ــع الس ــه تخض ــى ان ــارة ال ــدر اإلش وتج
المناعــة المكتســبة AIDS، وفــي حــال كانــت إحداهــن تحمــل الفيــروس يجــري عزلهــا فــي إحــدى 

ــب الســجن والممرضــة.  ــا تحــت إشــراف طبي ــرة عاجه ــة فت غــرف الســجن طيل

أمــا فــي مــا خص المعاملــة الخاصة الواجب إعطاؤها للســجينات المســنّات والحوامــل والمرضعات، 
فهــي شــبه معدومــة وتقتصــر علــى الحصــول علــى الســرير الســفلي فــي حــال كانــت األســرة فــوق 

بعضهــا البعــض وإعفائهــن مــن واجبــات تنظيــف الغــرف وتأميــن وجبات طعــام إضافيــة لهنّ. 

وتتأمــن العاجــات النفســية عنــد الحاجــة فــي الســجن بعــد استشــارة طبيــب الســجن، غيــر أنــه 
ــوارد  ــر الم ــدم تواف ــص لع ــي متخصّ ــج نفس ــد معال ــت ي ــاج تح ــن الع ــذر تأمي ــن المتع ــى م يبق
ــأ  ــة يلج ــذه الحال ــي ه ــي. وف ــاج النفس ــن بالع ــاء متخصصي ــع أطب ــد م ــة للتعاق ــة الضروري المالي
الطبيــب المتعاقــد مــع الســجن او الممرضــة علــى تهدئــة الســجينة ومســاعدتها علــى النهــوض مــن 
الحالــة التــي تعانــي منهــا، باســتثناء ســجن بربــر الخــازن حيــث تؤمــن الحركــة اإلجتماعيــة ميسّــرًا 
اجتماعيــًا psychologist لمتابعــة ومراجعــة الســجينات، وطبيبــًا نفســيًا psychiatrist لمتابعــة 
الحــاالت بالتنســيق مــع الميســر النفســي، وذلــك بالتنســيق أيضــًا مــع طبيــب الســجن خصوصــًا فــي 

مــا يتعلــق بوصــف األدويــة.

أمــا بالنســبة لخدمــة طــب األســنان، فهــي غيــر متوفــرة فــي أي مــن الســجون األربعــة، مما يشــّكل 
اخــااًل بــكل مــن أحــكام نظــام الســجون فــي لبنــان والمواثيــق الدولية.

أمــا علــى مســتوى النشــاطات الترفيهيــة واإلتصــال بالعالــم الخارجــي، فقــد جــرى منــذ 
ــث يُســمح  ــون فــي كل غرفــة مــن غــرف الســجون، بحي ــت أجهــزة تلفزي ــد، تثبي وقــت ليــس ببعي

للســجينات بمشــاهدة مختلــف البرامــج التلفزيونيــة طــوال النهــار. 

وتطبيقــًا ألحــكام المرســوم رقــم 1949/14310 بهــذا الصــدد، فقــد خصّصــت مســاحة صغيــرة 
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ــا  ــت به ــود قام ــد جه ــك بع ــجينات وذل ــة الس ــازن لنزه ــر الخ ــس وبرب ــة وطرابل ــجون زحل ــي س ف
ــة  ــة الرياض ــح لممارس ــاحات ال تصل ــذه المس ــر أن ه ــات، غي ــة والمؤسس ــر الحكومي ــات غي الجمعي
والنشــاطات األخــرى، فضــًا عــن أن الخــروج الــى هــذه الباحــات منظــم بحســب الجــدول والنظــام 
المتبــع فــي كل ســجن. امــا فــي ســجن بعبــدا فتتشــارك الســجينات ســطح البنــاء المؤلــف مــن ثــاث 

طبقــات للنزهــة.

عــدا ذلــك، فــإن الســجون تفتقــر الــى برامــج ترفيهيــة متخصصــة، والــى وجــود مكتبــات وأمكنــة 
مخصصــة للقــراءة وهــذا يتنافــى أيضــًا مــع نظــام الســجون والمواثيــق الدوليــة، وال ســيما قواعــد 

بانكــوك.

كمــا ال يوجــد فــي ســجني زحلــة وبربــر الخــازن أي هاتــف عمومــي فــي حــال رغبــت إحــدى 
الســجينات بإجــراء أي اتصــال هاتفــي بأفــراد عائلتهــا أو بالمحامــي أو اي شــخص آخــر، بــل عليهــا 
ــن  ــال م ــراء اإلتص ــجن إلج ــرة الس ــطة مدي ــة بواس ــة العام ــن النياب ــبق م ــى إذن مس ــول عل الحص
ــة  ــى المكالمــة الهاتفي ــي تســتمع ال ــا وبحضــور إحــدى الحارســات الت ــف الموجــود فــي مكتبه الهات
بكاملهــا، وهــذا أمــر يتنافــى بصــورة فاضحــة مــع المعاييــر الدوليــة، علــى عكــس ســجني طرابلــس 
ــه للســجينات باإلتصــال بأفــراد  ــدا حيــث جــرى تجهيزهمــا بهاتــف عمومــي يُســمح مــن خال وبعب
ــن وبعــد أخــذ موافقــة مســبقة مــن  ــن او اي شــخص آخــر وفقــًا لنظــام معيّ أســرهن او بالمحامي

ــرة الســجن. ــر مدي ــة العامــة عب النياب

وقــد جــرى فــي ســجون زحلــة وبعبــدا وطرابلــس تخصيــص غرفــة للمواجهــة وتزويدهــا بعــازل 
ــم انشــاء  ــث ت ــر الخــازن حي ــى عكــس ســجن برب ــي Intercom، عل ــزة للتواصــل الداخل آمــن وأجه
ــه مــا زال  ــر أن ــة، غي ــر الحكومي ــات غي غرفــة للمواجهــة بفضــل مســاعي بعــض الجهــات والجمعي
التواصــل بيــن الســجينة ومــن يزورهــا يجــري عبــر شــبك حديــدي، مــا يمنــع الخصوصيــة الفرديــة.

وخافــًا للمعاييــر الدوليــة، فــان ســجون زحلــة وبعبــدا وبربــر الخــازن تفتقــر لغــرف خاصــة للقــاء 
ــإذن  ــرة وب ــب المدي ــي مكت ــان ف ــب األحي ــي أغل ــاءات ف ــذه اللق ــم ه ــث تت ــن حي ــجينات بأوالده الس

مســبق مــن النيابــة العامــة، باســتثناء ســجن طرابلــس.

أمــا فيمــا يتعلــق باللبــاس، فــاإلدارة ال تؤمــن المابــس الخارجيــة علــى عكــس مــا نصــت 
عليــه صراحــة المــادة 82 مــن المرســوم رقــم 1949/14310، بــل يُســمح للســجينات بارتــداء مــا 
يُــردن ممــا لديهــنّ عنــد دخولهــن الســجن، شــرط ان يكــون محتشــمًا وأن ال ينتعلــن أحذيــة بربــاط 

وكعــوب وأن ال يرتديــن األحزمــة.

ــة  ــوط الصحي ــن، كالف ــر مؤم ــة غي ــتلزمات الضروري ــن المس ــد م ــإن العدي ــك، ف ــى ذل ــة ال إضاف
ومحــارم ورق الحمامــات وســواها التــي تســعى إدارة الســجن دائمــًا الــى تأمينهــا عبــر تبرعــات مــن 

جهــات مختلفــة.

أمــا لناحيــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، وتطبيقــًا للمرســوم رقــم 1949/14310، فيســمح 

للســجينة بــأن تمــارس شــعائرها الدينيــة بحريــة وبــأن تتلقــى اإلرشــادات الدينيــة والروحيــة مــن 
ــى للســجينات  ــوى والمجلــس الشــيعي األعل ــن مــن دار الفت ــل المرشــدين المســؤولين الموفدي قب
ومــن المرشــدية الكاثوليكيــة واإلنجيليــة وذلــك فــي األيــام واألوقــات التــي تحدّدهــا إدارة الســجن.

ــم  ــوم رق ــًا للمرس ــًا أيض ــغال، وتطبيق ــي واألش ــب المهن ــج والتدري ــة البرام ــا لجه أم
1949/14310، فقــد زُودت كل مــن ســجون طرابلــس وبعبــدا وبربــر الخــازن بمســاحة صغيــرة 
إلجــراء دورات تدريبيــة للســجينات حــول شــكّ الخــرز والتزييــن النســائي وغيرهــا مــن األمــور، فــي 
ــز  ــى التطري ــب عل ــة كالتدري ــة والمهني ــدورات التدريبي ــج وال ــد للبرام ــة يفتق ــجن زحل ــن أن س حي

ــا. ــر وغيره ــتخدام الكومبيوت ــائي واس ــن النس والتزيي

فضــًا عــن هــذه الســجون األربعــة الموصوفــة أعــاه، فقــد صــدر بتاريــخ 2004/2/11 المرســوم 
ــب خــاص بالســجينات القاصــرات فــي مستشــفى  ــد تأدي ــذي قضــى بإنشــاء معه رقــم 11859 ال
ضهــر الباشــق الحكومــي، وقــد نــصّ فــي مادتــه األولــى علــى أن توضــع فيــه الســجينات القاصــرات 
المحكومــات منهــنّ والموقوفــات، وفــي مادتــه الثانيــة علــى أن تطبّــق عليهــنّ القوانيــن واالنظمــة 
التــي تنظــم شــؤون االحــداث المخالفيــن للقانــون داخــل المعاهــد والمؤسســات والســجون الخاصــة 
باالحــداث والمنشــأة قانونــًا بغــرض تنفيــذ تدابيــر االصــاح والتأديــب والعقوبــات المفروضــة 

بحقهــم.

»دار  ايضــًا  الــذي يســمى  المعهــد  افتتــاح  العــام 2006  فــي صيــف  فقــد جــرى  وبالفعــل 
ــت  ــد بلغ ــن، وق ــاء المت ــي قض ــي ف ــق الحكوم ــر الباش ــفى ضه ــوار مستش ــي ج ــة« ف المالحظ
مســاحته اإلجماليــة /564/ م2، ومســاحة الزنزانــة الواحــدة فيــه /31/ م2، وقــد تــمّ تزويــده 
بأســرّة فرديــة مــن الخشــب، ويوجــد فــي كل غرفــة ســت خزائــن لثيــاب الفتيــات وخزانــة واحــدة 
لألحذيــة، فضــًا عــن وجــود طاولــة فــي كّل منهــا مــع مجموعــة كراســي مــن الباســتيك، وقــد تــم 
تجهيــز كل غرفــة مــن غرفــه بحمــام واحــد كمــا يوجــد فيهــا أيضــًا جهــاز تلفزيــون وفرّتــه الفتيــات، 
ــذي يدخــل مــن  ــر أن الهــواء الطبيعــي ال ــز الغــرف بشــفاط غي ــم تجهي ــم يت ــه ل وياحــظ أيضــًا أن

النوافــذ كافٍ لتهوئتهــا.

هــذا المركــز ال يعــد ســجنًا بــل مركــزًا إلصــاح القاصــرات، وتقــوم حارســتان مدنيتــان بحراســته 
داخليــًا، فــي حيــن تؤمــن خمســة عناصــر عســكريين الحراســة الخارجيــة، وهنــاك ثــاث ممرضــات، 

ومســاعدة اجتماعيــة وناشــطة اجتماعيــة تهتــم بالقاصــرات.

يعتبــر هــذا المركــز مــن أفضــل المراكــز، إذ تتوفــر فيــه الخدمــات والنشــاطات األساســية،  
ويقــوم الفريــق العامــل فيــه بجهــود كبيــرة بهــدف إعــادة تأهيــل القاصــرات وتســهيل دمجهــن فــي 
المجتمــع، غيــر أن اهتمــام الجمعيــات غيــر الحكوميــة فيــه طغــى علــى مســاهمة الدولــة فــي قيامــه 

واســتمراره.

ــمية  ــن الرس ــاعات التقني ــال س ــي خ ــار الكهربائ ــن التي ــي تأمي ــكلة ف ــن مش ــز م ــي المرك ويعان
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باعتبــار انــه غيــر مجهــز بمولــد كهربائــي خــاص بــه بــل يعتمــد علــى مولــد المستشــفى الحكومــي 
المجــاور.

يحتــاج المركــز الــى المزيــد مــن التدريــب للحــراس والحارســات، وصيانــة دوريــة للمبنــى، وشــبكة 
كهربائيــة منفصلــة عــن المستشــفى الحكومــي، فضــًا عــن أنــه يعانــي مــن نقــص فــي خدمــات 

طــب األســنان.

وفي ما يلي بعض االحصاءات عن عدد السجينات ونوع الجرائم المرتكبة88 :

عدد السجيناتتوزيع السجينات

1لبنانيات

4اجنبيات

3موقوفات

2محكومات

عدد السجيناتالسجينات األجنبيات

2سورية

9بنغالدشية

1نيجيرية

1اتيوبية

1فليبينية
1مكتومة القيد

نوع الجرم

المنتهية أحكامهن

عدد السجينات

10

1تعاطي مخدرات

2اتجار بالمخدرات

1قتل

2دعارة

المرجع نفسه. :               -88

بقيــت اإلشــارة أخيــرًا الــى تخصيــص المديريــة العامــة لألمــن العــام فــي الســجن التابــع لها 
والواقــع تحــت جســر العدليــة، أربــع زنزانــات منــه للنســاء، إحداهــا مخصصــة فقــط للســريانكيات 
لكثــرة عددهــن مــن جهــة، وخوفــًا مــن احتكاكهــن مــع أخريــات مــن جهــة ثانيــة، وخصوصــًا 
األثيوبيــات. وتتــوزع النســاء علــى هــذه الزنزانــات علــى اســاس »الحــدّ مــن المشــكات المتوقعــة 
بينهــن«. والزنزانــات عبــارة عــن اقفــاص حديــد ســوداء، أنشــئت وســط الممــر، وبالتالــي يســتطيع 

المتجــوّل عبــره أن يعايــن الســجينات داخلهــا مــن كل الجهــات.

وإضافــة الــى ظــروف اإلحتجــاز القاســية والاإنســانية التــي تعانــي منهــا الســجينات فــي ســجن 
ــات  ــن بعث ــس له ــة ولي ــة خلس ــي اللبناني ــن األراض ــن دخل ــة منه ــة وأن الغالبي ــام، خاص ــن الع األم
تســهّل أمورهــن بشــأن الترحيــل وغيــره، فــإن الافــت أنهــن فــي اإلحتجــاز بعهــدة الرجــال، وهــذه 

مــا ينافــي بصــورة صارخــة مــع المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق الدوليــة.

بعــد هــذا العــرض لواقــع الســجون، تتبــدى المــرارة ممــا تعانيــه النســاء مــن ظــروف قاســية فــي 
احتجازهــنّ، كمــا يتبــدى أن نظــام الســجون فــي لبنــان ال يــزال عاجــزًا عــن مواكبــة حركة التشــريع، 
وال يــزال قاصــرًا عــن تطبيــق مــا تــم االتفــاق عليــه فــي المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة، الســيما 

منهــا قواعــد بانكــوك لعــام 2010 التــي فصلــت وحــددت حقــوق النســاء بــأدق تفاصيلهــا.

ــارك  ــث تتش ــانية حي ــوق اإلنس ــات الحق ــد لبديهي ــن تفتق ــي أماك ــان ه ــي لبن ــاء ف ــجون النس فس
الســجينات المعانــاة مــع اإلكتظــاط الشــديد، والنقــص الصــارخ فــي الخدمــات والحاجيــات األساســية 

واليوميــة.

ولعلــه يمكــن الجــزم أن واقــع ســجون النســاء اليــوم فــي بعــٍض مــن جوانبــه بأفضــل حــال ممــا 
ــى  ــه ال ــو يتج ــه، وه ــارة إلي ــل اإلش ــا أغف ــجون أو مم ــم الس ــوم تنظي ــي مرس ــه ف ــص علي ورد الن
االنســجام مــع المبــادئ والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق الدوليــة التــي تعنــى بحقــوق 

ــد. ــر مــن صعي ــى أكث ــة عل ــادرات والجهــود المبذول ــك بفضــل المب الســجينات، وذل
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تطوير  سبيل  في  والمبادرات  الخطوات  ثاني:  فصل 
نظام السجون في لبنان 

ــن  ــم م ــة  بالرغ ــة الازم ــقَ األولوي ــم يل ــجون ل ــوع الس ــع موض ــة م ــة اللبناني ــي الدول إن تعاط
القيــام ببعــض المبــادرات والسياســات مــن أجــل تحســين وتطويــر ادارة الســجون ووضــع المســاجين 
ــز التنفيــذ حتــى تاريخــه، فــي غيــاب التخطيــط  بشــكل عــام، ااّل انهــا غيــر كافيــة ولــم تدخــل حيّ

السياســي التشــريعي والقضائــي واإلداري والمالــي الواضــح والــازم لتحقيــق ذلــك.

نذكــر فــي مــا يلــي بعــض المبــادرات والتحــركات الهادفــة الــى تحســين واقــع الســجون فــي لبنــان 
ــة(  ــى الصعيديــن الرســمي )الحكومــة والجهــات المعني ــك عل عامــة، بمــا فيهــا ســجون النســاء وذل

وغيــر الرســمي )المجتمــع المدنــي(.

بــدأ لبنــان منــذ العــام 2008 بتطبيــق خطــة خمســية مــا زالــت قيــد التفعيــل حتــى تاريخــه، ترمــي 
إلــى نقــل إدارة الســجون مــن وزارة الداخليــة إلــى وزارة العــدل، وفقــًا للمعاييــر المتعــارف عليهــا. 
وقــد أعــدّت وزارة العــدل مشــروع مرســوم يرمــي إلــى تنظيــم وتفعيــل مديريــة الســجون وجعلهــا 
ــا  ــن مهامه ــن ضم ــون م ــف، ويك ــه موظ ــص يرأس ــاز متخص ــا جه ــى إدارته ــث يتول ــة، بحي مديري
اقتــراح إصــاح وتجهيــز الســجون القائمــة، وإنشــاء ســجون جديــدة، واقتــراح سياســة عقابية شــاملة 
تأخــذ بعيــن االعتبــار النظريــات العلميــة الحديثــة كمــا االشــراف علــى المؤسســة العقابيــة )المنــوي 

انشــاءها(. 

ــداد  ــاة الع ــد القض ــة أح ــة برئاس ــكيل لجن ــم تش ــه ت ــار، ان ــذا االط ــي ه ــره ف ــر ذك ــن الجدي وم
إســتراتيجية العمــل وذلــك بالتنســيق مــع الــوزارات والهيئــات المعنيــة )مــن وزارة الداخليــة ووزارة 
ــن  ــتراتيجية ضم ــذه االس ــورت ه ــث تبل ــة(، بحي ــة ووزارة التربي ــة ووزارة الصح ــؤون االجتماعي الش
ــذ االســتراتيجية المذكــورة   ــة لتنفي ــدرج. وقــد حــددت المــدة الزمني محوريــن همــا التخصــص والت

ــام 2012. ــارًا مــن الع ــع ســنوات اعتب بأرب

ومــن ضمــن هــذا االطــار، يتــم العمــل حاليــًا علــى اعــداد ملفــات خاصــة بالســجناء، ان كان علــى 
الصعيــد الصحــي أو االجتماعــي عنــد دخولهــم الســجن، أو ملفــات عدليــة تتضمــن واقــع وتفاصيــل 
جلســات المحاكمــة وســلوك الموقوفيــن والمحكوميــن، اضافــة الــى اعــداد وتدريــب العامليــن 

ــة ووزارة العــدل.  ــدى وزارة الشــؤون االجتماعي ــى هــذه البرامــج ل ــن عل والقيمي

ونشــير الــى ان اســتراتيجية العمــل المقترحــة تقضــي باقفــال كل الســجون الصغيــرة غيــر 
ــاء.  ــجون النس ــة بس ــود خاص ــن بن ــا ال تتضم ــن انه ــًا ع ــاز، فض ــن لاحتج ــة كأماك المؤهل

أمــا لناحيــة معاملــة الســجناء والموقوفيــن، فقــد جــددت الدولــة اللبنانيــة إلتزامهــا بشــكل صريــح 

بمضمــون البروتوكــول اإلختيــاري إلتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، ووافقــت علــى إنشــاء آليــة وطنيــة 
وقائيــة لمنــع التعذيــب وذلــك فــي اإلســتعراض الــدوري الشــامل أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان لــدى 

األمــم المتحــدة فــي تشــرين الثانــي 2010.

كمــا أن مؤسســة قــوى األمــن الداخلــي أنشــأت قســم حقــوق اإلنســان عــام 2008، اضافــة الــى 
إنشــاء لجنــة لمتابعــة حــاالت التعذيــب والمعاملــة القاســية فــي جميــع مراكــز قــوى األمــن الداخلــي، 
وأصــدرت المديريــة العامــة لقــوى األمــن الداخلــي العديــد مــن المذكــرات التــي تشــدد علــى عــدم 
اإلســاءة للســجناء والموقوفيــن أثنــاء التحقيقــات، ال ســيما األحــداث منهــم، تحــت طائلــة الماحقــة 
ــادة  ــم إدخــال م ــا ت ــذه المذكــرات. كم ــن له ــر المســلكية بحــق المخالفي ــة أو اتخــاذ التدابي القانوني
حقــوق اإلنســان فــي مناهــج التعليــم والتدريــب عنــد قــوى األمــن لتعزيــز وعــي العناصــر وفهمهــم 
ــة المذكــورة بعــدة ورشــات عمــل حــول  ــة، كمــا شــاركت المديري ــات ذات الصل ــن واإلتفاقي للقواني
حقــوق اإلنســان وقامــت بوضــع لوائــح تعــرّف الموقوفيــن  فــي عــدد كبيــر مــن النظــارات وأقســام 

الشــرطة بحقوقهــم.

ــي والمدنــي المختلفــة فــي الســجون  ــات المجتمــع األهل وتشــجع الحكومــة عمــل ومشــاريع هيئ
مــن اجــل التخفيــف مــن معانــات المســاجين، وذلــك فــي شــتى المجــاالت.

جهــدت وزارة العــدل أيضــًا علــى تســريع وتفعيــل المحاكمــات بهدف القضــاء على مشــكلة التأخير، 
وتســريع التحقيقــات مــع الموقوفيــن احتياطيــًا للحــدّ مــن أمــد التوقيــف االحتياطــي حيــث أمكــن، ال 
ســيما فــي إطــار التخفيــف مــن اكتظــاظ الســجون. كمــا أن وزارة العــدل دأبــت علــى تفعيــل تطبيــق 
قانــون تنفيــذ العقوبــات رقــم 436 للعــام 2002 الــذي ينــص علــى تخفيــض عقوبــات المحكــوم 

عليهــم فــي حــاالت معينــة.

ــذي  ــخ 2012/3/30 ال ــم 216 تاري ــون رق ــدور القان ــه بص ــي التنوي ــه، يقتض ــار عين ــي االط وف
قضــى بتخفيــض الســنة الســجنية مــن 12 شــهر الــى 9 أشــهر، األمــر الــذي ســيعالج بشــكل مباشــر 

مســألة اكتظــاظ الســجون.

ــد  ــي 2012/12/10، فق ــت ف ــي اطلق ــان الت ــوق االنس ــة لحق ــة الوطني ــد الخط ــى صعي ــا عل أم
خصَصــت فصــل يُعنــى بالســجون وخلصــت الــى عــدد مــن التوصيــات تتعلق بهــا وبأماكــن التوقيف 
بشــكل عــام، نذكــر منهــا اإلســراع فــي إنشــاء الســجون التــي صــادق مجلــس النــواب علــى تمويلهــا 
ــاح  ــد اإلص ــا معه ــداث، منه ــة باألح ــة الخاص ــات العقابي ــاء المؤسس ــات، وبن ــف المحافظ ــي مختل ف
الخــاص بالقاصــرات. وبنــاء ســجون للنســاء تتوافــق مــع المعاييــر العقابيــة الحديثــة، علــى أن 
تشــمل أقســامًا صحيــة وتجهيــزات لتأميــن العنايــة بالســجينات الحوامــل ورعايــة أطفالهــن الرضــع 
داخــل الســجن لمــدة عاميــن علــى األقــل. وإقفــال جميــع األبنيــة المســتخدمة كســجون فــي جميــع 
ــوى  ــرزة، وق ــي الي ــاع ف ــجني وزارة الدف ــاص س ــكل خ ــن، وبش ــت ممك ــرب وق ــي أق ــات، ف المحافظ
األمــن الداخلــي )ســيار الــدرك( فــي فــردان، وإقفــال نظــارة األمــن العــام، واالســتعاضة عنهــا ببنــاء 

نظــارة جديــدة خاصــة بالســجناء األجانــب.
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أمــا فيمــا يتعلــق بالموقوفيــن، فيقتضــي اإلســراع فــي إنجــاز التحقيقــات والمحاكمــات، واالقتصــاد 
فــي قــرارات التوقيــف االحتياطــي، وتطويــر المعونــة القضائيــة داخــل الســجون، واعتمــاد العقوبــات 
البديلــة عــن الســجن مثــا األشــغال للمنفعــة العامــة، ودفــع تعويــض إضافــي للضحيــة، والحجــز 
فــي مؤسســة للتشــغيل، والخضــوع لــدورات تدريبيــة أو المعالجــة الصحيــة والنفســية. فضــًا 
عــن الفصــل الكامــل بيــن الســجناء المحكوميــن وبيــن الموقوفيــن احتياطيــًا، وعــدم الخلــط بيــن 

المحكوميــن بجرائــم خطــرة مثــل القتــل واالغتصــاب والســرقة وبيــن ســائر المحكوميــن.

أمــا علــى صعيــد المجتمــع المدنــي وفــي ظــل غيــاب اســتراتيجية وطنيــة تقضــي بتحســين ظروف 
ســجون النســاء اللبنانيــة وتأهيلهــا علــى نحــو يســمح للســجينات الخــروج منهــا مؤهــات لاندمــاج 
مجــددًا بالمجتمــع، ينشــط فــي الســنوات القليلــة الماضيــة عــدد مــن الجمعيــات األهليــة علــى تقديم 
العــون والمســاعدة الازمــة إلنتشــال الســجينات مــن الحرمــان والبــؤس التــي تعيشــهن، فــي ظــل 

الامبــاالة لــدى الســلطة السياســية.

وقــد نجــح المجتمــع المدنــي مــن خــال المؤسســات والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي ذلــك عــن 
طريــق تزويــد بعــض الســجون بالحــدّ المقبــول مــن التجهيــزات، وإصــاح المبانــي وتأهيــل بعــض 
الغــرف، وتأميــن مســتلزمات الســجينات االساســية وحاجياتهــن اليوميــة، ومــن خــال تنظيــم 
ورش العمــل والــدورات التدريبيــة لألشــخاص ذات الصلــة والعامليــن فــي هــذه الســجون، واصــدار 
ــذ برامــج  ــى دعــم وتنفي ــة ال ــن فــي الســجون، اضاف ــة للعاملي ــل ومــواد تدريبي ــزم مــن دلي ــا يل م
التأهيــل الخاصــة بالســجينات والهادفــة الــى تنميــة قدراتهــن وتحضيرهــن إلعــادة االندمــاج فــي 
ــن لهــن  ــة، فضــًا عــن تأمي ــًا ومهن ــا مــردودًا مادي ــارة يكســبن مــن ورائه المجتمــع وتعليمهــن مه
ــة لهــن وغيرهــا  ــى تأميــن المســاعدة القانوني ــة، اضافــة ال ــة والنفســية الضروري ــة الصحي الرعاي

ــدى الســجينات. ــادرات التــي القــت صــدى إيجابــي ل مــن المب

مــن هــذه المؤسســات نذكــر: دار األمــل، والحركــة االجتماعيــة، والتجمــع النســائي الديمقراطــي 
اللبنانــي، وجمعيــة عــدل ورحمــة، ومعهــد الدراســات النســائية فــي العالــم العربــي ـ الجامعــة 
ــب،  ــا التعذي ــل ضحاي ــام لتأهي ــب، ومركــز الخي ــان فــرع األجان ــاس لبن ــة، وكاريت ــة األمريكي اللبناني
وجمعيــة اعانــة الســجناء وعائاتهــم، وجمعيــة ســام للتنميــة االجتماعيــة والتواصــل، وجمعيــة رواد 
فرونتيــرز، والمركــز اللبنانــي للعــاج بالدرامــا ـ كتارســيس، ومنظمــة دياكونيــا ومنظمــات أخــرى 

عديــدة تركــت اثــرًا ايجابيــًا فــي نفــوس وحيــاة هــذه الســجينات.

وان كان عمــل هــذه المؤسســات ايجابــي، ااّل انهــا تعانــي مــن عــدد مــن التحديــات، منهــا مــا هــو 
داخلــي يتعلــق بالمنظمــات نفســها وتتمثــل بقلــة المــوارد البشــرية والماليــة وضعــف التنســيق بيــن 
كافــة هــذه المنظمــات العاملــة فــي ســجون النســاء، أم ألســباب وعوامــل خارجيــة تتمثــل بالعاقــة 
مــع ســلطات الســجون واألنظمــة الداخليــة التــي تعيــق عمــل هــذه المؤسســات، اضافــة الــى عــدم 

توفــر األمكنــة والبيئــة المناســبة لهكــذا نشــاطات.

كمــا انــه وممــا ال شــكّ بــه أن هــذه المبــادرات االنســانية للمجتمــع المدنــي واألهلــي، ال يمكــن أن 

تشــّكل بــأي حــال مــن األحــوال بديــًا عــن اهتمــام الدولــة بواقــع الســجون وبحقــوق النســاء فيهــا، 
ــن أن  ــا يمك ــن، م ــم خارجيي ــاعدات ودع ــان بمس ــن األحي ــر م ــة بكثي ــادرات مرتبط ــة وأن المب خاص
ينعكــس ســلبًا علــى حقــوق النســاء فــي الفتــرات التــي ال تتوافــر لــدى المجتمــع المدنــي اإلمكانيــات 

الماديــة.



67
دراسة قانونية حول نظام سجون النساء في لبنان

خالصة وتوصيات

خالصة وتوصيات
ــذه  ــة له ــة المزري ــد الحال ــاه يؤك ــه أع ــم عرض ــا ت ــق م ــان وف ــي لبن ــاء ف ــجون النس ــع س ان واق
الســجون ومــا تعانيــه الســجينات فــي ظــل هــذه الظــروف الصعبــة. فمــن الواضــح ان ســجون 
النســاء تفتقــر الــى العديــد مــن األساســيات، ان كان لناحيــة األبنيــة والمنشــآت، أو لناحيــة الخدمــات 
ــذي يتعــارض  ــان، األمــر ال ــم داخــل القضب ــي ال تؤمــن الحــد األدنــى للعيــش الكري المتوفــرة والت
وبشــكل كّلــي مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق االنســان، والمبــادئ والقواعــد الدنيــا لمعاملــة الســجناء 

والســجينات، بحيــث يعــد هــذا الواقــع انتهــاك ألبســط حقــوق االنســان الســجين.

مــن هنــا، فــإن الحاجــة ملحــة إلصــاح فعلــي ألوضــاع الســجون فــي لبنــان بشــكل عــام، وال ســيما 
ســجون النســاء منهــا، واليــاء هــذا األمــر األولويــة الازمــة مــن كافــة الســلطات المعنيــة التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة، واإلســراع فــي اتخــاذ التدابيــر المناســبة ليتوافــق واقــع ســجون النســاء مــع 
مقتضيــات القواعــد الدنيــا لمعاملــة الســجينات والسياســات الجنائيــة الحديثــة، لإلنتقــال بســجون 
النســاء مــن أداة عقــاب وحســب الــى أداة عدالــة، وأماكــن اصــاح وتأهيــل إلعــادة انخــراط الســجينات 

فــي المجتمــع.

كمــا انــه يقتضــي التنويــه الــى انــه، فضــًا عــن الثغــرات القانونيــة التــي تعتــري مرســوم تنظيــم 
الســجون والتــي أســهبنا فــي شــرحها أعــاه والواقــع الســيئ لســجون النســاء، فهنــاك بعــض العقبات 
االجرائيــة واللوجســتية التــي تتعلــق بتشــريعات وتطبيقــات أخــرى ال تتعلــق بنظــام الســجون انمــا 

تزيــد وضــع الســجينات ســوءًا، وتؤخــر عجلــة القضــاء وســير العدالــة.  

نذكــر منهــا صعوبــة التبليــغ بواســطة عناصــر قــوى األمــن الداخلــي، وعــدم ســوق الموقوفيــن 
والموقوفــات للمحاكمــة بســبب النقــص فــي عديــد قــوى األمــن الداخلــي أو فــي اآلليــات، أو أحيانــًا 
اخــرى بســبب بُعــد المســافة بيــن أماكــن التوقيــف والمحكمــة المولجــة بالنظــر فــي ملــف الدعــوى. 
ــم  ــث ال يت ــن، بحي ــات منه ــة االجنبي ــات، خاص ــة للموقوف ــاعدة قانوني ــر مس ــدم توف ــن ع ــًا ع فض
تقديــم طلــب اخــاء ســبيل البعــض منهــنّ بالرغــم مــن انقضــاء مــدة محكوميتهــن. كل ذلــك، يؤثر 
ــة الســجينات وواقــع الســجون، ممــا يتطلــب أيضــًا لفتــة الــى المنظومــة  بشــكل مباشــر علــى حال

الجنائيــة بشــكل عــام واصــول تطبيقهــا.

أمــا فيمــا يختــص بموضــوع دراســتنا، واســتنادًا الــى واقــع ســجون النســاء ومقاربتــه مــع القوانيــن 
ــة  ــا لمعامل ــادئ الدني ــد والمب ــان والقواع ــوق االنس ــة لحق ــق الدولي ــة، والمواثي ــن جه ــة م اللبناني
الســجناء والســجينات، وال ســيما قواعــد بانكــوك لعــام 2010 مــن جهــة أخــرى، سنســتعرض تباعــًا 
بعضــًا مــن التوصيــات، منهــا مــا يهــدف الــى حــّث الجهــات المعنيــة بالســجون بشــكل عــام، وتلــك 
المخصّصــة للنســاء بشــكل خــاص، علــى حُســن تطبيــق مــا ورد فــي نصــوص نظــام الســجون 
اللبنانيــة وباقــي التشــريعات المحليــة، ومنهــا مــا قــد يســتوجب تعديــل التشــريعات المرعيــة االجراء 
أو اصــدار قوانيــن جديــدة تتاقــى مــع المعاييــر الدوليــة واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي 
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صــادق عليهــا لبنــان والتــزم بهــا.

توصيات عامة:
توصيات بشأن اجراءات المحاكمة:

ــي يقتضــي تأمينهــا أو تطويرهــا  ــات الت ــات بشــأن الخدم توصي
والترفيهيــة  والثقافيــة،  والتربويــة،  والصحيــة،  )الغذائيــة، 

الخارجــي(: بالعالــم  واالتصــال  والمهنيــة، 

ـ تطبيق المرسوم 64/17315 وإلحاق إدارة السجون بوزارة العدل بأقرب وقت ممكن. 

ــان،  ــا لبن ــادق عليه ــي ص ــان الت ــوق االنس ــة لحق ــق الدولي ــة المواثي ــق كاف ــة بتطبي ــزام الدول ـ ال
ــام 2010. ــوك لع ــد بانك ــيما قواع ــجناء، وال س ــة الس ــا لمعامل ــد الدني ــادئ والقواع ــق المب وتطبي

ـ وضــع الخطــط والسياســات التشــريعية والقضائيــة واإلداريــة والماليــة الواضحــة والازمــة 
ــان. ــوق االنس ــة لحق ــر الدولي ــه المعايي ــت علي ــا نص ــق م ــجينات، وف ــا للس ــوق الدني ــان الحق لضم

ــة،  ــر الدولي ــي المعايي ــرة لتراع ــجون المتوف ــل الس ــادة تأهي ــاء أو إع ــدة للنس ــجون جدي ــاء س ـ بن
االســتحمام،  وكابينــات  الســاخن،  ومــاء  الشــرب،  ومــاء  والنظافــة،  التهوئــة،  لناحيــة  ســيما  ال 
ــل  ــادة تأهي ــى إع ــاعد عل ــأنه أن يس ــن ش ــا م ــا، لم ــات...  وغيره ــرة، والبطاني ــض، واألس والمراحي

ــع. ــي المجتم ــجينات ف ــج الس ودم

ـ العمــل الجــاد مــن أجــل وضــع وتطبيــق خطــة إصاحيــة تشــمل الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة 
والنفســية.

ـ توفير أماكن مناسبة للمعوقات وذوي االحتياجات الخاصة من النساء السجينات.

ــة الخاصــة بأماكــن االحتجــاز المؤقــت فــي النظــارات التابعــة لقصــور العــدل، مــع  ــاء العناي ـ اي
ــرأة. ــة واحتياجــات الم ــار خصوصي ــن االعتب األخــذ بعي

. تجهيــز ســجون النســاء بأحــدث التقنيــات واألدوات األساســية )كاميــرات المراقبــة، بوابــات 
اإللكترونية...الــخ(. التفتيــش 

ـ الفصل بين السجينات المحكومات والموقوفات احتياطيًا.

. فرز السجينات حسب نوع الجريمة وحجمها.

ـ تنظيــم دورات تدريبيــة لكافــة األشــخاص المعنييــن مــن قضــاة ومدعيــن عاميــن وقضــاة 
تحقيــق  وعناصــر الضابطــة العدليــة ومحاميــن علــى المواثيــق الدوليــة لحقــوق االنســان والقواعــد 

ــة الســجناء، وال ســيما قواعــد بانكــوك. ــا لمعامل ــادئ الدني والمب

ــى  ــجينات ال ــوق الس ــن س ــي لتأمي ــن الداخل ــوى األم ــة لق ــوق التابع ــرية الس ــب س ــداد وتدري ـ إع
المحاكــم واحتــرام كرامتهــن وخصوصيتهــن.

ـ ضمــان حقــوق الموقوفــات وحســن تطبيــق القانــون، الســيما المــادة 108 مــن قانــون أصــول 
ــة. ــر الدولي ــة، وفــق المعايي المحاكمــات الجزائي

ـ االسراع في انجاز التحقيقات والمحاكمات من قبل األجهزة والمحاكم المختصة.

ـ تطوير نظام المعونة القضائية وتأمينها للنساء الموقوفات أو السجينات وفق الحاجة.

ـ تنظيم وتطوير سوق الموقوفات الى قصور العدل.

ـ تطوير وتعزيز العقوبات البديلة للسجن وتشجيع القضاة على تطبيقها في احكامهم. 

ـ ممارســة الرقابــة القضائيــة الفعليــة مــن قبــل النيابــات العامــة ودوائــر قضــاة التحقيــق علــى 
ســجون النســاء.

ـ تحســين نوعيــة الطعــام وكميــة الغــذاء، وتأميــن األماكــن الخاصــة للطعــام وتجهيزهــا، وتوفيــر 
األوانــي الازمــة فــي كل ســجن مــن ســجون النســاء.

ـ تفعيــل التقديمــات الصحيــة الجســدية والنفســية واالجتماعيــة المناســبة للســجينات وتطويرهــا 
وفقــًا للمعاييــر الدوليــة.

ـ تأميــن الفحــص الصحــي الشــامل عنــد دخــول الســجن لتحديــد االحتياجــات األوليــة مــن الرعايــة 
الصحية.

ـ العمــل علــى توفيــر األدويــة والمــواد الصيدالنيــة الازمــة، ومركــز خــاص بمعالجــة اإلدمــان علــى 
ــى معالجــة  ــن قــادرة عل ــاء والممرضي ــة بتواجــد دائــم لألطب ــادة متكامل ــل، وعي المخــدرات والتأهي
اكثــر الحــاالت العاديــة، بمــا فيهــا اجــراء الجراحــات البســيطة او العاجلــة وبعــض الفحوصــات الطبيــة 

واإلشــعاعية، وغيرهــا مــن الخدمــات

ــدرات  ــى المخ ــان عل ــة أو االدم ــص المناع ــرض نق ــات بم ــى والمصاب ــجينات المرض ــاء الس ـ اي
ــاج.  ــة للع ــز خاص ــي مراك ــن ف ــة ووضعه ــة الخاص ــواها العناي وس
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ـ تطويــر البرامــج واألنشــطة التربويــة لكافــة الســجينات وفــق مســتواهن العلمــي، وإدراج برامــج 
تربويــة خاصــة  بالقاصــرات.

ـ تعزيــز البرامــج واألنشــطة الثقافيــة والفنيــة )كالموســيقى والمســرح والرســم والمهــارات 
ــجينة. ــل الس ــادة تأهي ــائل اع ــن وس ــيلة م ــون وس ــة( لتك الفني

ـ انشاء مكتبات في كافة سجون النساء وتزويدها بالكتب والمجات والصحف المناسبة.

. تأمين الفسحة الازمة للتنزه والسماح بالقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق.

ـ تفعيل االشغال اليدوية وتأمين المستلزمات الضرورية لها.

ــل  ــجينات داخ ــل الس ــادة تأهي ــة إلع ــج خاص ــع برام ــي، ووض ــم المهن ــب والتعلي ــر التدري .تطوي
ــة. ــات المهني ــات والمنظم ــع الهيئ ــاون م ــن، بالتع ــراج عنه ــد اإلف ــجن وبع الس

ــن  ــجن، وتأمي ــجينات وإلدارة الس ــي للس ــع المال ــود بالري ــي تع ــاطات الت ــال والنش ــر األعم ـ تطوي
ــا. ــة له ــة الازم ــتلزمات واألمكن المس

ــم الخارجــي وتأميــن الغــرف والمســتلزمات األساســية لهــذا  ـ تحســين أماكــن االتصــال مــع العال
الغــرض.

ـ توطيــد عاقــة الســجينة بأســرتها للمحافظــة علــى األواصــر التــي تربطهــا بهــا، وتســهيل 
إجــراءات الزيــارات معهــا والعمــل علــى تأميــن الخصوصيــة أثنــاء تلــك الزيــارات.  

توصيــات بشــأن ادارة الســجون وتدريــب العامليــن فــي ســجون 
النســاء:

توصيــات خاصــة )خصوصيــة المــرأة، والقاصــر، واألشــخاص ذوي 
االحتياجــات الخاصــة واألجنبيــات(:

توصيــات بشــأن التواصــل مــع هيئــات ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي:

ـ تطويــر ادارة ســجون النســاء وجعلهــا مواكبــة ألحــدث التطــورات تماشــيًا مــع المعاييــر الدوليــة 
والتجــارب الناجحــة.

ــم دورات  ــر تنظي ــجون عب ــن ادارة الس ــؤول ع ــم المس ــاءة الطاق ــارات وكف ــدرات ومه ــر ق ـ تطوي
تدريبيــة منتظمــة، خاصــة بالنســبة للمهــارات المتعلقــة بــإدارة الســجون والتعامــل مــع الســجينات 

ومــع ذويهــن.

ــاء  ــة لكافــة العامليــن فــي ســجون النســاء، بمــا فيهــم الحارســات واألطب ـ تنظيــم دورات تدريبي
ــد  ــادئ والقواع ــيما المب ــان، وال س ــوق االنس ــة لحق ــر الدولي ــول المعايي ــواهم ح ــن وس والممرضي

ــجينات. ــة الس ــا لمعامل الدني

ـ تطوير آلية تفتيش السجينات عند دخولهن السجن مع مراعاة احترام كرامة المرأة.

ـ منح السجينات حق تقديم الشكاوي داخل السجن.

ـ تأمين للسجينات المستلزمات األساسية، ومنها الفوط الصحية والمناشف واللباس وغيرها.

ــن،  ــات وأطفاله ــل والمرضع ــجينات الحوام ــبة للس ــية المناس ــة والنفس ــة الصحي ــن الرعاي ـ تأمي
ــي. ــفى مدن ــي مستش ــدون ف ــال يول ــل االطف ــة لجع ــات خاص ــاذ ترتيب واتخ

. توفيــر الخدمــات الصحيــة والنفســية المناســبة للنســاء ذوي االحتياجــات الخاصــة، وتوفيــر 
األمكنــة واللــوازم المناســبة واألساســية لهــن.

ــي  ــن ف ــون امهاته ــن يرافق ــجن أو الذي ــي الس ــدون ف ــن يول ــال الذي ــة لألطف ــر دار حضان . توفي
ــجن. الس

ـ انشاء امكنة توقيف وتأهيل خاصة بالفتيات المخالفات للقانون.

ــى  ــل عل ــرة، والعم ــخصية القاص ــة ش ــى رعاي ــز عل ــات والتركي ــر لإلصاحي ــام أكب ــاء اهتم ـ إعط
ــع. ــي المجتم ــاج ف ــل واالندم ــادة التأهي ــج إلع برام

ـ العمــل علــى ترحيــل الســجينات األجانــب فــور االنتهــاء مــن مــدة ســجنهن أو اعادتهــن الــى الحرية 
ابطاء. دون 

ـ تســليم الســجينات األجانــب الــى ســجون بادهــن متــى أمكــن ذلــك وفــي حــال وجــود اتفاقيــات 
ثنائيــة أو متعــددة األطــراف ذات الصلــة.

ـ تمكيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وهيئــات حقــوق اإلنســان فــي تأديــة الــدور المطلــوب 
لمســاعدة الســجينات ورعايتهــن وتقديــم المســاعدات الضروريــة مــن ألبســة ومــواد تنظيــف 
وغيرهــا مــن المســتلزمات، اضافــة الــى الخدمــات والبرامــج األساســية الهادفــة الــى اعــادة تأهيــل 

ــة. ــن المهني ــر قدرته ــي تطوي ــاندتهن ف ــجينات ومس الس
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الئحة المراجع

الئحة المراجع

المواثيق الدولية:
اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان 1948  •

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  1966  •

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966  •

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعامــات القاســية والاإنســانية والمهينــة   •
 1984

البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو   •
2002 المهينــة  أو  الاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة 

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(  1997  •

•  اتفاقية حقوق الطفل 1990

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1977  •

مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن   •
الســجن 1988 أو  االحتجــاز  أشــكال 

•  المبادئ األساسية لمعاملة السجناء 1990

قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية )قواعد طوكيو( 1990  •

•  قواعــد األمــم المتحــدة لمعاملــة النســاء الســجينات والتدابيــر غيــر االحتجازيــة للمجرمــات 
بانكــوك( 2010 )قواعــد 

ــن  ــد بيجي ــداث )قواع ــاء األح ــؤون قض ــا إلدارة ش ــة الدني ــدة النموذجي ــم المتح ــد األم •  قواع
1985(

مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة لمنــع جنــوح األحــداث )مبــادئ الريــاض التوجيهيــة(   •
1990
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•  قواعد األمم المتحدة لحماية األحداث المجردين من حريتهم 1990

•  أهداف األلفية االنمائية 2000

القوانين والتشريعات:

التقارير والدراسات:

المرســوم رقــم 1949/14310 المتعلــق بتنظيــم الســجون وأمكنــة التوقيــف ومعهــد   •
تعدياتــه مــع  وتربيتهــم  األحــداث  اصــاح 

المرســوم رقــم 17315 تاريــخ 1964/8/28 المتعلــق بإحــداث ادارة فــي وزارة العــدل   •
الســجون ادارة  تدعــى 

المرسوم رقم 15435 تاريخ 1964/2/19 المتعلق بإنشاء سجن جديد في طرابلس  •

المرسوم رقم 95 تاريخ 1989/6/6 المتعلق بإنشاء سجن للنساء في بيروت  •

المرســوم رقــم 6236 تاريــخ 1995/1/17 المتعلــق بالنظــام الداخلــي للســجون التابعــة   •
لــوزارة الدفــاع الوطنــي ـ قيــادة الجيــش

قانــون حمايــة االحــداث المخالفيــن للقانــون أو المعرضيــن للخطــر رقــم 422 تاريــخ   •
2002 /6 /6

المتعلــق بإنشــاء معهــد تأديــب خــاص  المرســوم رقــم 11859 تاريــخ 2004/2/11   •
الحكومــي الباشــق  ضهــر  مستشــفى  فــي  القاصــرات  بالســجينات 

قانون رقم 216 تاريخ 2012/3/30 المتعلق بتحديد السنة السجنية بتسعة أشهر  •

التقريــر الوطنــي الشــامل عــن أوضــاع الســجون فــي لبنــان: خاصــات وتوصيــات، الصــادر   •
عــن مكتــب وزيــر الداخليــة والبلديــات، 2011

ــم  ــي العال ــائية ف ــات النس ــد الدراس ــان ـ معه ــي لبن ــاء ف ــجون النس ــل س ــل داخ ــل للعم دلي  •
2011 نصــار،  فــرح  أنيتــا  األمريكيــة،  اللبنانيــة  الجامعــة  العربــي 

ــذي مــع  ــع وحاجــات اإلصــاح ) الملخــص التنفي ــون والواق ــن القان ــان: بي الســجون فــي لبن  •
2010 مخيبــر،  غســان  النائــب  توصيــات(، 

مشــروع الخطــة الوطنيــة لحقــوق االنســان 2012 – 2017  تنســيق د. بــول مرقــص،   •
نحّولــي نانســي  وأ.  يونــس،  ميريــام  أ.  واعــداد 

نظام السجون وأماكن التوقيف في لبنان، الجمعية اللبنانية لحقوق االنسان  •

السجون في لبنان، الجمعية اللبنانية لحقوق االنسان  •

أوضاع السجون في لبنان، د. وليد عبد الرحيم، 2011  •

تقرير حول سجن زحلة للنساء، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، 2012  •

دليــل الجمعيــات والمؤسســات العاملــة فــي الســجون اللبنانيــة، وزارة الداخليــة والبلديــات   •
2011 االجتماعيــة،  الشــؤوون  وزارة  مــع  بالتعــاون 
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المالحق 

ملحق رقم 1
ملخــص عــن أبــرز مبــادئ حقــوق االنســان وحقــوق الســجينات  المنصــوص عليهــا بموجــب 
المواثيــق الدوليــة لحقــوق االنســان والمبــادئ والقواعــد الدنيــا لمعاملــة الســجناء والســجينات:

المواثيق الدوليةحقوق السجينات

الحق بالحياة

الكرامة االنسانية

ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــع االخ ــز )م ــدم التميي ــاواة وع المس
ــجينة( ــرأة الس ــة الم ــان خصوصي ــض األحي ــي بع ف

- االعالن العالمي لحقوق االنسان
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ـ االعالن العالمي لحقوق االنسان
ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

. اتفاقية حقوق الطفل
ـ مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميع األشــخاص 
ــاز أو  ــكال اإلحتج ــن أش ــكل م ــون ألي ش ــن يتعرض الذي

الســجن
ـ المبادئ األساسية لمعاملة السجناء

ـ االعالن العالمي لحقوق االنسان
ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  ـ 
والثقافيــة واالجتماعيــة 

ـ اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة

ـ مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميع األشــخاص 
ــاز أو  ــكال اإلحتج ــن أش ــكل م ــون ألي ش ــن يتعرض الذي

الســجن
ـ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

ـ المبادئ األساسية لمعاملة السجناء
ــر  ــا للتدابي ــة الدني ــدة النموذجي ــم المتح ــد األم ـ قواع

ــو( ــد طوكي ــة )قواع ــر اإلحتجازي غي
ــجينات  ــاء الس ــة النس ــدة لمعامل ــم المتح ــد األم ـ قواع
ــوك( ــد بانك ــات )قواع ــة للمجرم ــر اإلحتجازي ــر غي والتدابي

ـ االعالن العالمي لحقوق االنسان
ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الســالمة الشــخصية وعــدم التعذيــب أو غيــره مــن 
ــانية  ــية أو الالإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ض
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أو المهينــة

ـ إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
أو  الالإنســانيّة  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة 

المهينــة
. اتفاقية حقوق الطفل

جميــع  بحمايــة  المتعلقــة  المبــادئ  مجموعــة  ـ 
األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال 

اإلحتجــاز أو الســجن

العنايــة الصحيــة ومســتوى معيشــي الئــق )مــن نظافــة، 
وطعــام ...( وايــالء األمومــة والطفولــة رعايــة خاصــة

حقوق خاصة بالقاصرات

ـ االعالن العالمي لحقوق االنسان
ـ اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة
اإلقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  ـ 

والثقافيــة واإلجتماعيــة 
ـ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

ـ مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميع األشــخاص 
ــاز أو  ــكال اإلحتج ــن أش ــكل م ــون ألي ش ــن يتعرض الذي

الســجن
ــجينات  ــاء الس ــة النس ــدة لمعامل ــم المتح ــد األم ـ قواع
ــوك( ــد بانك ــات )قواع ــة للمجرم ــر اإلحتجازي ــر غي والتدابي

ـ االعالن العالمي لحقوق االنسان
ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ـ اتفاقية حقوق الطفل
ـ مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميع األشــخاص 
ــاز أو  ــكال اإلحتج ــن أش ــكل م ــون ألي ش ــن يتعرض الذي

الســجن
إلدارة  الدنيــا  النموذجيــة  المتحــدة  األمــم  قواعــد  ـ 

بيجيــن( )قواعــد  األحــداث  شــؤون قضــاء 
جنــوح  لمنــع  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  قواعــد  ـ 

التوجيهيــة( الريــاض  )مبــادئ  األحــداث 
األحــداث  حمايــة  بشــأن  المتحــدة  األمــم  قواعــد  ـ 

حريتهــم مــن  المجرَّديــن 
ــجينات  ــاء الس ــة النس ــدة لمعامل ــم المتح ــد األم ـ قواع
ــوك( ــد بانك ــات )قواع ــة للمجرم ــر اإلحتجازي ــر غي والتدابي

اعادة ادماج السجينات في المجتمع

وإعــداد  الســجون  موظفــات  قــدرات  بنــاء  تدابيــر 
بمعاملــة  المتعلقــة  واالســتراتيجيات  السياســات 

ورعايتهــن الســجينات 

الفئات المهمشة واالجنبيات

ــال  ــاة والدة األطف ــل ومراع ــجينة الحام ــة الس خصوصي
فــي مستشــفى مدنــى وتأميــن المســتلزمات الضروريــة 

لهــم

فصل الرجال عن النساء في السجون

ــجينات  ــش الس ــة تفتي ــجن وعملي ــول الس ــراءات دخ اج
بمــا يحفــظ كرامتهــن

برامــج للعنايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
تعاطــي  مــن  بالعــالج  المتصلــة  تلــك  أو  وعالجــه 

المخــدرات

األنشطة الثقافية والتربوية 

ـ المبادئ األساسية لمعاملة السجناء
ــجينات  ــاء الس ــة النس ــدة لمعامل ــم المتح ــد األم ـ قواع
ــوك( ــد بانك ــات )قواع ــة للمجرم ــر اإلحتجازي ــر غي والتدابي

ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  مناهضــة  إتفاقيــة  ـ 
أو  الالإنســانيّة  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة 

لمهينــة ا
ــجينات  ــاء الس ــة النس ــدة لمعامل ــم المتح ــد األم ـ قواع
ــوك( ــد بانك ــات )قواع ــة للمجرم ــر اإلحتجازي ــر غي والتدابي

ـ مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميع األشــخاص 
ــاز أو  ــكال اإلحتج ــن أش ــكل م ــون ألي ش ــن يتعرض الذي

الســجن 
ــجينات  ــاء الس ــة النس ــدة لمعامل ــم المتح ــد األم ـ قواع
ــوك( ــد بانك ــات )قواع ــة للمجرم ــر اإلحتجازي ــر غي والتدابي

 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
ــجينات  ــاء الس ــة النس ــدة لمعامل ــم المتح ــد األم ـ قواع
ــوك( ــد بانك ــات )قواع ــة للمجرم ــر اإلحتجازي ــر غي والتدابي

ـ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

ــجينات  ــاء الس ــة النس ــدة لمعامل ــم المتح ــد األم ـ قواع
ــوك( ــد بانك ــات )قواع ــة للمجرم ــر اإلحتجازي ــر غي والتدابي

ــجينات  ــاء الس ــة النس ــدة لمعامل ــم المتح ــد األم ـ قواع
ــوك( ــد بانك ــات )قواع ــة للمجرم ــر اإلحتجازي ــر غي والتدابي

ـ المبادئ األساسية لمعاملة السجناء

حــق تقديــم الشــكاوي، والزيــارات التفتيشــية واالتصــال 
ــم الخارجي بالعال

ـ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
ـ مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميع األشــخاص 
ــاز أو  ــكال اإلحتج ــن أش ــكل م ــون ألي ش ــن يتعرض الذي

الســجن
ــجينات  ــاء الس ــة النس ــدة لمعامل ــم المتح ــد األم . قواع
ــوك( ــد بانك ــات )قواع ــة للمجرم ــر اإلحتجازي ــر غي والتدابي
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ملحق رقم 2
ملخص عن أبرز حقوق السجينات المنصوص عليها بموجب التشريعات المحلية:

النصوص القانونيةحقوق السجينات

فصل الرجال عن النساء في السجون

في الرعاية والخدمات الطبية 

في التعليم

في النزهة اليومية

في الخدمة الدينية

تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر

في االخطار بحالة الوفاة

في االتصال بالعالم الخارجي

* الحق في الزيارة: 

* الحق في االطالع على مجريات االحداث:

* الحق في المراسلة

في النظافة الشخصية 

في اللباس

في الفراش

فصل السجينات القاصرات عن السجينات الراشدات

في الطعام

في العمل

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس

ــه( ــادة 9 من ــه )الم ــع تعديالت ــم م وتربيته

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس
وتربيتهــم مــع تعديالتــه )مــن المــادة 52 الــى المــادة 

ــه( 55 من

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس

ــه( ــادة 67 من ــه )الم ــع تعديالت ــم م وتربيته

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس

ــه( ــادة 62 من ــه )الم ــع تعديالت ــم م وتربيته

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس

ــه( ــادة 56 من ــه )الم ــع تعديالت ــم م وتربيته

القانون رقم 2012/216

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس

ــه( ــادة 47 من ــه )الم ــع تعديالت ــم م وتربيته

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس
وتربيتهــم مــع تعديالتــه )مــن المــادة 68 الــى المــادة 

ــه( 74 من
والمالحــظ انــه جــرى ادراج مــادة خاصــة بخصــوص 
ــادة 26( ــاء )الم ــجون النس ــائية لس ــات النس ــارة الجمعي زي

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس

ــه( ــادة 60 من ــه )الم ــع تعديالت ــم م وتربيته

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس

ــان 63  و21 منــه( وتربيتهــم مــع تعديالتــه )المادت

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس
وتربيتهــم مــع تعديالتــه )المادتــان 109 و111 منــه(

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس
وتربيتهــم مــع تعديالتــه )مــن المــادة 82  الــى المــادة 

ــه 85 من

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس

ــه( ــان 86 و87 من ــه )المادت ــع تعديالت ــم م وتربيته

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس

ــه( ــادة 8 من ــه )الم ــع تعديالت ــم م وتربيته
أو  للقانــون  المخالفيــن  االحــداث  حمايــة  قانــون  ـ 

2002/422 رقــم  للخطــر  المعرضيــن 

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس
وتربيتهــم مــع تعديالتــه )مــن المــادة 75 الــى المــادة 

ــه(، 81 من
ــجينات  ــة بالس ــادة خاص ــرى ادراج م ــه ج ــظ ان والمالح

الحوامــل والمرضعــات والمرضــى )المــادة 80( 

ـ المرســوم رقــم 1946/14310 المتعلــق  بتنظيــم 
ــداث  ــالح االح ــد اص ــف ومعه ــة التوقي ــجون وأمكن الس
وتربيتهــم مــع تعديالتــه )مــن المــادة 117 الــى المــادة 

ــه( 131 من

بعمــل  خاصــة  مــادة  ادراج  جــرى  انــه  والمالحــظ 
)26 )المــادة  الســجينات 
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الملحق 3
االحتجازيــة  غيــر  والتدابيــر  الســجينات  لمعاملــة  المتحــدة  األمــم  قواعــد 

2010 األول  كانــون   21 بانكــوك(  )قواعــد  للمجرمــات 

مالحظات تمهيدية
ــز،  ــجناء دون تميي ــى كل الس ــجناء)1( عل ــة الس ــا لمعامل ــة الدني ــد النموذجي ــري القواع تس  - 1
لذلــك يجــب أن تؤخــذ فــي االعتبــار االحتياجــات الخاصــة لجميــع الســجناء، بمــن فيهــم الســجينات، 
والواقــع الــذي يعيشــونه عنــد تطبيقهــا. ولكــن هــذه القواعــد المعتمــدة منــذ أكثــر مــن 50 عامــا لــم 
تــول القــدر الكافــي مــن االهتمــام لاحتياجــات الخاصــة للنســاء. ومــع ازديــاد أعــداد الســجينات علــى 
نطــاق العالــم، بــات مــن الضــروري والملــح زيــادة توضيــح االعتبــارات التــي ينبغــي مراعاتهــا فــي 

معاملــة الســجينات.

ــي  ــزة الت ــارات المتمي ــق باالعتب ــا يتعل ــة فيم ــر عالمي ومــع التســليم بضــرورة إعــداد معايي  - 2
ــا  ــي اتخذته ــرارات الت ــن الق ــدد م ــاة ع ــع مراع ــات، وم ــجينات والمجرم ــى الس ــق عل ــي أن تطب ينبغ
ــة  ــدول األعضــاء تلبي ــى ال ــا إل ــب فيه ــي طل ــزة األمــم المتحــدة والت ــف أجه فــي هــذا الصــدد مختل
ــزز،  ــل وتع ــد لتكم ــذه القواع ــع ه ــرى وض ــم، ج ــو مائ ــى نح ــجينات عل ــات والس ــات المجرم احتياج
حســب االقتضــاء، القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء وقواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة 
ــل  ــة الســجينات وببدائ ــق بمعامل ــا يتعل ــو()5( فيم ــة )قواعــد طوكي ــر االحتجازي ــر غي ــا للتدابي الدني

ــات. ــجن المجرم س

وال تحــل هــذه القواعــد بــأي حــال مــن األحــوال محــل القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة   - 3
الســجناء أو قواعــد طوكيــو، لذلــك تظــل جميــع األحــكام ذات الصلــة الــواردة فــي مجموعتــي 
القواعــد هاتيــن ســارية علــى جميــع الســجناء والمجرميــن دون تمييــز. وبينمــا توضــح بعــض هــذه 
ــة الســجناء  ــا لمعامل ــة الدني ــواردة فــي القواعــد النموذجي ــة ال ــر األحــكام الحالي القواعــد بقــدر أكب
وفــي قواعــد طوكيــو مــن حيــث انطباقهــا علــى الســجينات والمجرمــات، تتطــرق قواعــد أخــرى إلــى 

مجــاالت جديــدة.

ــم  ــات األم ــات وإعان ــف اتفاقي ــي مختل ــواردة ف ــادئ ال ــن المب ــد م ــذه القواع ــتوحى ه وتس  - 4
المتحــدة، ومــن ثــم فهــي تتســق مــع أحــكام القانــون الدولــي الحالــي. وهــذه القواعــد معــدة 
لســلطات الســجون وأجهــزة العدالــة الجنائيــة )بمــا يشــمل مقــرري السياســات والمشــرعين ودوائــر 
االدعــاء والســلطة القضائيــة ودوائــر مراقبــة الســلوك( التــي تشــارك فــي تطبيــق العقوبــات غيــر 

االحتجازيــة والتدابيــر المجتمعيــة.

وجــرى التشــديد فــي األمــم المتحــدة علــى التدابيــر الــازم اتخاذهــا بالتحديــد للتعامــل مــع   - 5

حالــة المجرمــات فــي ســياقات مختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال اتخــذ مؤتمــر األمــم المتحــدة الســادس 
لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن الــذي عقــد فــي عــام 1980 قــرارا بشــأن االحتياجــات الخاصــة 
للســجينات)89 ( أوصــى فيــه بأنــه، عنــد تنفيــذ القــرارات التــي اتخذهــا المؤتمــر الســادس والتــي 
تتعلــق بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بمعاملــة المجرميــن، ينبغــي اإلقــرار بالمشــاكل الخاصــة 
بالســجينات وبضــرورة توفيــر الوســائل لحلهــا، وبأنــه، فــي البلــدان التــي لــم يطبــق فيهــا ذلــك بعــد، 
ــتخدمة  ــات المس ــج والخدم ــن البرام ــع المجرمي ــاواة م ــدم المس ــى ق ــات عل ــاح للمجرم ــي أن تت ينبغ
كبدائــل عــن الســجن، وبأنــه ينبغــي لألمــم المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي 
ــة  ــة لكفال ــودا دؤوب ــذل جه ــرى أن تب ــة األخ ــات الدولي ــا وكل المنظم ــاري لديه ــز استش ــع بمرك تتمت
اإلنصــاف والمســاواة فــي معاملــة المجرمــات فــي مراحــل االعتقــال والمحاكمــة والحكــم والســجن، 
مــع إيــاء االهتمــام بشــكل خــاص للمشــاكل الخاصــة التــي تواجههــا المجرمــات، كالحمــل ورعايــة 

األطفــال.
وقــدم أيضــا المؤتمــر الســابع والمؤتمــر الثامــن والمؤتمــر التاســع توصيــات محــددة بشــأن   - 6

.)92 (  )91 (  )90( الســجينات 

وفــي إعــان فيينــا بشــأن الجريمــة والعدالــة: مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين   - 7
الــذي اعتمــده المؤتمــر العاشــر)7( التزمــت الــدول األعضــاء بــأن تراعــي وتعالــج، فــي إطــار برنامــج 
األمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة وفــي إطــار االســتراتيجيات الوطنيــة بشــأن منــع 
الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، أي تبايــن فــي تأثيــر البرامــج والسياســات فــي النســاء والرجــال )الفقرة 
11(، وبــأن تضــع توصيــات عمليــة المنحــى بشــأن السياســات العامــة، فــي ضــوء االحتياجــات 
ــا)8(  ــان فيين ــذ إع ــل لتنفي ــط العم ــن خط ــرة 12(. وتتضم ــات )الفق ــجينات والمجرم ــة للس الخاص
فرعــا مســتقا )الفــرع الثالــث عشــر( مخصصــا للتدابيــر المحــددة التــي يوصــى بهــا لمتابعــة 
االلتزامــات التــي جــرى التعهــد بهــا فــي الفقرتيــن 11 و 12 مــن اإلعــان، بمــا فــي ذلــك التزامــات 
الــدول باســتعراض تشــريعاتها وسياســاتها وإجراءاتهــا وممارســاتها المتعلقــة بالمســائل الجنائيــة 
وتقييمهــا وتعديلهــا، إذا دعــت الضــرورة، بطريقــة تتســق مــع نظمهــا القانونيــة، مــن أجــل ضمــان 

مؤتمــر األمــم المتحــدة الســادس لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن، كاراكاس، 25 آب/أغســطس - 5 أيلول/ســبتمبر 
1980: تقريــر أعدتــه األمانــة العامــة )منشــورات األمــم المتحــدة، رقــم المبيــع IV.81.E.4(، الفصــل األول، الفــرع بــاء، 

القــرار 9.

ــول/ ــطس - 6 أيل ــو، 26 آب/أغس ــن، ميان ــة المجرمي ــة ومعامل ــع الجريم ــابع لمن ــدة الس ــم المتح ــر األم ــر: مؤتم انظ
ســبتمبر 1985: تقريــر أعدتــه األمانــة العامــة )منشــورات األمــم المتحــدة، رقــم المبيــع IV.86.A.1(، الفصــل األول، 

ــة(. ــة نظــام القضــاء الجنائــي للنســاء معاملــة عادل الفــرع هــاء، القــرار 6 )المتعلــق بمعامل

انظــر Rev/16/169.A/CONF.1، الفصــل األول، القــرار 1 )المتعلــق بالتوصيــات بشــأن المواضيــع الفنيــة األربعــة 
التــي تناولهــا مؤتمــر األمــم المتحــدة التاســع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن( والقــرار 5 )المتعلــق بالتنفيــذ العملــي 

للقواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء( والقــرار 8 )المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة(.

ــول/ ــطس - 7 أيل ــا، 27 آب/أغس ــن، هافان ــة المجرمي ــة ومعامل ــع الجريم ــن لمن ــدة الثام ــم المتح ــر األم ــر: مؤتم انظ
ســبتمبر 1990: تقريــر أعدتــه األمانــة العامــة )منشــورات األمــم المتحــدة، رقــم المبيــع IV.91.A.2(، الفصــل األول، 
الفــرع ألــف - 5 )المبــادئ األساســية لمعاملــة الســجناء )انظــر أيضــا قــرار الجمعيــة العامــة 111/45، المرفــق((؛ 
والمرجــع نفســه، الفــرع جيــم، القــرار 17 )المتعلــق باالحتجــاز رهــن المحاكمــة( والقــرار 19 )المتعلــق بتدبيــر شــؤون 
العدالــة الجنائيــة ووضــع سياســات لألحــكام القضائيــة( والقــرار 21 )المتعلــق بالتعــاون الدولــي واألقاليمــي فــي مجــال 

إدارة الســجون والعقوبــات التــي تفــرض فــي إطــار المجتمــع المحلــي ومســائل أخــرى(.

:             - )89(

:             - )90(

:             - )92(

:             - )91(
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أن تنــال المــرأة معاملــة منصفــة مــن نظــام العدالــة الجنائيــة.

ودعــت الجمعيــة العامــة، فــي قرارهــا 183/58 المــؤرخ 22 كانــون األول/ديســمبر 2003   - 8
ــد مــن االهتمــام لمســألة النســاء فــي  ــى إيــاء مزي المعنــون ”حقــوق اإلنســان وإقامــة العــدل“، إل
ــية  ــاكل الرئيس ــتجاء المش ــجون، الس ــي الس ــاء ف ــال النس ــألة أطف ــك مس ــي ذل ــا ف ــجون، بم الس

ــا. ــا معالجته ــي يمكــن به والســبل الت

وأكــدت الجمعيــة العامــة، فــي قرارهــا 143/61 المــؤرخ 19 كانــون األول/ديســمبر 2006   - 9
المعنــون ”تكثيــف الجهــود للقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة“، أن ”العنــف ضــد المــرأة“ 
ــح أن  ــه، أو يرج ــب علي ــس ويترت ــوع الجن ــاس ن ــى أس ــم عل ــف قائ ــى عن ــوي عل ــل ينط ــو أي فع ه
يترتــب عليــه، أذى بدنــي أو جنســي أو نفســي أو معانــاة للمــرأة، ويشــمل الحرمــان التعســفي مــن 
ــع  ــتعراض جمي ــى اس ــدول عل ــت ال ــة، وحث ــة أو الخاص ــاة العام ــي الحي ــك ف ــع ذل ــواء وق ــة، س الحري
القوانيــن واللوائــح والسياســات والممارســات واألعــراف التــي تميــز ضــد المــرأة أو التــي يترتــب عليها 
أثــر ينطــوي علــى تمييــز ضــد المــرأة، والقيــام، حســب االقتضــاء، بتنقيحهــا أو تعديلهــا أو إلغائهــا، 
وضمــان تقيــد أحــكام النظــم القانونيــة المتعــددة، حيثمــا وجــدت، بااللتزامــات والتعهــدات والمبــادئ 
ــة  ــر إيجابي ــز، واتخــاذ تدابي ــدأ عــدم التميي ــك مب ــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذل الدولي
لمعالجــة األســباب الهيكليــة للعنــف ضــد المــرأة وتعزيــز الجهــود للتصــدي للممارســات والمعاييــر 
االجتماعيــة التــي تنطــوي علــى التمييــز، بمــا فــي ذلــك التمييــز ضــد النســاء اللواتــي يحتجــن إلــى 
عنايــة خاصــة، كنـــزيات الســجون أو المحتجــزات، وتوفيــر التدريــب لموظفــي إنفــاذ القانــون وجهــاز 
ــاء قدراتهــم فــي هــذا المجــال.  ــن الجنســين وحقــوق المــرأة وبن القضــاء فــي مجــال المســاواة بي
ويشكـــل القــرار اعترافــا بــأن العنــف ضــد المــرأة لــه تداعيــات محــددة فيما يتعلــق بخضوعهــا لنظام 
العدالــة الجنائيــة وبحقهــا فــي عــدم التعــرض لإليــذاء أثنــاء وجودهــا فــي الســجن. وتعتبــر الســامة 
البدنيــة والنفســية بالغــة األهميــة لكفالــة حقــوق اإلنســان وتحســين أحــوال المجرمــات، وهــو مــا 

تضعــه هــذه القواعــد فــي االعتبــار.

ــتجابات:  ــآزر واالس ــه الت ــأن أوج ــوك بش ــان بانك ــي إع ــاء ف ــدول األعض ــت ال ــرا، أعلن وأخي  - 10
التحالفــات االســتراتيجية فــي مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة الــذي اعتمــده مؤتمــر األمــم 
المتحــدة الحــادي عشــر لمنــع الجريمــة والعدالــة والجنائيــة فــي 25 نيســان/أبريل 2005)9(  
ــة  ــك معامل ــا فــي ذل ــا، بم ــة وصونه ــة الجنائي ــة للعدال ــا بإنشــاء مؤسســات منصفــة وفعال التزامه
جميــع المحتجزيــن فــي مرافــق االحتجــاز قبــل المحاكمــة وفــي الســجون معاملــة إنســانية، وفقــا 
للمعاييــر الدوليــة الســارية )الفقــرة 8(، وأوصــت بــأن تنظــر لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة 
فــي اســتعراض مــدى كفايــة المعاييــر والقواعــد فيمــا يتعلــق بــإدارة الســجون ومعاملــة الســجناء 

ــرة 30(. )الفق

وكمــا هــو الحــال بالنســبة للقواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، ونظــرا الختــاف   - 11
الظــروف القانونيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والجغرافيــة فــي العالــم بشــكل كبيــر، بــات واضحــا 
أنــه ال يمكــن تطبيــق كل القواعــد الــواردة أدنــاه بطريقــة متماثلــة فــي جميــع األماكــن وفــي كل 

األوقــات، مــع ذلــك، ال بــد أن تشــكل هــذه القواعــد حافــزا علــى الســعي دومــا إلــى تذليــل الصعوبــات 
العمليــة التــي تحــول دون تطبيقهــا، انطاقــا مــن كونهــا تجســد فــي مجملهــا التطلعــات العالميــة 
التــي تــرى األمــم المتحــدة أنهــا تفضــي إلــى تحقيــق الهــدف المشــترك المتمثــل فــي تحســين أحوال 

الســجينات وأطفالهــن ومجتمعاتهــن المحليــة.

وتتنــاول بعــض هــذه القواعــد مســائل تنطبــق علــى الســجناء والســجينات علــى الســواء،   - 12
بمــا فيهــا المســائل المتعلقــة بمســؤوليات الوالديــن، وبعــض الخدمــات الطبيــة وإجــراءات التفتيــش 
ومــا شــابهها، علــى الرغــم مــن أن هــذه القواعــد تعنــى بصــورة رئيســية باحتياجــات النســاء 
وأطفالهــن. ولكــن بمــا أن التركيــز فــي هــذه القواعــد يشــمل أطفــال األمهــات الســجينات، ال بــد مــن 
اإلقــرار بالــدور الرئيســي الــذي يضطلــع بــه كا األبويــن فــي حيــاة أطفالهمــا. وبنــاء علــى ذلــك، قــد 

تنطبــق بعــض هــذه القواعــد علــى اآلبــاء مــن الســجناء والمجرميــن بصــورة متســاوية.

مقدمة
ال تحــل القواعــد التاليــة بــأي حــال مــن األحــوال محــل القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة   - 13
ــن  ــي القواعــد هاتي ــواردة فــي مجموعت ــع األحــكام ال ــك تظــل جمي ــو. لذل الســجناء وقواعــد طوكي

ــز. ــن دون تميي ــع الســجناء والمجرمي ــى جمي ســارية عل

ويســري البــاب األول مــن هــذه القواعــد الــذي يتنــاول اإلدارة العامــة للســجون علــى جميــع   - 14
ــا جنائيــة أو مدنيــة أو  فئــات النســاء المحرومــات مــن حريتهــن، بمــن فيهــن الســجينات فــي قضاي
النســاء اللواتــي لــم يحاكمــن بعــد أو النســاء المدانــات والنســاء اللواتــي يخضعــن لـــ ”تدابيــر أمنيــة“ 

أو تدابيــر إصاحيــة بنــاء علــى أمــر مــن القاضــي.

ويتضمــن البــاب الثانــي القواعــد التــي ال تســري إال علــى الفئــات الخاصــة التــي يتناولهــا كل   - 15
بــاب فرعــي. مــع ذلــك تنطبــق القواعــد الــواردة فــي البــاب الفرعي ألــف التي تســري على الســجينات 
اللواتــي صــدرت ضدهــن أحــكام بالتســاوي علــى الســجينات اللواتــي يشــملهن البــاب الفرعــي بــاء، 

علــى أال تتعــارض مــع القواعــد التــي تحكــم تلــك الفئــة مــن النســاء وأن تكــون لصالحهــن.

ــة الســجينات القاصــرات.  ــة لمعامل ــاء قواعــد إضافي ــف وب ــن أل ــن الفرعيي ويضــع كا البابي  - 16
ــع  ــق م ــتقلة تتواف ــات مس ــتراتيجيات وسياس ــداد اس ــوب إع ــى وج ــارة إل ــم اإلش ــن المه ــد أن م بي
ــا إلدارة شــؤون قضــاء  ــة الدني ــة، وخصوصــا مــع قواعــد األمــم المتحــدة النموذجي ــر الدولي المعايي
ــادئ  ــداث )مب ــوح األح ــع جن ــة لمن ــدة التوجيهي ــم المتح ــادئ األم ــن() 93( ومب ــد بيجي ــداث )قواع األح
الريــاض التوجيهيــة()94 ( وقواعــد األمــم المتحــدة بشــأن حمايــة األحــداث المجرديــن مــن حريتهــم)95( 

القرار 33/40، المرفق.

القرار 112/45، المرفق.

القرار 113/45، المرفق.

:             - )93(

:             - )94(

:             - )95(
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والمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعمــل المتعلــق باألطفــال فــي نظــام العدالــة الجنائيــة) 96(، لمعاملــة 
هــذه الفئــة مــن الســجينات وتأهيلهــن، علــى أن يجتنــب إلــى أقصــى حــد ممكــن إيداعهــن الســجون.

ويتضمــن البــاب الثالــث القواعــد التــي تتنــاول تطبيــق العقوبــات والتدابيــر غيــر االحتجازيــة   - 17
علــى النســاء والقاصــرات المجرمــات، بمــا فيهــا القواعــد المتعلقــة باالعتقــال وبإجــراءات العدالــة 

الجنائيــة فــي مراحــل االحتجــاز رهــن المحاكمــة وإصــدار الحكــم ومــا بعــد إصــدار الحكــم.

ويتضمــن البــاب الرابــع القواعــد المتعلقــة بإجــراء البحــوث وإعــداد الخطــط والتقييــم   - 18
والتوعيــة العامــة وتبــادل المعلومــات ويســري علــى جميــع فئــات المجرمــات المشــمولة بهــذه 

القواعــد.

أوال - قواعد عامة التطبيق
المبدأ األساسي  - 1

السجل  - 3

النظافة الشخصية  - 5

خدمات الرعاية الصحية  - 6

أماكن االحتجاز  - 4

دخول السجن  - 2

القاعدة 1

القاعدة 3

القاعدة 5

القاعدة 4

القاعدة 2

]تكملة للقاعدة 6 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

]تكملة للقاعدة 7 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

]تكملة للقاعدتين 15 و 16 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

مــن أجــل تطبيــق مبــدأ عــدم التمييــز الــذي تجســده القاعــدة 6 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا 
لمعاملــة الســجناء تؤخــذ االحتياجــات المميــزة للســجينات فــي االعتبــار عنــد تطبيــق هــذه القواعــد. 
وال ينظــر إلــى التدابيــر المتخــذة لتلبيــة هــذه االحتياجــات مــن أجــل تحقيــق مســاواة فعليــة بيــن 

الجنســين علــى أنهــا تدابيــر تنطــوي علــى تمييــز.

ــرا  ــجن نظ ــال الس ــاء واألطف ــول النس ــة بدخ ــراءات المتعلق ــام كاف لإلج ــاء اهتم ــب إي يج  - 1
ــن  ــي دخل ــجينات اللوات ــهيات للس ــر تس ــب توفي ــت. ويج ــك الوق ــي ذل ــاص ف ــه خ ــم بوج لضعفه
الســجن حديثــا تمكنهــن مــن االتصــال بأقاربهــن، وإتاحــة إمكانيــة الحصــول علــى المشــورة 
القانونيــة، وتزويدهــن بمعلومــات بشــأن قواعــد الســجن ولوائحــه، والنظــام المتبــع فيــه واألماكــن 
ــة  ــة إمكاني ــا، وإتاح ــة يفهمنه ــا بلغ ــن إليه ــا احتج ــاعدة إذا م ــاس المس ــا التم ــتطعن فيه ــي يس الت

ــن. ــي قنصلياته ــات، بممثل ــاء األجنبي ــة النس ــي حال ــال، ف االتص

يســمح للنســاء اللواتــي يتوليــن مســؤولية رعايــة أطفالهــن، قبــل أو عنــد دخولهــن الســجن،   - 2
بوضــع ترتيبــات فيمــا يتعلــق بأطفالهــن، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة تعليــق احتجازهــن لفتــرة معقولــة، 

مراعــاة لمصلحــة الطفــل فــي المقــام األول.

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 30/1997، المرفق. :               -96

ــد دخــول  ــن الســجن وبياناتهــم الشــخصية عن يســجل عــدد أطفــال النســاء اللواتــي يدخل  - 1
الســجن. وتتضمــن الســجات علــى األقــل ودون مســاس بحقــوق األم أســماء األطفــال وأعمارهــم 

ــم. ــة أمهاته ــوا برفق ــم يكون ــة إن ل ــة أو الوصاي ــة الحضان ــن ناحي ــم م ــم ووضعه ــكان إقامته وم

تظــل جميــع المعلومــات المتعلقــة بهويــة األطفــال ســرية، وال تســتخدم هــذه المعلومــات إال   - 2
بمــا يخــدم مصلحــة الطفــل.

تــودع الســجينات، حيثمــا كان ذلــك ممكنــا، فــي ســجون قريبــة مــن ديارهن أو مــن مراكــز التأهيل 
االجتماعــي، أخــذا فــي االعتبــار المســؤولية عــن رعايــة أطفالهــن وخياراتهــن الشــخصية ومــا يتوفــر 

مــن برامــج وخدمــات مائمــة لهن.

يجــب أن توفــر للســجينات فــي أماكــن إيوائهــن المرافــق والمــواد الضروريــة لتلبيــة احتياجاتهــن 
الخاصــة مــن حيــث النظافــة الشــخصية، بمــا فــي ذلــك الحفاضــات الصحيــة مجانــا واإلمــداد بالميــاه 
بصــورة منتظمــة ألغــراض العنايــة الشــخصية لألطفــال والنســاء، وال ســيما النســاء اللواتــي يقمــن 

بأعمــال الطهــي والحوامــل أو المرضعــات أو اللواتــي يجيئهــن الحيــض.
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]تكملة للقواعد 22 إلى 26 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

]تكملة للقاعدة 24 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

الفحص الطبي عند دخول السجن )أ( 

القاعدة 6

للتعــرف علــى حالــة الســجينات الصحيــة يجــرى فحــص شــامل لتحديــد االحتياجــات مــن الرعايــة 
الصحيــة األوليــة وللوقــوف علــى مــا يلــي:

ــراض  ــي أو األم ــال الجنس ــق االتص ــن طري ــل ع ــي تنتق ــراض الت ــة باألم اإلصاب )أ(   
المنقولــة بالــدم، ويجــوز أيضــا أن يتــاح للســجينات إجــراء الفحــص الخــاص بفيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية، بنــاء علــى عوامــل الخطــورة التــي ينطــوي عليهــا ذلــك، مــع توفيــر االستشــارات 

الطبيــة الازمــة قبــل إجــراء هــذا الفحــص وبعــده؛

االحتياجــات مــن الرعايــة الصحيــة العقليــة، بمــا فــي ذلــك االضطرابــات النفســية  )ب(   
النفــس؛ وإيــذاء  االنتحــار  علــى  اإلقــدام  ومخاطــر  للصدمــة  الاحقــة 

ــول  ــدى دخ ــل ل ــاالت الحم ــك ح ــي ذل ــا ف ــجينة، بم ــة للس ــة اإلنجابي ــجل الصح س )ج(   
ــة؛ ــة اإلنجابي ــق بالصح ــائل تتعل ــوالدات وأي مس ــرة وال ــة األخي ــي اآلون ــت ف ــي حصل ــجن أو الت الس

وجود حالة إدمان للمخدرات؛ )د(   

ــد  ــا تكــون الســجينات ق ــي ربم ــف الت ــره مــن أشــكال العن ــاك الجنســي وغي االنته )ه(   
الســجن. دخولهــن  قبــل  منهــا  عانيــن 

القاعدة 7

إذا أســفر التشــخيص عــن وجــود انتهــاك جنســي أو غيــره مــن أشــكال العنــف التــي تعرضــت   - 1
لهــا الســجينة قبــل االحتجــاز أو خالــه، تبلــغ الســجينة بحقهــا فــي التمــاس اللجــوء إلــى الســلطات 
القضائيــة. وتحــاط الســجينة علمــا بصــورة وافيــة باإلجــراءات والخطــوات المتبعــة فــي هــذا الشــأن. 
فــإذا وافقــت الســجينة علــى الســير فــي اإلجــراءات القانونيــة، وجــب إخطــار الموظفيــن المعنييــن 
ــى الســلطة المختصــة للتحقيــق فيهــا. وتســاعد ســلطات الســجن  ــة فــورا إل ــة القضي ــك وإحال بذل

هــؤالء النســاء فــي الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة.

ســواء اختــارت المــرأة الســير فــي اإلجــراءات القانونيــة أم لــم تختــر ذلــك، تســعى ســلطات   - 2
الســجن إلــى ضمــان حصولهــا بصــورة مباشــرة علــى الدعــم النفســي المتخصــص أو االستشــارات 

النفســية المتخصصــة.

ــي  ــزات اللوات ــد المحتج ــام ض ــكال االنتق ــن أش ــكل م ــادي أي ش ــددة لتف ــر مح ــذ تدابي تتخ  - 3
يقدمــن باغــات مــن هــذا القبيــل أو يســرن فــي اإلجــراءات القانونيــة.

القاعدة 8

القاعدة 9

القاعدة 10

القاعدة 11

ــة  ــات الطبي ــرية المعلوم ــى س ــة عل ــي المحافظ ــجينات ف ــق الس ــات ح ــع األوق ــي جمي ــرم ف يحت
الخاصــة بهــن، بمــا فــي ذلــك علــى وجــه التحديــد الحــق فــي عــدم اإلدالء بمعلومــات تتعلــق 

بصحتهــن اإلنجابيــة وفــي عــدم الخضــوع لفحــص يتعلــق بذلــك.

إذا كان برفقــة الســجينة طفــل، يخضــع هــذا الطفــل أيضــا للفحــص الصحــي ويفضــل أن يقــوم 
بــه طبيــب أطفــال لتحديــد طــرق العــاج والعنايــة الطبيــة المطلوبــة. وتوفــر رعايــة صحيــة مناســبة 

تعــادل علــى األقــل الرعايــة الصحيــة المتوفــرة فــي المجتمــع المحلــي.

الرعاية الصحية الخاصة بالنساء )ب( 

ــات  ــل الخدم ــى األق ــادل عل ــاء تع ــة بالنس ــة خاص ــة صحي ــات رعاي ــجينات خدم ــر للس توف  - 1
المتوفــرة فــي المجتمــع المحلــي.

ــة أو  ــن طبيب ــب تأمي ــة وج ــة أو ممرض ــا طبيب ــا أو تعالجه ــجينة أن تفحصه ــت الس إذا طلب  - 2
ممرضــة لهــا، قــدر المســتطاع، باســتثناء الحــاالت التــي تســتدعي تدخــا طبيــا عاجــا. وإذا أجــرى 
ــص. ــات الفح ــدى الموظف ــر إح ــب أن تحض ــجينة وج ــة الس ــا لرغب ــص خاف ــب الفح ــارس للط مم

ــود  ــب وج ــر الطبي ــم ي ــا ل ــب م ــال الط ــي مج ــون ف ــة إال العامل ــوص الطبي ــر الفح ال يحض  - 1
ظــروف اســتثنائية تقتضــي حضــور أحــد موظفــي الســجن ألســباب أمنيــة أو مــا لــم يطلــب الطبيــب 
ذلــك أو مــا لــم تطلــب الســجينة علــى وجــه التحديــد حضــور أحــد الموظفيــن حســبما هــو مبيــن فــي 

الفقــرة 2 مــن القاعــدة 10 أعــاه.

إذا كان مــن الضــروري حضــور موظفيــن مــن الســجن ال يعملــون فــي مجــال الطــب   - 2
ــى  ــة، ينبغــي أن يكــون هــؤالء الموظفــون مــن النســاء وأن تجــرى الفحــوص عل الفحــوص الطبي

نحــو يكفــل الخصوصيــة والكرامــة والســرية.
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القاعدة 12

القاعدة 13

القاعدة 14

القاعدة 15

القاعدة 16

القاعدة 17

القاعدة 18

القاعدة 19

القاعدة 20

الرعاية الصحية الخاصة بالنساء )ب( 

ــة  ــالج والرعاي ــر الع ــرية وتوفي ــة البش ــص المناع ــروس نق ــن في ــة م الوقاي )د( 
والدعــم للمصابيــن بــه

برامج العالج من تعاطي المواد المؤثرة في الحالة النفسية )هـ( 

منع االنتحار وإيذاء النفس )و( 

خدمات الرعاية الصحية الوقائية )ز( 

ــق  ــة، داخــل الســجن أو فــي المراف ــة عقلي ــة صحي ــى رعاي ــي يحتجــن إل ــر للســجينات اللوات توف
غيــر االحتجازيــة، برامــج شــاملة للرعايــة الصحيــة العقليــة والتأهيــل مائمــة لــكل حالــة علــى حــدة 

تراعــى فيهــا الفــوارق بيــن الجنســين والصدمــات التــي تعرضــن لهــا.

ــق  ــن الضي ــاالت م ــاء بح ــا النس ــعر فيه ــد تش ــي ق ــات الت ــجن باألوق ــي الس ــف موظف ــب تعري يج
ــن. ــم له ــم المائ ــر الدع ــان توفي ــن وضم ــاة حالته ــي لمراع النفس

للتصــدي لحــاالت فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/متازمة نقــص المناعــة المكتســب )اإليــدز( 
فــي الســجون، تعــد البرامــج والخدمــات الازمــة لتلبيــة االحتياجــات الخاصــة للنســاء، بمــا فــي ذلــك 
ــجن  ــلطات الس ــجع س ــياق، تش ــذا الس ــي ه ــال. وف ــى األطف ــات إل ــن األمه ــرض م ــال الم ــع انتق من
وتدعــم اتخــاذ مبــادرات فــي مجــال الوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية وتوفيــر العــاج 

والرعايــة للمصابيــن بــه، مثــل التثقيــف عــن طريــق األقــران.

يجــب أن توفــر أو تيســر الدوائــر الصحيــة فــي الســجن برامــج متخصصــة للعــاج معــدة للنســاء 
اللواتــي يتعاطيــن المــواد المؤثــرة فــي الحالــة النفســية، أخــذا فــي االعتبــار اإليــذاء الــذي تعرضــن 
ــن  ــن أطفاله ــي يرافقه ــاء اللوات ــل والنس ــاء الحوام ــة للنس ــات الخاص ــابق واالحتياج ــي الس ــه ف ل

ــة. واختــاف خلفياتهــن الثقافي

يجــب أن يشــكل إعــداد وتنفيــذ االســتراتيجيات، بالتشــاور مــع الدوائــر المعنيــة بتقديــم خدمــات 
الرعايــة الصحيــة العقليــة وخدمــات الرعايــة االجتماعيــة، مــن أجــل الحيلولــة دون إقــدام الســجينات 
علــى االنتحــار وإيــذاء النفــس وتوفيــر الدعــم المناســب والمتخصــص والمراعــي الحتياجــات النســاء 
اللواتــي يحتمــل أن يقمــن بذلــك، جــزءا مــن سياســة شــاملة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة العقليــة 

فــي ســجون النســاء.

تثقــف الســجينات وتوفــر لهــن المعلومــات بشــأن التدابيــر المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة الوقائيــة، 
بمــا فيهــا فيــروس نقــص المناعــة البشــرية واألمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق االتصــال الجنســي 

وغيرهــا مــن األمــراض التــي تنتقــل بالــدم، وبشــأن الظــروف الصحيــة الخاصــة بالنســاء.

توفــر للســجينات تدابيــر الرعايــة الصحيــة الوقائيــة الخاصــة بالنســاء تحديــدا، مــن قبيــل 
الفحــوص الازمــة للكشــف عــن االلتهابــات المهبليــة وعــن ســرطان الثــدي وعــن أمــراض النســاء 

ــي. ــع المحل ــي المجتم ــن ف ــن أعماره ــي م ــاء اللوات ــع النس ــاواة م ــدم المس ــى ق ــرطانية، عل الس

ــات التفتيــش  ــاء عملي ــة كرامــة الســجينات واحترامهــن أثن ــة حماي ــة لكفال ــر الفعال تتخــذ التدابي
الجســدي التــي ال تجريهــا ســوى موظفــات تلقيــن التدريــب المناســب علــى اســتخدام أســاليب 

ــررة ــش المق ــراءات التفتي ــا إلج ــة ووفق ــش المائم التفتي

السالمة واألمن  - 7

عمليات التفتيش )أ( 

]تكملة للقواعد 27 إلى 36 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

تســتحدث أســاليب فحــص بديلــة، مــن قبيــل اســتخدام أجهــزة مســح تحل محــل عمليــات التفتيش 
التــي تنـــزع فيهــا المابــس وعمليــات التفتيــش الجســدي الــذي يتخطــى حــدود الحرمــات، مــن أجــل 
تفــادي اآلثــار النفســية الضــارة واآلثــار البدنيــة التــي يحتمــل أن تترتــب علــى عمليــات التفتيــش 

الجســدي الــذي يتخطــى حــدود الحرمــات.
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القاعدة 21

ــدى تفتيــش األطفــال  ــة والكياســة ل يجــب أن يظهــر موظفــو الســجون الكفــاءة والقــدرة المهني
ــم  ــوا له ــجينات وأن يكفل ــزورون الس ــن ي ــال الذي ــجن واألطف ــي الس ــم ف ــون أمهاته ــن يرافق الذي

ــم. ــوا كرامته ــرام وأن يصون االحت

ال تطبــق عقوبــة الحبــس االنفــرادي أو العــزل التأديبـــي علــى الحوامل والنســاء اللواتــي برفقتهن 
أطفــال رضــع واألمهــات المرضعــات في الســجن.

ــى الســجينات منعهــن مــن االتصــال بأســرهن،  ــة التــي تفــرض عل ــات التأديبي ال تشــمل العقوب
وبخاصــة أطفالهــن.

ال تســتخدم إطاقــا أدوات تقييــد الحريــة مــع النســاء أثنــاء المخــاض وأثنــاء الــوالدة وبعــد الوضــع 
مباشــرة.

توفــر الحمايــة والدعــم والمشــورة بصــورة فوريــة للســجينات اللواتــي يبلغن عــن تعرضهن   - 1
لســوء معاملــة، ويجــب أن تحقــق فــي ادعاءاتهــن ســلطات مختصــة مســتقلة، فــي ظــل االحتــرام 

القاعدة 22

القاعدة 24

القاعدة 25

القاعدة 26

القاعدة 27

القاعدة 28

القاعدة 23

التأديب والعقاب )ب( 

أدوات تقييد الحرية )ج( 

تزويد السجينات بالمعلومات وحقهن في الشكوى؛ وزيارات التفتيش )د( 

]تكملة للقواعد 27 إلى 36 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

]تكملة للقاعدتين 33 و 34 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

]تكملــة للقاعدتيــن 35 و 36 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء وتكملــة للقاعــدة 
55 مــن تلــك القواعــد فيمــا يتعلــق بالتفتيــش[

التــام لمبــدأ الســرية. وال بــد مــن إيــاء االعتبــار فــي التدابيــر المتعلقــة بالحمايــة الحتمــاالت االنتقام 
علــى وجــه التحديــد.

تتلقــى الســجينات اللواتــي يتعرضــن النتهــاك جنســي، وال ســيما الســجينات اللواتــي يحملن   - 2
ــة  ــة البدني ــة الصحي ــر لهــن الرعاي ــة المائمــة، وتوف ــات واإلرشــادات الطبي ــك، التوجيه نتيجــة لذل

والعقليــة والدعــم والمســاعدة القانونيــة الضروريــة لهــن.

مــن أجــل رصــد الظــروف المتعلقــة باحتجــاز ومعاملــة الســجينات، تضــم هيئــات التفتيــش   - 3
ــات اإلشــراف أعضــاء مــن النســاء. ــارات أو الرصــد أو هيئ ــة بالزي ــات المعني أو الهيئ

االتصال بالعالم الخارجي  - 8

موظفو السجن والتدريب  - 9

]تكملة للقواعد 37 إلى 39 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

]تكملة للقواعد 46 إلى 55 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

تشــجع الســجينات علــى االتصــال بأفــراد أســرهن، بمــن فيهــم أطفالهــن وأوليــاء أمــور أطفالهــن 
ــنى  ــا تس ــذ حيثم ــة. وتتخ ــائل المعقول ــكل الوس ــال ب ــذا االتص ــر ه ــن، وييس ــن القانونيي وممثليه
تدابيــر تكفــل التعويــض عــن المضــار التــي تعانــي منهــا النســاء المحتجــزات فــي ســجون بعيــدة 

عــن ديارهــن.

حيثمــا يســمح بزيــارة األزواج، تتــاح للســجينات إمكانيــة ممارســة هــذا الحــق علــى قــدم المســاواة 
مــع الرجــال.

يجــب أن تتــم الزيــارات التــي يشــارك فيهــا أطفــال فــي جــو يجعــل مــن تجربــة الزيــارة تجربــة 
إيجابيــة مــن نــواح عــدة، مــن بينهــا ســلوك الموظفيــن، وأن يســمح فــي هــذه الزيــارات بلقــاء مفتوح 
بيــن األم والطفــل. وينبغــي تشــجيع الزيــارات التــي يكــون فيهــا التاقــي مــع األطفــال ممتــدا لفتــرة 

طويلــة، حيثمــا أمكــن.
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القاعدة 29

القاعدة 30

القاعدة 31

القاعدة 32

القاعدة 33

يجــب أن تتــم الزيــارات التــي يشــارك فيهــا أطفــال فــي جــو يجعــل مــن تجربــة الزيــارة تجربــة 
إيجابيــة مــن نــواح عــدة، مــن بينهــا ســلوك الموظفيــن، وأن يســمح فــي هــذه الزيــارات بلقــاء مفتوح 
بيــن األم والطفــل. وينبغــي تشــجيع الزيــارات التــي يكــون فيهــا التاقــي مــع األطفــال ممتــدا لفتــرة 

طويلــة، حيثمــا أمكــن.

يجــب أن يلتــزم مديــرو إدارات الســجون بوضــوح وباســتمرار بمنــع التمييــز القائــم علــى أســاس 
نــوع الجنــس ضــد الموظفــات والتصــدي لــه.

تعــد وتنفــذ سياســات ولوائــح واضحــة بشــأن ســلوك موظفــي الســجن تهــدف إلــى توفيــر أقصــى 
درجــة مــن الحمايــة للســجينات مــن العنــف البدنــي أو اللفظــي القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس 

ومــن االعتــداء عليهــن والتحــرش الجنســي بهــن.

تتــاح لموظفــات الســجون نفــس فــرص التدريــب المتاحــة للموظفيــن، ويتلقــى جميــع الموظفيــن 
المشــاركين فــي إدارة ســجون النســاء التدريــب علــى مراعــاة الفــروق بيــن الجنســين وحظــر التمييــز 

ــي. والتحرش الجنس

يجــب أن يتلقــى جميــع الموظفيــن المكلفيــن بالتعامــل مــع الســجينات تدريبــا يتعلــق   - 1
للســجينات. اإلنســان  وحقــوق  للنســاء  الخاصــة  باالحتياجــات 

يوفــر للموظفيــن العامليــن فــي ســجون النســاء تدريــب أساســي بشــأن المســائل الرئيســية   - 2
المتصلــة بصحــة النســاء، باإلضافــة إلــى التدريــب علــى اإلســعافات األوليــة والتطبيــب األولــي.

ــة موظفــي  ــم أيضــا توعي ــا يســمح لألطفــال بالبقــاء مــع أمهاتهــم فــي الســجن، تت حيثم  - 3
الســجن بشــأن نمــو الطفــل ويوفــر لهــم تدريــب أساســي علــى الرعايــة الصحيــة لألطفــال لكــي 

ــوارئ. ــاالت الط ــي ح ــرورة وف ــد الض ــم عن ــو المائ ــى النح ــتجابة عل ــن االس ــوا م يتمكن

القاعدة 34

القاعدة 35

القاعدة 36

القاعدة 37

القاعدة 38

القاعدة 39

تــدرج برامــج بنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية فــي مناهــج التدريــب 
ــرية/ ــة البش ــص المناع ــروس نق ــن في ــة م ــى الوقاي ــة إل ــجون. وباإلضاف ــي الس ــي لموظف النظام

متازمــة نقــص المناعــة المكتســب )اإليــدز( وتوفيــر العــاج والرعايــة والدعــم للمصابين بــه، تدرج 
أيضــا فــي تلــك المناهــج مســائل مثــل المســائل الجنســانية والمســائل المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، 

مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى صلتهــا بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية والوصــم والتمييــز.

ــة  يتلقــى موظفــو الســجون التدريــب فــي مجــال الكشــف عــن احتياجــات الســجينات مــن الرعاي
الصحيــة العقليــة واحتمــال إيذائهــن ألنفســهن وإقدامهــن علــى االنتحــار وفــي مجــال تقديــم 
ــن. ــى األخصائيي ــاالت إل ــذه الح ــل ه ــة مث ــن وإحال ــم له ــر الدع ــق توفي ــن طري ــن ع ــاعدة إليه المس

تتخذ سلطات السجن تدابير لتلبية احتياجات السجينات القاصرات من الحماية.

تهيأ للسجينات القاصرات نفس فرص التعليم والتدريب المهني المتاحة للسجناء القصر

ــل  ــوع الجنــس، مــن قبي ــي تراعــي الســن ون ــاح للســجينات القاصــرات البرامــج والخدمــات الت تت
المشــورة بشــأن االنتهــاك أو العنــف الجنســي. ويجــب أن يتــم تثقيفهــن بشــأن الرعايــة الصحيــة 
ــوة  ــم أس ــو منتظ ــى نح ــاء عل ــراض النس ــاء أم ــارة أطب ــة زي ــن إمكاني ــاح له ــاء، وتت ــة بالنس الخاص

ــات. ــجينات البالغ بالس

يجــب أن تتلقــى الســجينات القاصــرات الحوامــل دعمــا ورعايــة طبيــة مكافئتيــن لمــا تتلقــاه 
الســجينات البالغــات. ويقــوم أخصائــي طبــي بمراقبــة حالتهــن الصحيــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار 
ــة  ــرا لحداث ــل نظ ــرة الحم ــال فت ــة خ ــات صحي ــن لمضاعف ــن غيره ــر م ــن أكث ــد يتعرض ــن ق أنه

أعمارهــن.

السجينات القاصرات  - 10
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القواعد التي تسري على فئات خاصة ثانيا - 
السجينات اللواتي صدرت ضدهن أحكام ألف - 

]تكملة للقواعد 67 إلى 69 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

]تكملة للقواعد 79 إلى 81 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

ــة  ــا لمعامل ــة الدني ــد النموذجي ــن القواع ــى 81 م ــد 70 إل ــن 65 و 66 والقواع ــة للقاعدتي ]تكمل
ــجناء[ الس

التصنيف حسب الفئات والعالج على أساس كل حالة على حدة  - 1

العالقات االجتماعية والرعاية بعد السجن

نظام السجن  - 2

القاعدة 40

القاعدة 42

القاعدة 43

القاعدة 44

القاعدة 45

القاعدة 41

يعــد وينفــذ مديــرو الســجون أســاليب تصنيــف تراعــى فيهــا االحتياجــات الخاصــة للنســاء وظــروف 
الســجينات لضمــان إعــداد وتنفيــذ خطــط مائمــة وفرديــة تهــدف إلــى التبكيــر فــي تأهيلهــن 

وعاجهــن وإعــادة إدماجهــن فــي المجتمــع.

يجــب أن يشــمل تقييــم المخاطــر المراعــي لنــوع الجنــس وتصنيــف الســجناء حســب الفئــات مــا 
يلــي:

مراعــاة أن الســجينات يشــكلن خطــرا أقــل علــى اآلخريــن واآلثــار البالغــة الضــرر  )أ(   
ــة ومســتويات العــزل المشــددة؛ ــر األمني التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا الســجينات مــن جــراء التدابي

توفيــر معلومــات أساســية بشــأن خلفيــات النســاء، مــن قبيــل العنــف الــذي ربمــا  )ب(   
ــن  ــه م ــا يتحملن ــب م ــى جان ــدرات، إل ــن المخ ــة وتعاطيه ــن العقلي ــه، وإعاقته ــن ل ــبق أن تعرض س
مســؤولية عــن رعايــة أطفالهــن وغيرهــم، وهــي كلهــا أمــور ال بــد مــن أخذهــا فــي االعتبــار لــدى 

احتجازهــن وإعــداد الخطــط المائمــة لفتــرة األحــكام الصــادرة ضدهــن؛

ــة أن تتضمــن الخطــط المتعلقــة بالحكــم علــى الســجينات برامــج وخدمــات  كفال )ج(   
الخاصــة؛ احتياجاتهــن  مــع  يتــواءم  بمــا  تأهيلهــن  تكفــل 

كفالــة إيــداع النســاء اللواتــي يحتجــن إلــى رعايــة صحيــة عقليــة فــي أماكــن إيــواء  )د(   
ــن  ــة فــي أدنــى حــد ممكــن ويتلقي ــد فيهــا حركتهــن يكــون فيهــا مســتوى اإلجــراءات األمني ال تقي
فيهــا العــاج المناســب وليــس فــي مرافــق يفــرض عليهــن فيهــا إجــراءات أمنيــة مشــددة لمجــرد 

ــة. ــة عقلي ــاكل صحي ــن مش ــن م ــن يعاني أنه

ــار  ــي االعتب ــذ ف ــامل يأخ ــوازن وش ــطة مت ــج أنش ــاق ببرنام ــن االلتح ــجينات م ــن الس تمك  - 1
االحتياجــات المائمــة لنــوع الجنــس.

يجــب أن يتســم نظــام الســجن بقــدر كاف مــن المرونــة بحيــث يلبــي احتياجــات الحوامــل   - 2
واألمهــات المرضعــات والنســاء اللواتــي يرافقهــن أطفالهــن فــي الســجن. وتوفــر المرافــق أو 
الترتيبــات الازمــة لرعايــة األطفــال فــي الســجون مــن أجــل تمكيــن الســجينات مــن المشــاركة فــي 

ــي تنظــم فــي الســجن. األنشــطة الت

تبــذل جهــود خاصــة لتوفيــر برامــج تائــم الحوامــل واألمهــات المرضعــات والنســاء اللواتــي   - 3
يرافقهــن أطفالهــن فــي الســجن.

تبــذل جهــود خاصــة لتوفيــر خدمــات تائــم الســجينات اللواتــي يحتجــن إلــى دعــم نفســي،   - 4
ــية. ــية أو جنس ــدية أو نفس ــداءات جس ــن العت ــي تعرض ــجينات اللوات ــيما الس وال س

تشــجع ســلطات الســجن، وتيســر أيضــا حيثمــا أمكنهــا ذلــك، زيــارات الســجينات باعتبارهــا شــرطا 
أساســيا مهمــا لضمــان عافيتهــن العقليــة وإعــادة إدماجهــن فــي المجتمــع.

ــى  ــارتهن عل ــب استش ــي، يج ــف العائل ــن للعن ــن غيره ــر م ــجينات أكث ــرض الس ــى تع ــر إل بالنظ
ــن. ــم بزيارته ــمح له ــن يس ــرهن، الذي ــراد أس ــم أف ــن فيه ــخاص، بم ــأن األش ــم بش ــو المائ النح

تتيــح ســلطات الســجن للســجينات خيــارات، مــن قبيــل اإلجــازات المنـــزلية والســجون المفتوحــة 
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ــن  ــن م ــير انتقاله ــن لتيس ــد ممك ــى ح ــى أقص ــة، إل ــات المجتمعي ــج والخدم ــل والبرام ودور التأهي
الســجن إلــى الحريــة وتقليــص إمكانيــة وصمهــن وإعــادة تواصلهــن مــع أســرهن فــي أقــرب مرحلــة 

ممكنــة.

القاعدة 46

القاعدة 47

علــى ســلطات الســجن أن تعمــل، بالتعــاون مــع الدوائــر المعنيــة بمراقبــة الســلوك و/أو الدوائــر 
المعنيــة بتقديــم خدمــات الرعايــة االجتماعيــة وجماعــات المجتمــع المحلــي والمنظمــات غيــر 
ــده  ــراحهن وبع ــاق س ــل إط ــجينات قب ــاج الس ــادة إدم ــاملة إلع ــج ش ــداد برام ــى إع ــة، عل الحكومي

ــار. ــي االعتب ــاء ف ــة للنس ــات الخاص ــذ االحتياج ــل أخ ــا يكف ــا، بم وتنفيذه

يقــدم دعــم إضافــي للســجينات اللواتــي يطلــق ســراحهن ويحتجــن إلــى مســاعدة نفســية وطبيــة 
وقانونيــة وعمليــة لضمــان النجــاح فــي إعــادة إدماجهــن فــي المجتمــع، بالتعــاون مــع الدوائــر المعنية 

بتقديــم الخدمــات فــي المجتمــع المحلي.

ــي  ــام الغذائ ــن والنظ ــأن صحته ــات بش ــات توجيه ــل أو المرضع ــجينات الحوام ــى الس تتلق  - 1
الخــاص بهــن فــي إطــار برنامــج يعــده ويراقبــه أخصائــي صحــي مؤهــل. وتؤمــن أغذيــة كافيــة 
ووفــق جــدول زمنــي مناســب وتوفــر بيئــة صحيــة وفــرص ممارســة التماريــن بانتظــام للحوامــل 

ــا. ــات مجان ــات المرضع ــال واألمه ــع واألطف والرض

ال يجــوز ثنــي الســجينات عــن إرضــاع أطفالهــن مــا لــم تكــن ثمــة أســباب صحيــة خاصــة   - 2
ــك. ــي ذل تقتض

تــدرج فــي برامــج العــاج االحتياجــات الطبيــة والتغذويــة للســجينات اللواتــي وضعــن   - 3
الســجن. فــي  أطفالهــن  يرافقهــن  أن  دون  حديثــا،  مواليدهــن 

يتــاح للســجينات اللواتــي يرافقهــن أطفالهــن فــي الســجن أقصــى مــا يمكــن مــن الفــرص لقضــاء 
الوقــت مــع أطفالهــن.

توفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة بشــكل متواصــل لألطفــال الذيــن يعيشــون مــع أمهاتهــم   - 1
فــي الســجن ويتولــى أخصائيــون رصــد نموهــم، بالتعــاون مــع الدوائــر المعنيــة بتقديــم الخدمــات 

ــة. ــة المجتمعي الصحي

يجــب تربيــة األطفــال فــي بيئــة أقــرب مــا تكــون للبيئــة التــي ينشــأ فيهــا األطفــال خــارج   - 2
ــجن. الس

تتخــذ القــرارات فيمــا يتعلــق بفصــل الطفــل عــن أمــه اســتنادا إلــى تقييمــات خاصــة بــكل   - 1
حالــة علــى حــدة وتراعــى فيهــا فــي المقــام األول مصلحــة الطفــل، فــي إطــار القوانيــن الوطنيــة 

ــوع. ــة بالموض ذات الصل

ــى نحــو يراعــي مشــاعر الطفــل وال  ــادرة الطفــل للســجن عل يجــب أن تعامــل مســألة مغ  - 2
يســمح بهــا إال عندمــا تحــدد ترتيبــات تكفــل لــه رعايــة بديلــة، وبعــد التشــاور، فــي حالــة الســجينات 

ــن. ــا األجانــب، مــع المســؤولين القنصليي مــن الرعاي

بعــد فصــل األطفــال عــن أمهاتهــم وإلحاقهــم بأســرهم أو بأقــارب لهــم أو تأميــن رعايــة   - 3
أخــرى بديلــة لهــم، يتــاح للســجينات أقصــى مــا يمكــن مــن الفــرص والتســهيات للقــاء أطفالهــن، 

ــك تحقيقــا لمصلحــة الطفــل وال يمــس الســامة العامــة. عندمــا يكــون ذل

تتخــذ القــرارات فيمــا يتعلــق بالســماح لألطفــال بالبقــاء مــع أمهاتهــم فــي الســجن بمــا يراعــي في 

]تكملة للقاعدة 23 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

الحوامــل واألمهــات المرضعــات واألمهــات اللواتــي يرافقهــن أطفالهــن   - 3
ــي الســجن ف

القاعدة 48

القاعدة 50

القاعدة 51

القاعدة 52

القاعدة 49

المقــام األول مصلحــة الطفــل. وال يعامــل األطفــال الذيــن يرافقــون أمهاتهــم فــي الســجن إطاقــا 
ء. كسجنا

]تكملة للقاعدة 38 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

السجينات األجنبيات  - 4

القاعدة 53

عنــد وجــود اتفاقــات ثنائيــة أو اتفاقــات متعــددة األطــراف ذات صلــة بالموضــوع، ينظــر فــي   - 1
نقــل الســجينات األجنبيــات غيــر المقيمــات فــي الدولــة التــي ســجن فيهــا إلــى أوطانهــن، وبخاصــة 
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ــم  ــرة ســجنهن، بعــد تقدي إذا كان لهــن فــي أوطانهــن أطفــال، فــي أقــرب وقــت ممكــن خــال فت
المــرأة المعنيــة طلبــا بنقلهــا أو موافقتهــا علــى ذلــك عــن علــم وبينــة.

عندمــا يتعيــن أن يخــرج مــن الســجن طفــل يعيــش مــع ســجينة أجنبيــة غيــر مقيمــة   - 2
ــة التــي ســجنت فيهــا، ينظــر فــي إعــادة الطفــل إلــى وطنــه، مراعــاة لمصلحــة الطفــل  فــي الدول

ــه. ــع أم ــاور م وبالتش

نساء األقليات ونساء الشعوب األصلية  - 5

القاعدة 54

القاعدة 55

القاعدة 57

القاعدة 58

القاعدة 59

القاعدة 60
القاعدة 56

يجــب علــى ســلطات الســجن أن تــدرك أن للســجينات اللواتــي لهــن خلفيــات دينيــة وثقافيــة 
مختلفــة احتياجــات متباينــة وأنهــن قــد يواجهــن أشــكاال متعــددة مــن التمييــز إذا مــا أردن االســتفادة 
مــن البرامــج والخدمــات التــي تراعــي نــوع الجنــس واألبعــاد الثقافيــة. لــذا علــى ســلطات الســجن 
ــهن  ــجينات أنفس ــع الس ــاور م ــات، بالتش ــذه االحتياج ــة ه ــاملة لتلبي ــات ش ــج وخدم ــدم برام أن تق

ــة. ــات المعني والجماع

ــا  ــة ماءمته ــده لكفال ــراحهن وبع ــاق س ــل إط ــجينات قب ــدم للس ــي تق ــات الت ــتعرض الخدم تس
للســجينات مــن نســاء الشــعوب األصليــة وللســجينات اللواتــي ينتميــن إلــى جماعــات إثنيــة وعرقيــة 

معينــة وضمــان اســتفادتهن منهــا، بالتشــاور مــع الجماعــات المعنيــة.

يسترشــد بأحــكام قواعــد طوكيــو فــي وضــع أســاليب مائمــة للتصــدي لحــاالت المجرمــات 
ــس  ــوع الجن ــي ن ــارات تراع ــاء خي ــدول األعض ــة لل ــم القانوني ــار النظ ــي إط ــع ف ــا. وتوض وتطبيقه
بشــأن تدابيــر إحالــة المجرمــات إلــى برامــج إصــاح خــارج نطــاق نظــام العدالــة الجنائيــة وبدائــل 
االحتجــاز رهــن المحاكمــة وإصــدار األحــكام، مــع مراعــاة مــا تعــرض لــه العديــد مــن المجرمــات مــن 

ــة. ــر الرعاي ــذاء فــي الســابق ومســؤوليتهن عــن توفي إي

مــع مراعــاة أحــكام القاعــدة 2-3 مــن قواعــد طوكيــو، ال تفصــل المجرمــات عــن أســرهن 
ومجتمعاتهــن المحليــة دون إيــاء االعتبــار الواجــب لخلفياتهــن وروابطهــن األســرية. وتطبــق 
أســاليب بديلــة للتعامــل مــع النســاء اللواتــي يرتكبــن جرائــم، مــن قبيــل تدابيــر إحالــة المجرمــات 
إلــى برامــج إصــاح خــارج نطــاق نظــام العدالــة الجنائيــة وبدائــل االحتجــاز رهــن المحاكمــة وإصــدار 

ــا. ــا وممكن ــك مائم ــا كان ذل ــكام، حيثم األح

تســتخدم بوجــه عــام وســائل الحمايــة غيــر االحتجازيــة، علــى ســبيل المثــال فــي مراكــز اإليــواء 
التــي تديرهــا هيئــات مســتقلة أو منظمــات غيــر حكوميــة أو دوائــر أخــرى تعنــى بالخدمــات 
المجتمعيــة، لحمايــة النســاء اللواتــي يحتجــن إلــى هــذه الحمايــة. وال تطبــق التدابيــر المؤقتــة التــي 
ــن  ــح م ــب صري ــى طل ــاء عل ــرورة وبن ــد الض ــا إال عن ــرض حمايته ــرأة لغ ــاز ام ــى احتج ــتمل عل تش
المــرأة المعنيــة، ويتــم ذلــك فــي جميــع الحــاالت تحــت إشــراف الســلطات القضائيــة أو غيرهــا مــن 

ــة ــة ضــد إرادة المــرأة المعني ــر الوقائي ــق هــذه التدابي الســلطات المختصــة. وال يتواصــل تطبي

تتــاح مــوارد مائمــة إليجــاد بدائــل تناســب حالــة المجرمــات مــن أجــل دمــج التدابيــر غيــر 
االحتجازيــة مــع اإلجــراءات المتخــذة للتصــدي ألكثــر المشــاكل شــيوعا التــي تجعــل النســاء تحــت 
طائلــة نظــام العدالــة الجنائيــة. وقــد تشــمل تلــك البدائــل تنظيــم دورات عاجيــة وتقديم المشــورة 
ــاء  ــى النس ــب إل ــاج المناس ــم الع ــي وتقدي ــداء الجنس ــي واالعت ــف العائل ــا العن ــاء ضحاي ــى النس إل
اللواتــي يعانيــن مــن إعاقــة عقليــة وتوفيــر برامــج تعليميــة وتدريبيــة لتحســين فــرص توظيفهــن. 
وتأخــذ هــذه البرامــج فــي االعتبــار ضــرورة توفيــر الرعايــة لألطفــال والخدمــات المخصصــة للنســاء 

ــن. دون غيره

علــى الســلطات المعنيــة أن تســلم بــأن النســاء يتعرضــن بشــكل خــاص لســوء المعاملــة خــال 
فتــرة احتجازهــن رهــن المحاكمــة وتتخــذ تدابيــر مائمــة فــي إطــار سياســاتها وممارســاتها العمليــة 
لضمــان ســامة هــؤالء النســاء خــال هــذه الفتــرة. )انظــر أيضــا القاعــدة 58 أدنــاه فيمــا يتعلــق 

ببدائــل االحتجــاز رهــن المحاكمــة(.

الموقوفات أو المحتجزات رهن المحاكمة باء - 

]تكملة للقواعد 84 إلى 93 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[

التدابير غير االحتجازية ثالثا - 
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القاعدة 61

القاعدة 62

القاعدة 63

القاعدة 64

القاعدة 65

القاعدة 65

يجــب أن تتمتــع المحاكــم، عنــد إصدارهــا أحكامــا ضــد المجرمــات، بالصاحيــات التــي تمكنهــا مــن 
ــي وعــدم خطــورة الســلوك  ــل وجــود ســجل جنائ النظــر فــي العوامــل المخففــة للحكــم مــن قبي
اإلجرامــي نســبيا وطبيعــة هــذا الســلوك، فــي ضــوء مســؤوليات الرعايــة الملقــاة علــى عاتق النســاء 

المعنيــات والخلفيــات المعتــادة.

ــي لعاجهــن مــن  ــر برامــج مخصصــة للنســاء فــي المجتمــع المحل ــة توفي يجــب تحســين إمكاني
تعاطــي المخــدرات يراعــى فيهــا نــوع الجنــس وتأثيــر الصدمــات النفســية وإمكانية اســتفادة النســاء 
مــن هــذا العــاج، مــن أجــل منعهــن مــن ارتــكاب الجرائــم وألغــراض إحالتهــن إلــى برامــج إصــاح 

خــارج نطــاق نظــام العدالــة الجنائيــة وإصــدار أحــكام بديلــة ضدهــن.

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــن الخاص ــة واحتياجاته ــر الرعاي ــن توفي ــجينات ع ــؤولية الس ــذ مس ــب أن تؤخ يج
ــار فــي القــرارات المتعلقــة باإلفــراج المشــروط المبكــر بإعــادة اإلدمــاج فــي المجتمــع بعيــن االعتب

ــة بحــق الحوامــل والنســاء  ــر احتجازي ــا ومائمــا، إصــدار أحــكام غي يفضــل، حيثمــا يكــون ممكن
اللواتــي يعلــن أطفــاال، وينظــر فــي إصــدار أحــكام احتجازيــة فــي الحــاالت التــي تعتبــر فيهــا الجريمة 
المرتكبــة خطيــرة أو عنيفــة أو فــي الحــاالت التــي تشــكل فيهــا المــرأة خطــرا مســتمرا، وبعــد مراعاة 

مصلحــة الطفــل أو األطفــال مــع كفالــة وضــع ترتيبــات مائمــة لتوفيــر الرعايــة لهــؤالء األطفــال.

تبــذل قصــارى الجهــود للتصديــق علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر 
الوطنيــة)97( وبروتوكــول منــع وقمــع االتجــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، والمعاقبــة 
عليــه المكمــل التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة) 98( مــن أجــل 
تنفيــذ أحكامهمــا علــى نحــو تــام بمــا يوفــر الحمايــة القصــوى لضحايــا االتجــار بغيــة تجنــب اإليــذاء 

غيــر المباشــر للعديــد مــن النســاء األجنبيــات.

ــاة  ــب مراع ــجن. ويج ــون الس ــون القان ــن يخالف ــال الذي ــداع األطف ــب إي ــكان تجن ــدر اإلم ــب ق يج
ــأنهن. ــرارات بش ــاذ ق ــد اتخ ــس عن ــوع الجن ــبب ن ــرات بس ــات القاص ــف المجرم ضع

التدابير الالحقة إلصدار األحكام  - 1

الحوامل والنساء اللواتي يعلن أطفاال  - 2

النساء األجنبيات  - 4

المجرمات القاصرات  - 3

األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2225، الرقم 39574.

المرجع نفسه، المجلد 2237، الرقم 39574.

:             - )97(

:             - )98(
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إجراء البحوث وإعداد الخطط والتقييم والتوعية رابعا - 

القاعدة 67

القاعدة 68

القاعدة 69

تبــذل الجهــود لتنظيــم وتشــجيع إجــراء بحــوث شــاملة تركــز علــى النتائــج بشــأن الجرائــم التــي 
ترتكبهــا النســاء واألســباب التــي تدفعهــن إلــى الوقــوع تحــت طائلــة العدالــة الجنائيــة واألثــر الــذي 
يترتــب علــى الوجــود فــي وســط إجرامــي والســجن فــي النســاء وبشــأن الخصائــص التــي تتســم 
بهــا المجرمــات والبرامــج التــي تصمــم للحــد مــن إمكانيــة معــاودة النســاء ارتــكاب الجــرم، كأســاس 
إلعــداد الخطــط ووضــع البرامــج والسياســات علــى نحــو فعــال لتلبيــة االحتياجــات المتعلقــة بإعــادة 

إدمــاج المجرمــات فــي المجتمــع.

تبــذل الجهــود لتنظيــم وتشــجيع البحــوث بشــأن عــدد األطفــال الذيــن يتضــررون بســبب خضــوع 
ــر فــي  ــك مــن أث ــى ذل ــة وحبســهن بوجــه خــاص ومــا يترتــب عل ــة الجنائي أمهاتهــم لنظــام العدال
األطفــال، مــن أجــل المســاهمة فــي وضــع السياســات والبرامــج مــع مراعــاة مصلحــة الطفــل فــي 

ــام األول. المق

تبــذل الجهــود للقيــام علــى نحــو دوري باســتعراض االتجاهــات والمشــاكل والعوامــل المرتبطــة 
ــات  ــاج المجرم ــادة إدم ــة بإع ــات المتعلق ــة االحتياج ــة تلبي ــدى فعالي ــي وم ــرأة اإلجرام ــلوك الم بس
ــن  ــن وصمه ــد م ــل الح ــن أج ــك، م ــن ذل ــات ع ــر المعلوم ــا ونش ــع وتقييمه ــي المجتم ــن ف وأطفاله
ووصــم أطفالهــن واألثــر الســلبي الــذي يلحــق بهــم مــن جــراء خضــوع تلــك النســاء لنظــام العدالــة 

ــة. الجنائي

إجراء البحوث وإعداد الخطط والتقييم  - 1

القاعدة 70

يجــب توعيــة وســائل اإلعــام والجمهــور باألســباب التــي تجعــل النســاء تحــت طائلــة نظــام   - 1
العدالــة الجنائيــة وبأنجــع الســبل الكفيلــة بالتصــدي لذلــك، مــن أجــل إتاحــة إمكانيــة إعــادة إدمــاج 

النســاء فــي المجتمــع، مــع مراعــاة مصلحــة الطفــل فــي المقــام األول.

يجــب أن تشــمل السياســات التــي ترمــي إلــى تحســين النتائــج المتوخــاة مــن إجــراءات نظــام   - 2

التوعية وتبادل المعلومات وتوفير التدريب  - 2

ــة الجنائيــة للتصــدي للمجرمــات وزيــادة إنصــاف النســاء وأطفالهــن نشــر وتعميــم البحــوث  العدال
واألمثلــة بشــأن الممارســات الجيــدة فــي هــذا المجــال.

تــزود وســائل اإلعــام والجمهــور والجهــات التــي تتحمــل مســؤولية مهنيــة فــي المســائل   - 3
المتعلقــة بالســجينات والمجرمــات علــى نحــو منتظــم بمعلومــات وقائعيــة عــن المســائل المشــمولة 

بهــذه القواعــد وعــن تنفيذهــا.

ــأن  ــة بش ــة الجنائي ــام العدال ــي نظ ــن ف ــؤولين المعنيي ــة للمس ــج تدريبي ــذ برام ــد وتنف تع  - 4
هــذه القواعــد وبشــأن نتائــج البحــوث مــن أجــل توعيتهــم باألحــكام الــواردة فيهــا وتشــجيعهم علــى 

العمــل بهــا.




