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مقـــدمة

يشــارغالبا اىل ماكنــة لبنــان املمــزة بــن الــدول احمليطــة بــه عــى صعيــد احــرام حقــوق اإلنســان، وعــى صعيــد املســاحة 
املتاحــة ملواطنيــه يف حتصيــل حقوقهــم وفــض نزاعاهتــم عــر اللجــوء إىل القانــون. إال أن بعــض التدقيــق يظهــر أن ذلــك 

التوصيــف يعــوزه الكثــر مــن الدقــة.

فــإن مــا تهشــده الدولــة اللبنانيــة مــن اهــراء وتــأزم عــى صعيــد بناهــا املؤسســاتية اكفــة وعــى صعيــد االنفــات احلاصــل 
يف الشــارع، يــويح بــرورة إعــادة النظــر جبملــة بدهييــات يعتنقهــا اللبنانيــون مــن دون إمعــان نظــر.

غــي عــن البيــان أن مســتوى ثقافــة الفــرد وامجلاعــة ومعرفهتــا يف جمــال حقــوق االنســان فكــرا وممارســة ال ينفصــان 
عــن بنيــة الدولــة واملجمتــع يف أي بلــد اكن. مفــن ناحيــة  تتــوىل أجهــزة الدولــة رعايــة حقــوق مواطنهيــا مبــا فهيــم نــزالء 
ونزيــات الجســون، فتقــوم حبايــة املجمتــع مــن خمالــي القانــون واملجرمــن يف إطــار اســراتيجية إعــادة تأهيلهــم متهيــدًا 
لعودهتــم مواطنــن صاحلــن يف جممتعهــم. ومــن ناحيــة أخــرى، يفــرز املجمتــع أطــرًا للدفــاع عــن ذاتــه باكفــة فائتــه، تمتثــل 
باالحــزاب والنقابــات وامجلعيــات الــي تســى إمــا الســتمكال دور الدولــة وأجهزهتــا، أو ملــلء الفــراغ النــامج عــن تقصرها.

وقــد ارتفــع عــدد امجلعيــات يف لبنــان يف الفــرة األخــرة بشــل ملحــوظ  إذ وصــل عــدد امجلعيــات املجسلــة يف جســات 
وزارة الداخليــة إىل مــا يفــوق العــرة آالف مجعيــة، بــن أهليــة ومدنيــة وسياســية. ويف حــن يعتــر البعــض هــذه الظاهــرة 
كظاهــرة ســلبية تعــر عــن فــوىض العمــل اإلجمتــايع، ميكــن أن يراهــا البعــض اآلخــر عــى أهنــا حــراك إجمتــايع يصــب 
ــة  ــه »أن عاق ــرى في ــارود ي ــاد ب ــة الســابق زي ــول لوزيرالداخلي ــا نســتهشد بق يف مصلحــة املجمتــع يف لك األحــوال. وهن
وزارة الداخليــة والبلديــات, هبيــائت املجمتــع املــدين، تكــرس التاكمــل املفــرض بــن الدولــة واملجمتــع، فــإذا جعــز أحــد مــا 

عــن القيــام بواجباتــه ال بــد أن يســد اآلخــر ذلــك العجــز إذ أن الشــأن عــام واملصلحــة مشــركة«1.

وقــد لعبــت مجعيــات حقــوق اإلنســان دورًا بــارزًا يف العقديــن األخريــن عــى صعيــد دفــع لبنــان لانضــام إىل اتفاقيــات 
حقــوق اإلنســان،أو مــن أجــل إقــرار القوانــن التطبيقيــة املازمــة لتلــك االتفاقيــات، مهنــا مثــا القانــون 2000/220 املتعلــق 
حبقــوق املعوقــن، وقانــون ختفيــض الســنة الجسنيــة رمق 216 تــارخي 30-3-2012، أو الضغــط باجتــاه إلغــاء بعــض مــواد 
ــق  ــا حتق ــف )4-8-2011(، أو م ــذر املخف ــل )20-2-1999( والع ــذر احمل ــرأة، اكلع ــق امل ــة حب ــات املجحف ــون العقوب قان
مؤخــرًا بعــد محلــة لتطبيــق قانــون منــع  التدخــن يف األماكــن العامــة. غــر أن قضايــا عــدة مــن قضايــا حقــوق اإلنســان 
محتلهــا امجلعيــات املدنيــة لكهنــا مل تلــق النجــاح املنشــود، النقســام الســلطة السياســية حوهلــا، وخلفهــا انقســام املجمتــع، 
ــرار  ــة )إق ــة( ومحل ــوال الخشصي ــاري لألح ــدين اختي ــون م ــرار قان ــة )إق ــة )جنســيي حــق يل وألرسيت( ومحل ــل محل مث

قانــون محايــة املــرأة مــن العنــف األرسي( ولكهــا قضايــا تتعلــق باملــرأة.

إن هــذا اإلنقســام واملاطلــة ينحســب ايضــا عــى واقــع املــرأة يف الجســون. فــي حن نــرى قضايا الجســون تتصدرعناوين 
الصحــف عنــد لك أمعــال شــغب أو مطالبــة يقــوم هبــا الجسنــاء الرجــال، ونــرى اإللتفــاف الشــعيب واإلهمتــام الســيايس 
بقضايــا املوقوفــن الرجــال واملطالبــة بالترسيــع مبحامكاهتــم، تغيــب جســون النســاء عــن أي اهمتــام عــام او خــاص وال 

نلحــظ أي طــرح لقضايــا الجسينــات.

يعــود المتيــز الســليب جتــاه جســون النســاء، إىل مــا حيملــه املجمتــع مــن ثقافــة متيزيــة جتــاه املــرأة والــي تتجســد يف 
القــول الشــعيب "احلبــس للرجــال". فكيــف ميكــن لملــرأة داخــل الجســن أن تنقــل معاناهتــا إىل خارجــه؟ ومــن ميكنــه أن 

حيمــل صوهتــا؟

ويطــرح الســؤال، عــن قــدرة وإماكنيــة امجلعيــات العاملــة يف جســون النســاء باملســامهة يف رفــع الغــن الواقــع عــى املــرأة 
الجسينــة ونقــل قضاياهــا مــن املعانــاة إىل املطالبــة.

ــوس اخلطــر حــول أوضــاع الجســون  ــوان "ناق ــال بعن ــب يف مق ــا التعذي ــل حضاي ــام لتأهي ــز اخلي ــة مرك وتســاءلت مجعي
اللبنانية"عــى صفحهتــا األلكرونيــة بتــارخي 19-4-2010 »إلــى متــى ســتبقى الســجون وصمــة عــار و ســجل أســود للبنــان فــي مجــال 
حقــوق اإلنســان ؟ و المطلــوب معالجــة حقيقيــة بعيــدا عــن الفالشــات اإلعالميــة و المســرحية و التوظيفــات الشــكلية ، وأول الخطــوات هــو وفــاء 
الحكومــة اللبنانيــة لتوقيعهــا علــى البروتوكــول اإلختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب كــي يصــار إلــى تشــكيل اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة لمراقبــة 

الســجون, للبــدء بالمعالجــة الجذريــة و الهادفــة حتــى ال تكــون الصرخــات ســدى«. 

وإزاء مــا تقــدم، يصبــح الســؤال مروعــا حــول مــا تقــوم بــه ومــا ميكــن أن تقــوم بــه امجلعيــات العاملــة يف جســون النســاء 
يف غيــاب أي خطــة رمسيــة ملعاجلــة هــذه القضيــة.

1- منشور يف مقدمة دليل امجلعيات و املؤسسات العامة العاملة يف الجسون ، إعداد عبر عبد الصمد و ناتايل عبود
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مضــن إطــار مــروع تعزيــز السياســات املبنيــة عــى ثقافــة حقــوق اإلنســان يف جســون النســاء يف لبنــان، تســلط هــذه 
الدراســة الضــوء عــى امجلعيــات العاملــة يف جســون النســاء،  وتقــمي معلهــا  وفقــا ملعايــر حقــوق اإلنســان. وهيــدف التقيمي 
إىل متكــن امجلعيــات مــن  تطويــر أداهئــا ووضــع معايــر قابلــة للتطــور، كذلــك يف اطــاع امجلعيــات  املشــاهبة الراغبــة يف 
العمــل مــع الجسينــات أو مــع غــرمه مــن الفــائت احملتاجــة عــى معايــر حقــوق اإلنســان خاصــة جلهــة عاقــة امجلعيــات 

مــع الفــائت املســهتدفة نفهســا، أو عاقهتــا مــع التريعــات والســلطة أو مــع اإلعــام واهليــائت املمولــة.

وميكــن أن تســتعن اهليــائت املمولــة لملشــاريع اإلجمتاعيــة، ســواء اكنــت مــن القطــاع العــام اكلدولــة والبلديــات و غــرف 
التجــارة واإلحتــادات املهنيــة  والســفارات واهليــائت الدوليــة، أومــن القطاع اخلــاص اكلبنوك والراكت الكرى واملؤسســات 
اخلاصــة، بعــد أن دخلــت املســؤولية اإلجمتاعيــة كأولويــة يف الزتاماهتــا املاليــة والقانونيــة وباملعايــر الــواردة فهيــا  لتقيــمي 

الــراجم املعروضــة علهيــا مــن امجلعيــات ذات الصلــة.

ونظــرًا لنــدرة الدراســات يف هــذا املجــال، تشــل هــذه الدراســة منطلقــا لتطويــر املعايــر الــي توصلــت إلهيــا، وصــواًل إىل 
وضــع معايــر منوذجيــة لعمــل امجلعيــات يف الجســون.

 
ــاس  ــاين، منمظــة اكريت ــرايط اللبن ــة  دار األمــل، مبشــاركة لك مــن التجمــع النســايئ الدميق ــذ هــذا املــروع مجعي تنف

ــة االحتــاد األورويب. ــدمع مــن مفوضي ــا، ب ــب ومنمظــة دياكوني ــان، مركــز االجان لبن

هدف الدراسة



 تعزيز سياسات ومامرسات حقوق اإلنسان يف سجون النساء يف لبنان6

منهجية الدراسة 

ــوق اإلنســان، ممــا يفــرض  ــة حق ــة فهيــا ثقاف ــات العامل ــاث تتعــرض هلــا الدراســة "جســون النســاء" امجلعي ــن ث عناوي
وجــود معــل مهنــي متعــدد األبعــاد.

وقد اعمتدت الدراسة مقاربة العناوين الثاث من زاويتن:
ميدانيــة: متثلــت يف رصــد أوضــاع جســون النســاء واألمعــال الــي قامــت هبــا امجلعيــات العاملــة يف هــذه الجســون خــال 

الســنوات العــر األخــرة، ومــدى مســامهة هــذه األمعــال يف حتســن أحــوال الجسينــات.

قانونيــة: متثلــت يف مــدى مطابقــة معــل هــذه امجلعيــات ملعايــر حقــوق اإلنســان عامــة، وللقواعــد المنوذجيــة الدنيــا ملعاملــة 
الجسنــاء خاصــة، ومــدى تطبيــق هــذه امجلعيــات ملعايرحقــوق اإلنســان  يف رشاكــة املجمتــع املــدين مــع الســلطة لتحقيــق 

التمنيــة املســتدامة يف جســون النســاء. 

أما التقنيات املستخدمة للحصول عى املعلومات فهي:اإلسمتارة ،املقابلة واملاحظة.

لقـــد قــام فريــق العمــل بزيــارة جســون النســاء األربعــة يف بعبــدا وبــروت وطرابلــس وزحلــة، ومعــل عــى تنفيــذ اســمتارة 
ــذ الدراســة. فبيمنــا  ــات طــرأت خــال تنفي ــات تباينــت أجحامهــا بــن جســن وآخــر، بســبب حيثي ــة مــن الجسين عــى عين
ــدا تســع  ــا يف بعب ــة، اكن جحمه ــن جسين ــن أصــل مخــٍس وثاث ــات م ــة عــر جسين ــة يف جســن زحل ــغ جحــم العين بل
جسينــات مــن أصــل مخــس ومثانــن جسينــة، ويعــود ســبب الفــارق النســيب بــن جحمــي العينــة يف لك مــن زحلــة وبعبــدا 
إىل شــدة اإلكتظــاظ يف هــذا األخــر، و إىل عــدم جتــاوب الجسينــات يف جســن بعبــدا  العتقادهــن بــأن ملفاهتــن فارغــة 
وأن احملامكــات مل جتــر وفقــا لألصــول. أمــا يف جســن طرابلــس فاقتــرت العينــة عــى مخــس جسينــات، وذلــك بســبب 
ســوء األوضــاع األمنيــة خــال مــدة تنفيــذ االســمتارات . وجتــدر اإلشــارة إىل أن العينــات تنوعــت جلهــة العمــر واجلنســية 

واجلــرم املرتكــب والوضــع االجمتــايع.

أمـــا التقنيــة الثانيــة فكـــانت مــن خــال اإلســتعانة حبلقــة مــن حلقــات الرنــاجم التلفزيــوين "الفســاد" حتــت عنــوان "أرسار 
ــات  ــة الجسين ــث متــت مقابل ــارخي 9-1-2013 حي ــزي للنســاء بت ــي صــورت داخــل الجســن املرك ــان" ال ــن وراء القضب م

داخــل الجســن واملرفــة علهيــن.

ومت اجراء أكرث من مقابلة مع مسؤولن وعاملن يف امجلعيات موضوع الدراسة.

واعمتــدت التقنيــة الثالثــة عــى املاحظــة الــي اكن هلــا الدوراألبــرز يف اســتقاء معطيــات مــن الصعــب احلصــول علهيــا عــر 
أســئلة اإلســمتارة  أو مــن خــال مقابلــة الجسينــات.

يضــاف إىل ذلــك، اعمتــاد تقنيــة التحليــل الوثائــي واملتابعــة العمليــة بغيــة رصــد القوانــن واملبــادىء الــي تــرىع أوضــاع 
الجســون وحقــوق الجسنــاء  وتلــك املتعلقــة بتأســيس امجلعيــات ومعلهــا ونشــاطها وعاقهتــا بالســلطة واإلدارة .

لقـــد أخــذت الدراســة باالعتبارالواقــع الســيايس والطائــي للبنــان، واإلماكنــات احملــدودة الــي تعــاين مهنــا امجلعيــات 
العاملــة يف جســون النســاء املاديــة مهنــا والبريــة، وانعــاكس البيئــة اإلجمتاعيــة عــى معلهــا. 

وتناولــت املرحلــة الثانيــة مــن الدراســة املعايــر املعمتــدة مــن أجــل التقيــمي، والــي اســمتدت مــن املبــادىء والقوانــن ذات 
ــق معــل  ــدى تواف ــة، وم ــات الدولي ــق واإلتفاق ــي نصــت علهيــا املواثي ــوق اإلنســان ال ــة حلق ــر الدولي ــن املعاي ــة، وم الصل
ــل الوصــي  ــدأ التحلي ــات باملعايــر، معمتديــن مب ــات مــع هــذه املعايــر، واإلســتنتاجات النامجــة عــن ربــط املعطي امجلعي

ــتنتايج. واإلس

أمــا املرحلــة الثالثــة، فقــد تضمنــت أفــاكرًا ومقرحــات تتعلــق بــل حــق مــن احلقــوق، ميكــن األخــذ هبــا مــن أجــل تطويــر 
معــل امجلعيــات  هبــدف تأهيــل الجسينــات واصاحهــن وحتقيــق التمنيــة املســتدامة يف جممتعاهتــن.

ــد  ــذا فق ــة. وهك ــة صعب ــن أوضــاع إنســانية وإجمتاعي ــن م ــات  يعان ــة للجســون، أن الجسين ــة األولي ــرت املقارب ــد أظه وق
اعمتــد تقيــمي معــل امجلعيــات يف جســون النســاء اللبنانيــة باالســتناد إىل معايــر حقــوق اإلنســان عــى املهنــج التحليــي 
الوصــي  ألن تقيــمي معــل امجلعيــات يســتوجب بالدرجــة األوىل رصــد واقــع النســاء الجسينــات، وإظهــار مــدى وكيفيــة 
ــوق اإلنســان املنصــوص عهنــا  ــر حق ــات الرصــد مبعاي ــي تكشــفها معلي ــات ال ــط املعطي ــات هبــن، مث رب اهمتــام امجلعي

ــة. ــة اللبناني ــل الدول ــات والروتوكــوالت املوقعــة مــن قب ــة، وباالتفاقي بقــرارات األمم املتحــدة ذات الصل
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ــي  ــف األساســية ال ــن الوظائ ــرىق ألي م ــن اإلحتجــاز اإلحتيــايط(، ال ت ــان )مبــا فهيــا أماك إن وضــع الجســون يف لبن
ــة  ــد المنوذجي ــاب. فقياســا إىل "القواع ــام وعق ــن انتق ــل كأماك ــل واصــاح، ب ــن تأهي يفــرض أن تلعهبــا الجســون كأماك
ــن  ــأرحج ب ــه يت ــاء" الصــادرة عــن األمم املتحــدة عــام1955 ، ميكــن اختصــار وضــع الجســون بأن ــة الجسن ــا ملعامل الدني
الســيئ والســيئ جــدا والاإنســاين. وتتجــى وظيفــة القصــاص بأبشــع صورهــا، اىل حــد  يصبــح فهيــا الجســن وفقــا ملــا 
تعانيــه الجســون اللبنانيــة  رضبــا مــن رضوب التعذيــب واملعاملــة القاســية والاإنســانية*. أمــا يف مــا يتعلــق بوظيفــة الــردع، 
فــا تــؤدي ظــروف الجســن إال إىل إنتــاج مســاجن حاقديــن عــى جسانهيــم وعــى املجمتــع. وغالبــا مــا خيــرج املســاجن 
لإلنتقــام ولتكــرار اجلرميــة الــي يمترســون يف معرفــة فنوهنــا وحمرفهيــا يف الجســون.  فميــا وظيفــة التأهيــل واإلصــاح، 
شــبه غائبــة لــوال جهــود ومبــادرات فرديــة لبعــض املســؤولن عــن إدارة الجســون، ولبعــض امجلعيــات األهليــة واملدنيــة الــي 

تعــى برعايــة شــؤون الجسنــاء . 

ــر2 وضــع الجســون  ــور غســان خمي ــاء، يلخــص الدكت ــان، ومهنــا جســون النس ــع الجســون يف لبن ــن واق ويف حملــة ع
اللبنانيــة يف تقريــر أعــده يف اكنــون األول مــن العــام 2010 منشــور يف موقــع جملــس النــواب اللبنــاين اعتــر فيــه أن أبــرز 

املشــالك الــي تعانهيــا الجســون اللبنانيــة يه:

االكتظــاظ الشــديد مجليــع الجســون التابعــة لــوزارة الداخليــة، مبــا يقــارب 5876 جسينــا وجسينــة، وذلــك مــا يتجــاوز نســبة 
متوســطة قدرهــا 300 باملئــة تقريبــا مــن طاقــة مجيــع األبنيــة عــى االســتيعاب.

ــدم  ــم ببعــض وع ــط املســاجن بعضه ــة مــن جســن آلخــر خل ــة بنســب متفاوت ــوق واألصــول األساســية اآلتي انهتــاك احلق
تصنيفهــم بالطريقــة املناســبة، إلغــاء أو احلــد مــن احلــق بالزنهــة اليوميــة، عنايــة حصيــة غــر مناســبة، بيئــة غــر مؤاتيــة 

ــارات. ــة إجــراء الزي ــة وصعوب ــة واالقتصادي ــة واالجمتاعي ــاب األنشــطة الربوي ــة والعامــة، غي للحصــة الخشصي

وحبســب الدكتــور خميــر، فــإن أبــرز العوامــل املســببة لــردي الجســون وللتأخــر يف معاجلــة عــوارض ومســببات انهتــااكت 
حقــوق اإلنســان يف الجســون اللبنانيــة، تمكــن يف عــدم تناســب األبنيــة املســتعملة )اســتثناء جســن روميــة(، بالنســبة لعــدد 
غرفهــا وأرّسهتــا وقاعاهتــا وهندســهتا العامــة وجتهزاهتــا الفنيــة، مــع حاجــات اإلدارة الجسنيــة املتاكملــة الســلمية وفــق 
"القواعــد الدنيــا". ناهيــك عــن غيــاب اإلرادة اجلديــة لإلصــاح لعقــود طويلــة، وعــدم اعتبــار حتســن وضــع الجســون مــن 

األولويــات، وبالتــايل غيــاب اخلطــط والسياســات التريعيــة والقضائيــة واإلداريــة واملاليــة الواحضــة لتحقيــق ذلــك. 

يف املقابــل،  يقــول الوزيــر الســابق زيــاد بــارود يف مناســبة إطــاق مــروع ســيمنا إيرينــا أن مشــاريع عــدة متوســطة 
وطويلــة األجــل أطلقــت يف عهــده مــن أجــل إصــاح أوضــاع الجســون.

ومكــا يه حــال جســون الرجــال، فــان "جســون النســاء يف واقعهــا احلــايل، يه حباجــة ماســة لإلصــاح اجلــذري. فأبنيهتا 
ليســت مهيــأة لتكــون جسونــا، باســتثناء جســن طرابلــس الــذي خصــص منــذ بنائــه ليكــون جسنــا، أمــا الجســون الثاثــة 
األخــرى  أي بعبــدا و زحلــة و بــروت فهــي أبنيــة ســكنية عاديــة،  مت حتويلهــا إىل مــاكن إلقامــة الجسينــات، و يه تفتقــر إىل 
مقومــات بنــاء الجســن، وإىل آليــات تطبيــق العقوبــة العادلــة"3 إذ ال وجــود ألماكــن للفحســة يف اهلــواء الطلــق  وال لملاعــب 
ــة  ــد المنوذجي ــا ممــا هــو منصــوص هيلع يف القواع ــة  وغره ــر فهيــا رشوط اخلصوصي ــة تتوف ــرف إقام ــة  والغ الرياضي
الدنيــا ملعاملــة الجسنــاء. ومبــا أن عــدد الجسينــات أقــل بكثــر ممــا هــو يف جســون الرجــال، فــا بــد مــن اإلشــارة إىل أن 
أوجــه حتســن قــد طــرأت عــى صعيــد البيئــة واألحــوال املعيشــية يف جســون النســاء يف لبنــان خــال الســنوات العــر 

بــن 2010-1999.

ــدرك، جكهــة مســؤولة مبــارشة عــن  هــذا التطــور جــاء نتيجــة ملــا قامــت بــه وزارة الداخليــة وفــرع الجســون يف قيــادة ال
الجســون،  وبمتويــل مــن جهــات دوليــة وحمليــة وبعــض الســفارات األجنبيــة  ملشــاريع  خططــت هلــا ونفذهتــا مؤسســات غــر 

حكوميــة، ســامهت يف تلبيــة جــزء مهــم رمغ ضآلتــه، نســبة إىل حاجــات الجسينــات4.

2- احملايم النائب غسان خمير، مقرر جلنة حقوق اإلنسان النيابية يف لبنان، وعضو جلنة اإلدارة والعدل. تقرير منشور يف املوقع األلكروين ملجلس النوابا اللبناين
3- أنيتــا فــرح نصــار، دليــل للعمــل داخــل جســون النســاء يف لبنــان، معهــد الدراســات النســائية يف العــامل العــريب، اجلامعــة اللبنانيــة األمركيــة وصنــدوق األمم املتحــدة للســاكن يف 

لبنــان، الطبعــة األوىل، 2011، ص3.
4- املرجع نفسه، ص 97 - أديب نعمة, مقابلة مع حمطة أم يب يس بتارخي
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لمحة عامة عن  الجمعيات في سجون النساء 

ــزال متواضعــا قياســا إىل عــدد  ــة، لكــن عددهــا ال ي ــة واألهلي ــات  املدني جــذب العمــل يف جســون النســاء بعــض امجلعي
امجلعيــات املجسلــة يف جســات وزارة الداخليــة ، األمــر الــذي اكن لــه بعــض األثــر يف التحســن املشــار إليــه يف الفقــرة 
الســابقة. بيــد أن النقــص النســيب يف عــدد امجلعيــات املهمتــة بجســون النســاء لــه داللــة واســعة وخباصــة عندمــا يتبــن 
أنــه مــن أصــل عــرة آالف مجعيــة مجسلــة يف جســات وزارة الداخليــة )مــع اإلشــارة أن هــذا العــدد يضــم لك أنــواع 
ــة  ــن مجعي ــة و سياســية(، مل يلحــظ يف الســنوات األخــرة أكــرث مــن عري ــة ومدني ــة وديني ــة وخري ــات مــن أهلي امجلعي
تعمــل يف جســون النســاء مــن بيهنــا عــر مجعيــات قامــت بأنشــطة عابــرة ، أي ملــرة واحــدة أو أكــرث بقليــل. وهنــاك أربــع 
مجعيــات دينيــة مهمهتــا الوعــظ الديــي للجسينــات، وثــاث مجعيــات تقــدم خدمــات دامئــة يف الجســون. يف حــن أن دليــل 
امجلعيــات واملؤسســات العاملــة يف الجســون اللبنانيــة  الــذي وضعتــه وزارة الشــؤون اإلجمتاعيــة عــام 2011، ذكــر أن 37 

مجعيــة ومؤسســة واحــدة تعمــل يف الجســون اكفــة.

ولقــد بــّن املســح الــذي أجــري يف العــام، 2010 وتنــاول أنشــطة امجلعيــات يف جســون النســاء األربعــة )بربــر اخلــازن 
وبعبــدا وزحلــة وطرابلــس( ضعفــا يف التنظــمي والتنســيق. فعــاوة عــى كــون االنشــطة الــي تنفذهــا العديــد مــن امجلعيــات 
ــات  ــادح يف حاج ــص الف ــة النق ــات لتغطي ــائر امجلعي ــن س ــيق ب ــل وال تنس ــد تاكم ــة حمــددة، ال يوج ال ختضــع لروزنام
الجسينــات. إذ أن بعــض امجلعيــات، متــارس نشــاطا يف جســن بربــر اخلــازن مثــًا، ومتتنــع عــن القيــام بنشــاط مماثــل يف 
جســن طرابلــس. مكــا قــد حيــدث أن تقــوم مجعيتــان يف أداء النشــاط نفســه يف أكــرث مــن جســن، وهــذا مــا يــؤدي  إىل 
هــدر اإلماكنــات عــوض اســتمثارها، لتحقيــق حاجــات أساســية وملحــة مكثــل توكيــل حمامــن للجسينــات اللــوايت ال تــح 

هلــن أوضاعهــن اإلقتصاديــة بذلــك.

بدايــة، ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن تأســيس امجلعيــات يف لبنــان ال حيتــاج ألي ترخيــص مســبق. فالقانــون املعــروف بالقانون 
العمثــاين، لصــدوره عــن الســلطنة العمثانيــة  عــام 1909، ال يــزال معمــوال بــه حــى اليــوم، و يعتــر مــن أكــرث القوانــن 
تطــورًا يف املنطقــة. إذ يكــي إعــام وزارة الداخليــة بتأســيس امجلعيــة .ووفقــا لملــادة الثانيــة مــن قانــون امجلعيــات "أن 
تأليــف امجلعيــة ال حيتــاج إىل رخصــة يف أول األمــر، ولكنــه يلــزم يف لك حــال مبقتــى املــادة السادســة إعــام احلكومــة 
ــان  ــة ....( يتقــدم مؤسســوها ببي ــة، رياضي ــة، ثقافي ــة )اجمتاعي ــة معين ــد تأســيس مجعي هبــا بعــد تأســيهسا". وهكــذا فعن

عــم وخــر لــدى وزارة الداخليــة والبلديــات مــع املســتندات املطلوبــة  ويه:

- ثاث نسخ عن نظام امجلعية موقعة من قبل املؤسسن.
- اخراج قيد افرادي او بطاقة هوية لل من االخشاص املؤسسن.

- جسل عديل لملؤسسن, مل ميض عى صدوره أكرث من ثاثة أهشر.

و ينحــر دور وزارة الداخليــة بالتدقيــق باملســتندات. وبنــاًء هيلع تعــى امجلعيــة بيــان يشــر إىل أن الــوزارة أخــذت عملــا 
وخرًا بالتأســيس.

غــر أن الســلطة متــارس رقابــة الحقــة عــى أمعــال امجلعيــات، ومــدى الزتامهــا بالقوانــن واألنمظــة. وللســلطة صاحيــة 
حــل امجلعيــة عندمــا يتبــن هلــا أهنــا ختالــف النظــام العــام والقوانــن.

ــوم بواجــب  ــدب مــن يق ــة تنت ــات الديني ــع. فاملرجعي ــة يف الجســون متنوعــة الدواف ــات العامل ــن الرصــد، أن امجلعي ــد ب وق
ــة  ــس اإلســايم الشــييع واملرشــديات العام ــوى واملجل ــن دار الفت ــات ع ــرى مندوب ــذا ن ــي، وهك ــظ واإلرشــاد الدي الوع
للجســون، ويه ليســت مجعيــات باملعــى العــي لللكمــة، إذ تقتــر أمعاهلــم عــى تقــدمي الــدروس الدينيــة  واملســاعدة 

ــي. ــع الدي ــة يف املناســبات ذات الطاب ــدمي بعــض املســاعدات العيني ــا تق ــة واحيان عــى اداء الشــعائر الديني
أمــا امجلعيــات املدنيــة، مفهنــا مجعيتــان فقــط تعمــان داخــل جســون النســاء، مبوجــب إذن دامئ صــادر عــن وزارة الداخليــة، 

مهــا مجعيــة  دار األمــل و اكريتــاس لبنــان - فــرع األجانــب.

وتقدم امجلعيات احلقوقية، مثل مجعية "عدل ورمحة"  خدماهتا للجسينات جكزء من معلها العام.
هــذا وتقــوم امجلعيــات االخــرى بنشــاطات خمتلفــة، تبعــا ألهــداف امجلعيــة ونشــاطها، وغالبــا مــا تكــون نشــاطات فنيــة 

وثقافيــة ممتــدة لفــرة زمنيــة قصــرة.

ولدى البحث حول متويل هذه امجلعيات وجدنا أن مصادر المتويل ثاثة:
- وزارة الشؤون اإلجمتاعية.

- اهليائت الدولية واملؤسسات املاحنة والسفارات.
- ترعات القطاع اخلاص.
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مقاربة الجمعيات للعمل في سجون النساء

إن عــدم وجــود أي خطــة عامــة للعمــل يف الجســون كل، ويف جســون النســاء خاصــة، ومــع غيــاب التنســيق بــن امجلعيــات 
ــا  ــة تنفذه ــادرات فردي ــى مب ــات يف جســون النســاء معمتــدًا ع ــح معــل امجلعي ــاجم  يصب ــة والرن ــى مســتوى اخلط ع

مجموعــة بريــة اسســت لنفهســا كيانــا قانونيــا هــو "مجعيــة".

وميكن حتديد عوامل مقاربة امجلعيات للعمل يف جسون التساء باآليت:
- العمل اخلري البحت.

- العمل يف إطار املؤسسات الدينية.
- العمل وفقا للراجم املمولة من اخلارج.

- العمل بتأثر الضغوط اخلارجية.
- العمل وفقا للقضايا املطروحة.

- العمل وفقا حلاجات الجسينات.

ان ظاهــرة العمــل اخلــري يف الجســون قدميــة جــدا. وقــد تعــود املجمتــع اللبنــاين عــى قيــام امجلعيــات اخلريــة مببــادرات 
ــة،   ــات يف املناســبات اإلجمتاعي ــذه امجلعي ــوم هبــا املســؤوالت يف ه ــارة تق ــادة بزي ــون ع ــل خــر" وتك ــق علهيــا "فع يطل

كأعيــاد رأس الســنة و األعيــاد الدينيــة تــوزع فهيــا احللويــات و اهلدايــا عــى الجسينــات.

يشــل العامــل الديــي يف معــل امجلعيــات الدينيــة، معــل وظيــي شــبه رمســي. وينطلــق مــن نــص قانــون الجســون الــذي 
حيفــظ للجسنــاء حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة. وهكــذا تنتــدب لك مؤسســة دينيــة ولك مرجعيــة مذهبيــة موظفــا مــن قبلهــا 
لزيــارة جســن النســاء  وإعطــاء الــدروس الدينيــة واملســاعدة عــى اداء الشــعائر الدينيــة خاصــة يف األعيــاد و املناســبات. 

وينحــر اهمتــام لك طائفــة بالجسينــات مــن بنــات هــذه الطائفــة دون غرهــن.

أمــا امجلعيــات املدنيــة، والــي يعتــر وجودهــا عامــًا أساســيا يف معليــة إصــاح الجســون، فــإن طابــع معلهــا يقــرب مــن 
املؤسســات اخلاصــة أكــرث منــه مــن العمــل املــدين. ويرتبــط إختيــار نــوع النشــاط يف أغلــب األحيــان بتوجيــه مــن اهليــائت 

املمولــة. وياحــظ أحيانــا أن وســائل العمــل واســلوبه يتبعــان التوجــه نفســه.

وملزيــد مــن االيضــاح حــول طابــع معــل هــذه امجلعيــات املدنيــة، نــورد ان هــذه امجلعيــات تقــوم بعملهــا وفقــا لــراجم حمــددة 
ــات  ــد نشــأت مجعي ــة. وق ــات الدولي ــك اإلتفاقي ــال عــى ذل ــة املاحنــة. مث ــات املؤسســات اخلارجي ــة الولوي مســبقا، خاضع
ــوق  ــات حق ــب أو مجعي ــة مناهضــة التعذي ــق اتفاقي ــط حــرًا بتطبي ــب ترتب ــف والتعذي ــا العن ــل حضاي متخصصــة بتأهي
اإلنســان عامــة،  والــي تقتــر براجمهــا عــى تطبيــق املواضيــع املطروحــة مــن اهليــائت الدوليــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، 
وعــادة مــا تكــون هــذه اهليــائت منبثقــة عــن األمم املتحــدة وتشــل امجلعيــات جــزءًا مــن آليــات معلهــا الرقــايب والثقــايف 

والتطبيــي.

وهنــاك القليــل مــن امجلعيــات الــي تعمــل وفقــا لقضايــا الجسينــات املطروحــة وحاجاهتــن اإلنســانية، اكمجلعيــات الــي 
تتــوىل الدفــاع عــن الجسينــات يف احملــامك، وامجلعيــات الــي تتــوىل تدريــب الجسينــات عــى بعــض املهــن و الــي مســح 

القانــون بوجودهــا يف الجســون جكــزء مــن معليــة التأديــب.

هــذه الدوافــع املختلفــة بــن امجلعيــات، جتعــل العمــل داخــل جســون النســاء يفتقــد إىل وحــدة الرؤيــة، ممــا يضعــف تأثــر 
امجلعيــات يف معليــة اإلصــاح والتأهيــل املنشــودة.

وتتنوع أمعال امجلعيات بن:
1- التدريب املهي - مجعية دار األمل - التأهيل واإلصاح.

2- التوعية - مجعية دار االمل.
3- الوعظ واإلرشاد - دار اإلفتاء - املجلس الشييع األعى - املرشدية اإلجنيلية.

4- التدريب املهي - مجعية دار األمل - التأهيل واإلصاح.
5- التعلمي وحمو األمية - مجعية دار األمـل.
6- املساعدة القانونية - مجعية عدل ورمحة.



 تعزيز سياسات ومامرسات حقوق اإلنسان يف سجون النساء يف لبنان10

التقييـــم

ــاء الرجــال. وهــذا  ــر مــن عــدد الجسن ــل بكث ــة هــو أق ــات يف الجســون اللبناني ــان عــدد الجسين ــا، ف مكــا ســبق واوردن
داللــة عــى أن دخــول املــرأة عــامل خمالفــة القانــون يــأيت بنســبة أقــل بكثــر مــن الرجــل. ويف حــن نــرى أهــايل الجسنــاء 
الرجــال يقومــون باإلحتجاجــات والتظاهــرات واإلعتصامــات لملطالبــة بقانــون عفــو لجسناهئــم، ال نــرى أي حركــة مماثلــة 
لــذوي النســاء وأهالهيــن، وهلــذا ارتباطــا وثيقــا باخللفيــة الثقافيــة الســائدة يف املجمتــع الــي تتغــى يف امثاهلــا الشــعبية 

بــأن "احلبــس للرجــال" و "للنســاء الــرمج".

ــة يف جســون الرجــال  ــات العامل ــرى ان امجلعي ــة،  فتعكــس اداًء مشــاهبا. ف ــن هــذه الثقاف ــات جــزءًا م محتــل امجلعي
أضعــاف تلــك العاملــة يف جســون النســاء ممــا يؤكــد، أن الغــن الاحــق باملــرأة خــارج الجســن قــد حلــق هبــا إىل داخلــه 

ايضــا.

يلــي هــذا اإلســتنتاج عــى امجلعيــات مســؤولية محــل قضيــة املــرأة الجسينــة. وعــى هــذا األســاس، ميكــن تقيــمي معــل 
امجلعيــات يف جســون النســاء مــن خــال العاقــة بيهنــا وبــن حماوراملجمتــع، مــن ســلطة وقانــون وقضــاء وعائــات. ألن 
كًا مــن هــذه احملــاور مبــا فهيــم الجسينــات انفهســن ميــت إىل القضيــة بصلــة  وإىل مــدى اســتخدامها هلــذه العاقــة 
خلدمــة قضايــا الجسينــات، ومــدى حتقيقهــا للتمنيــة املنشــودة هلــن  ومــا يه العوائــق الــي متنــع امجلعيــات مــن النجــاح 

يف مهمهتــا.
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عالقة الجمعيات مع السلطة

ــق  ــة. وغايهتــا حتقي ــوق املواطــن صاحــب احلاج ــا حق ــة، حموره ــة حمتي ــات والســلطة جدلي ــن امجلعي ــة ب تشــل  العاق
وصــول املواطــن إىل حقــه. مفــن أجبديــة العمــل اإلجمتــايع، أن تكــون هــذه امجلعيــات حاميــة حلقــوق املواطــن ورقيبــة عــى 
الســلطة. ويه لذلــك تتعــاون مــع الســلطة مــن جهــة،  وتكــون رقيبــا علهيــا مــن جهــة أخــرى مضــن إطــار القوانــن واألنمظــة.

ومبــا أن الجســون خاضعــة لســلطة وزارة الداخليــة، طبقــا لملرســوم رمق "14310"، إىل حــن انتقــال اإلرشاف علهيــا إىل 
ســلطة وزارة العــدل عنــد وضــع املراســمي التطبيقيــة لذلــك، تكــون أحــاكم املرســوم املذكــوريه  الســارية املفعــول. ويعنينــا 

مهنــا املــادة  28  الــي تنظــم دخــول املندوبــات إىل جســون النســاء:

ــرة. وجيــب أن  ــي تعّيهنــا املدي ــارة جســن النســاء يف الســاعات احملــددة ال ــات النســائية بزي ــات امجلعي "يــح ملندوب
تقتــر زيارهتــن عــى إرشــاد الجسينــات وتدريهبــن عــى العمــل حتــت إرشاف املديــرة. وتكــون خاضعــة لرخصــة خاصــة، 
يعطهيــا مســبقا وزيــر الداخليــة بعــد أخــذ رأي قائــد الــدرك مــع اإلحتفــاظ بحســب الرخصــة حســب الفقــرة األخــرة مــن 

املــادة 56 مــن هــذا املرســوم".

وميكــن القــول، انــه ومبوجــب هــذا النــص الــذي حيــدد العاقــة املثلثــة بــن الســلطة وامجلعيــات والجسينــات، فــان للجسينــات 
احلــق بالتدريــب املهــي واإلرشــاد ويف املقابــل، عــى الســلطة ان تــح ملندوبــات امجلعيــات بالدخــول إىل جســون النســاء. 
ومبــا ان زيــارات املندوبــات تتوجــب احلصــول عــى اذن مســبق مــن وزيــر الداخليــة الــذي هيلع ان يأخــذ رأي قائــد الــدرك، 

فــأن لك زيــارة تســتوجب احلصــول عــى إذن  جديــد.

ويشــل رأي قائــد الــدرك بشــأن الرخصــة  تقييــدا هلــذا احلــق. وجيعــل مــن قائــد الــدرك نفســه صاحــب القــرار الفعــي 
بشــأهنا. ومــع العــم بــأن املرســوم مل ينــص عــى وجــوب تقيــد الوزيــر بــرأي قائــد الــدرك عنــد اعطــاء االذن، اال انــه عنــد 
ــي تصــادف  ــق ال ــذا تكــون الرخصــة أو اإلذن مــن العوائ ــدرك هــو احلــامس. وهك ــد ال ــح رأي قائ حســب الرخصــة يصب
امجلعيــات العاملــة يف الجســون، إذ يعــود قــرار حســب الرخصــة مبوجــب هــذا النــص إىل الســلطة االستنســابية لــوزارة 

الداخليــة.

ــلطة   ــا للس ــاب مفتوح ــل الب ــة، جيع ــلطة املرف ــات والس ــن امجلعي ــة ب ــة للعاق ــط قانوني ــن أي ضواب ــون م ــو القان إن خل
للتــرف باستنســابية مطلقــة. وهنــا ال بــد مــن ذكــر النــص الــذي عــى أساســه ميكــن أن تحســب الرخصــة مــن امجلعيــة 
ــا إذا خالــف حاملهــا  ــا أو هنائي وهوالفقــرة االخــرة مــن املــادة 56 مــن املرســوم 14310: "ميكــن حســب الرخصــة مؤقت
األنمظــة والقوانــن املتعلقــة بالجســن" أو تدخــل مــع الجسنــاء بأمــور خارجــة عــن مهمتــه "أو بــدر منــه مــا يــر حبســن 
ســر املصلحــة". وميكــن لعبــارة "أمــور خارجــة عــن مهمتــه" أن تفــرس بشــل يشــل حركــة العاملــن يف الجســون، إذ يعــود 
حتديدهــا لســلطة مديــرة الجســن ولســلطة قائــد الــدرك. وهــذه الســلطة االستنســابية ، ميكــن أن تســتعمل بوجــه امجلعيــات 
يف ظــل غيــاب أي نــص يفــرس مــايه األمــور اخلارجــة عــن املهمــة، ومــا يه األمــور الــي تــر حبســن ســر املصلحــة. 

مكــا مل يــرد يف قانــون الجســون اي نــص عــن طــرق االعــراض عــى ذلــك.

ــك، يدفــع امجلعيــات عنــد وجــود أي خمالفــة إداريــة يف ظــل الوضــع احلــايل، إىل تقــدمي مراجعــة إداريــة إىل  إن لك ذل
املرجــع األعــى رتبــة. )مــا حصــل مــع مندوبــة مجعيــة دار األمــل عنــد قيــام  املرفــة عــى جســن بعبــدا مبنــع الجسينــات 
مــن الطبــخ يف مطبــخ قامــت امجلعيــة بتجهــزه، ممــا اضطــر امجلعيــة إىل مراجعــة الســلطة األعــى رتبــة والــي أمــرت 

بالمســاح للجسينــات باســتعال املطبــخ(.

ــؤدي  ــات والســلطة. وت ــن امجلعي ــاون ب ــارًا للتع ــة معي ــة الخشصي ــح العاق ــك ويف ظــل الوضــع احلــايل، تصب نتيجــة لذل
خشصيــة قائــد الــدرك ودرجــة انفتاحــه عــى العمــل اإلجمتــايع دورًا مهــًا. و يقــول مســؤول إحــدى امجلعيــات أن مشــلكة 
أساســية تنشــأ عــن عــدم قوننــة معــل امجلعيــات داخــل الجســون، وغيــاب عقــود واحضــة، وبالتــايل غيــاب املســاءلة القانونيــة 

حــول معــل امجلعيــات5.

5- مقابلة مع األب هادي العية، رئيس مجعية عدل ورمحة.
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عالقة الجمعيات مع الهيئات الرقابية في السجون 

تشــل الرقابــة عــى الجســون مضانــة أساســية مــن مضانــات حقــوق اإلنســان. فــي قانــون الجســون اللبنــاين، ختضــع 
الجســون لنوعــن مــن الرقابــة: الرقابــة اإلداريــة ويقــوم هبــا احملافــظ معــًا باملــادة 14 مــن املرســوم 14310 الــي جــاء 
فهيــا: ".. هيــم احملافــظ بتطبيــق القوانــن واألنمظــة املختصــة بالجســون وأماكــن التوقيــف يف حمافظتــه، ويــزور بنفســه 

مــرة يف الهشــر عــى األقــل يف لك حمــل مهنــا ملراقبتــه".

ــس  ــن، ممــا يعك ــق األنمظــة والقوان ــن تطبي ــد بنفســه م ــورة، التأك ــادة املذك ــص امل ــن ن ــا م ــظ انطاق ــات احملاف فواجب
ــة احملافــظ إختــاذ إجــراءات رسيعــة  ــاء. ومــن صاحي ــة الجسن ــة القوانــن يف معامل حــرص املــَرع عــى عــدم خمالف

ــة. ــد أي خمالف عن

غــر أن واقــع احلــال، يشــر إىل غيــاب هــذه الرقابــة فعليــا عــن الجســون، وهــذا مــا يفقــد امجلعيــات أي صلــة باملرجعيــة 
اإلداريــة إال عــر الراتبيــة الوظيفيــة وإماكنيــات امجلعيــات.

الرقابــة الثانيــة، يه الرقابــة القضائيــة الــي ميكــن أن تشــل مرجعيــة ضامنــة للجمعيــات يف معلهــا يف الجســون. و 
ميكــن للجمعيــات إعــداد تقاريــر أثنــاء معلهــا يف الجســون ورفعهــا للقضــاء، اي لملــديع العــام أو للقــايض الــذي ينتدبــه 

وزيــر العــدل مكــا هــو وارد يف قانــون الجســون، وحتديــدًا يف املــادة 15 بفقراهتــا الثــاث مــن املرســوم 14310:

ــدى احملــامك  ــن ل ــرض ولملدع ــذا الغ ــة هل ــر العدلي ــه وزي ــذي ينتدب ــايض ال ــه أو الق ــام االســتئناف أو مندوب ــديع ع "مل
البدائيــة وحــاكم الصلــح - مــا خــا املوجوديــن مهنــم يف مراكــز احملــامك البدائيــة - حــق مراقبــة مجيــع جســون الدولــة 
فميــا يتعلــق بقانونيــة التوقيــف وإخــاء الســبيل، وميكهنــم عنــد زيــارة الجســون االطــاع عــى جســل املجسونــن وجســل 

احملكومــن وجســل املوضوعــن حتــت نظــام العزلــة...

ــة  ــة مــرة واحــدة لك ثاث ــح مــرة واحــدة يف الهشــر ورؤســاء احملــامك اجلزائي ــق و قــايض الصل يتفقــد قــايض التحقي
أهشــر عــى األقــل األخشــاص املوقوفــن يف حمــال التوقيــف والجســون..."

إن عــدم تفعيــل هــذه الرقابــة مــن قبــل احملافــظ والقضــاء، جيعــل مــن معــل امجلعيــات يف الجســون مقتــرًا عــى العمــل 
التدريــيب دون العمــل الرقــايب، ويفقــد امجلعيــات دورًا مهــًا حتتاجــه الجسينــات. ومــن خالــه محتــل امجلعيــات شــكوى 

الجسينــات إىل القضــاء وتتابعهــا حــى الوصــول إىل حلــول هلــا.

ــد لوحــظ مشــاركة ضعيفــة  ــة، فقـ ــة الدولي ــك عــى مســتوى اهليــائت الرقابي ــة، كذل ومكــا عــى مســتوى الســلطة الداخلي
ــر الظــل. ــات يف وضــع تقاري للجمعي

كـــل ذلــك يعـــود إىل عــدم مطالبــة امجلعيــات العاملــة يف جســون النســاء، الســلطة القضائيــة بالقيــام بواجهبــا الرقــايب 
يف جســون النســاء أســوة بجســون الرجــال، وعــدم وجــود مجعيــات متخصصــة بوضــع تقاريــر الظــل.
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عالقة الجمعيات مع السجينات 

إن اهلــدف االســايس مــن معــل امجلعيــات هومســاعدة الجسينــات، عــر تقــدمي املســاعدة اإلنســانية هلــن وتمنيــة قدراهتــن 
ــذي  ــات صاحلــات يتكيفــن مــع املجمتــع ال ــة، واعدادهــن بعــد انهتــاء مــدة عقوبهتــن للخــروج اىل املجمتــع  مكواطن املهني

بــدوره يتقبلهــن مكســامهات يف بنائــه، مكــا لــو أن الجســن درســا ال عقابــا. 

وهــذا يتطلــب أن تقــوم امجلعيــات بالتواصــل مــع الجسينــات، والعمــل معهــن عــى قاعــدة املســاواة والكفــاءة، دون أي متيــز 
بيهنــن عــى أســاس جنســيهتن وطائفهتــن ولوهنــن.

ويظهــر البحــث امليــداين يف جســون النســاء األربعــة )بعبــدا، بربــر اخلــازن، طرابلــس وزحلــة(، أن الجسينــات حيتجــن إىل 
الكثــر مــن العمــل معهــن يف املجــاالت اكفــة، بالنظــر إىل افتقــار الجســون إىل الكثــر مــن اخلدمــات، ال ســميا يف جمــال 

التوعيــة والتدريــب املهــي.

وخبــاف واقــع احلــال، حيتــاج تطويــر الجســون وحتويلهــا إىل مراكــز تأهيــل وإصــاح إىل معــل مــرجم ومســتدام وتنويــع 
يف النشــاطات، لتغــي اكفــة املجــاالت احلياتيــة.

مكــا أن رضورة  إحــرام امجلعيــات حلقــوق الجسينــات أمــر رضوري. واإلميــان بقضاياهــن ومحلهــا يف املجمتــع يؤســس 
ــل بناهتــن  ــات والعمــل معهــم عــى تقب ــات. مكــا أن التواصــل مــع ذوي الجسين ــات والجسين ــن امجلعي ــة ب ــة إجيابي لعاق

الجسينــات، أمــر يســامه يف بنــاء الثقــة بــن الطرفــن.

ومــا رحش يف املقابــات مــن تشــكيك بقــدرة امجلعيــات )إفــادة بعــض الجسينــات(، يؤكــد  حاجــة امجلعيــات إىل تعزيــز 
العاقــة مــع الجسينــات عــى قاعــدة الثقــة.

وتتوزع األنشطة يف الجسون بن: 
- التوعية والتثقيف 
- املساعدة العينية 
- الوعظ واإلرشاد 
- التدريب املهي 

- التعلمي وحمو األمية 
- املساعدة القانونية
- الفنون الرفهيية 
- الرعاية الصحية 

- النشاطات الرياضية 
- املنارصة 

- التواصل بعد اخلروج
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جدول رقم 1 :  يعطي هذا الرسم البياني فكرة تقريبية عن  أنشطة الجمعيات ونسبة المستفيدات منها.

يظهــر الــرمس البيــاين الــرمق1، أن مجيــع الجسينــات حصلــن عــى الوعــظ واإلرشــاد الديــي وعــى مســاعدات عينيــة وعــى 
حمــارضات توعيــة وتثقيــف. لكــن قلــة مهنــن، أي مــا دون العــرة باملئــة، تابعــن بــراجم تربويــة وأنشــطة رياضيــة وتوعيــة 
ومنــارصة حقــوق، وجــرى التواصــل معهــن بعــد الجســن. األمــر الــذي يــويح أن البعــد الديــي للجمعيــات هــو املهميــن، وأن 
التوعيــة والتثقيــف مل تأخــذ األبعــاد احلقوقيــة والربويــة املرتبطــة بواقــع الجسينــات، وال تلــك املتعلقــة بكيفية اســتئناف حياهتن 

بعــد اخلــروج مــن الجســن.

مكــا يــوحض الــرمس بالنســبة ملــدة النشــاط، احتــال الوعــظ الديــي املرتبــة األوىل. ولكــن نســبة امجلعيــات الــي متارســه يه 
عــرون باملئــة فقــط. أمــا املســاعدة القانونيــة، والــي تســتمثر نفــس مــدة الوعــظ الديــي، فهــي ال تمشــل ســوى أربعــن باملئــة 

مــن الجسينــات. األمــر الــذي يعكــس شــياًئ مــن االرتبــاط الطائــي بــن امجلعيــات والجسينــات املســتفيدات مــن اخلدمــات. 

جدول رقم 2: رسم بياني يوضح أولويات الجمعيات.

يظهــر الــرمس البيــاين رمق 2 أن أغلــب امجلعيــات قدمــت مســاعدات عينيــة. وأن امجلعيــات املهمتــة بالتدريــب املهــي وبتمنيــة 
املهــارات قليلــة نســبيا. وأن نســبة امجلعيــات املهمتــة بالفنــون الرفهييــة وباألنشــطة الرياضيــة ضعيفــة جــدًا.
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العالقات القائمة بين الجمعيات فيما بينها

تبــن مــن املســح امليــداين، أن الســلطة ال متلــك خطــة اســراتيجية للعمــل يف الجســون، إمنــا تضــع مشــاريع 
ــة.  ــات خارجي ــل وهب ــر متوي ــة، أوع ــة والشــؤون اإلجمتاعي ــوزارات خاصــة وزاريت الداخلي ــة ال ــن موازن ــا م متوهل
وهــذا مــا جيعــل العاقــة بــن امجلعيــات تنافســية حيــث تســى لك مجعيــة، إىل أن تكــون يه املعمتــدة مــن 
قبــل الدولــة للقيــام باملــروع. وحيــل التنافــس حمــل التاكمــل والتنســيق فميــا بيهنــا. األمــر الــذي يــؤدي إىل 
إضعــاف ماكنــة امجلعيــات، وتــدين مســتوى اخلدمــة. ووفقــا لــرأي رئيــس إحــدى امجلعيــات،  فــإن امتنــاع بعــض 
ــون  ــا مــن قان ــه "م ــات"، خاصــة وأن ــا للحزازي ــات املهمتــة بالجســون عــن دخــول جســون النســاء، هــو "منع امجلعي

ــه"6. ــل في ــن العم ــم ميادي ــن، وينظ ــات إىل الجس ــول امجلعي ــة دخ ــم طريق ينظ

مــن زاويــة أخــرى، يظهــر شــل آخــر مــن التعــاون اإلجيــايب، متليــه  طبيعــة املشــاريع املمولــة مــن اهليــائت املاحنــة 
أو الســفارات، والــي تشــرط أحيانــا قيــام أكــرث مــن مجعيــة بتنفيــذ املــروع . وهــذا النــوع مــن االشــراط عــى 
ــات  ــض امجلعي ــام بع ــرة اهمت ــروع أو دائ ــة امل ــق بطبيع ــة تتعل ــروف موضوعي ــه ظ ــات، متلي ــن امجلعي ــاون ب التع

ــا. أو اختصاصه
مكــا حــدث يف مــروع "ســيمنا  إيرينــا"، "نظــرة مــن الداخــل"، "أصــوات مــن وراء القضبــان" الــذي نفــذ 
باإلشــراك بــن وزارة الداخليــة ووزارة الشــؤون اإلجمتاعيــة بــدمع مــن الســفارة اإليطاليــة مكتــب التعــاون للتمنيــة، 
واكريتــاس لبنــان - مركــز األجانــب. وألن اهمتــام هــذا املــروع ينصــب عــى متابعــة حقــوق مجيــع الاجئــن 
وطالــيب اللجــوء والعــال األجانــب يف لبنــان، ومحايهتــا واحرامهــا وفقــا لإلعــان  العاملــي حلقــوق اإلنســان 
ــع الســفارات  ــن التواصــل م ــه م ــب، وميَكن ــاء األجان ــه االهمتــام بالجسن ــك خيول ــإن ذل ــة7، ف ــق الدولي ــة املواثي واكف
ــة عــدل  ــك األمــر بالنســبة إىل مجعي ــات أخــرى. كذل ــا أو اســتفزازًا مجلعي مــن دون أن يشــل اهمتامــه هــذا حتدي

ــن. ــورين والعراقي ــن الس ــن خبصــوص الاجئ ــؤون الاجئ ــا لش ــة العلي ــع املفوضي ــق م ــي تنس ورمحــة ال

ــات عــن  ــة بالجسين ــا املتعلق ــاب القضاي ــة يف الجســون، وغي ــات العامل ــاب أي مجتــع للجمعي ــك غي ــج عــن ذل ــد نت وقـ
حمــاور اهمتــام املجمتــع املــدين.

بعــد مــا تقــدم فــي اعتقــادي هنــاك رضورة لقيــام هيئــة أو احتــاد للجمعيــات العاملــة يف الجســون، وعقــد الــدورات 
ــراجم  ــق ب ــات وف ــع الجسين ــل م ــى التعام ــة يف الجســون، وتدريهبــا ع ــارص العامل ــن العن ــة املشــركة ب التدريبي
متخصصــة يف هــذا املجــال. اضافــة اىل رضورة عقــد رشاكــة مــع اجلامعــات يف جمــال األحبــاث والدراســات، 
ووضــع بــراجم التدريــب، ممــا يوفــر عــى امجلعيــات الكثــر مــن النفقــات. مكــا ميكــن إرشاك البلديــات واهليــائت 

ــة يف نشــاطاهتا. الرمسي

6- مقابلة مع األب هادي العية، رئيس مجعية عدل ورمحة.
7- حبسب االسمتارة املتعلقة جبمعية:اكريتاس لبنان - مركز األجانب.
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تأثير واقع السجون على عمل الجمعيات
مل تكــن قضايــا الجسنــاء وحقوقهــم مــن أولويــات املجمتــع اللبنــاين. غــر أنــه و بــدءًا مــن عــام 2010 بــدأت هــذه القضايــا 
ــم  ــت قضيهت ــة. فبات ــن رومي ــون يف جس ــا موقوف ــام هب ــغب ق ــداث ش ــة أح ــى خلفي ــام، ع ــرأي الع ــدى ال ــزًا ل ــل ح حتت
تعــرف بقضيــة "املوقوفــن اإلســامين" )أوقفــوا عــام 2008 عــى خلفيــة أحــداث أمنيــة وقعــت يف مشــال لبنــان و ذهــب 
حضيهتــا عــدد كبــر مــن افــراد اجليــش اللبنــاين و الــي تعــرف بأحــداث البــارد وتفجــرات طرابلــس( وقــد  نالــت قســطا 
وافــرًا مــن اهمتــام وتغطيــة وســائل اإلعــام املرئيــة واملمسوعــة واملقــروءة . واســتحوذت املعاملــة الاإنســانية، الــي يلقاهــا 
الجسنــاء االهمتــام العــام عــى الصعيــد اإلنســاين واالجمتــايع والقضــايئ، وفتحــت بــاب املناقشــات بالنســبة إىل القــدرة 
االســتيعابية للجســون، وإىل القاعــات الــي ينبــي أن جتــرى فهيــا احملامكــات، ومــا إىل ذلــك، ممــا يرتبــط بشــل أســايس 

باملوقوفــن اإلســامين أواًل، ومــن مث ببــايق املوقوفــن.

ورمغ الضجــة الــي اثــرت حــول جســون الرجــال، فــإن جســون النســاء مل تلــق اهمتامــا يذكــر. وكأن اإلحجــاف الاحــق 
باملــرأة، ومــا تعانيــه مــن معــوم أشــاكل المتيــز يف منــايح احليــاة اكفــة، ينبــي أن يســمتر صفــة مازمــة هلــا حــى عندمــا 
تقبــع يف غياهــب الجســون، حمكومــة أو موقوفــة حتــت ذمــة التحقيــق، وحتــت رمحــة االســتبداد الــذي رمبــا يكــون الدافــع 

خلــف وجودهــا وراء القضبــان.

مــن هنــا، اكن الدافــع األســايس لعمــل امجلعيــات مــع الجسينــات مــن منطلــق إنســاين بالدرجــة األوىل، وجتســيدًا ملنطــق 
الدولــة العريــة الــي يفــرض أهنــا تتضمــن مبــادئ اإلنســان جممتعــة ومــن دون اســتثناء.

وليــس غافــًا عــى أحــد، أن األمم املتحــدة قــد وضعــت قواعــد منوذجيــة لملعاملــة الدنيــا مــع الجسنــاء، ووضعــت مبــادئ 
قانونيــة محلايــة حقــوق الجسنــاء. فـــينبي عــى املجمتــع املــدين، وخباصــة امجلعيــات العاملــة يف الجســون أن تكــون رقيبــا 
عــى الدولــة يف تنفيذهــا. فــاكن ال بــد مــن لفــت النظــر، إىل أن واقــع الجسينــات يظهــر أهنــن يعانــن انهتــااًك صارخــا هلــذه 
احلقــوق. وال بــد مــن لفــت نظــر املجمتــع املــدين أيضــا، ســواء مــن بــاب مســؤوليته يف ممارســة دوره الرقــايب عــى معــل 

الســلطة، أو مــن بــاب مشــاركته يف تمنيــة املجمتــع، إىل تقاعســه عــن دوره يف محايــة حقــوق الجسنــاء التاليــة:

- حق اعتبار املهتم برياًئ حى تثبت إدانته
- حق استثنائية اإلعتقال

- احلق بالفصل بن فائت احملتجزين
- حق التبلبغ واإلشعار

- حق الدفاع واملساعدة القانونية
- حق احملامكة العلنية والعادلة

- حق االتصال بالعامل اخلاريج
- حق اإلقامة

فبعــد قيــام فريــق العمــل بزيــارة الجســون وتوزيــع اســمتارة عــى عينــات متنوعــة مــن الجسينــات، جسلــت انهتــااكت للقواعــد 
املذكــورة وفقــا الــرمس البيــاين التايل:

- حق الرعاية الصحية
- حق تأمن الغذاء الائق

- احلق بالراحة
- احلق باملابس
- حقوق امللكية

- احلق باملعاملة اإلنسانية
- احلق حبظر التعذيب واملعاملة القاسية 

دول رقم 3: رسم بياني يظهر التسلسل النسبي لبعض االنتهاكات.
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ــد  ــاك القواع ــدى انهت ــرح م ــة ل ــدالالت الاكفي ــدم ال ــرز االســمتارات، ال تق ــن ف ــئة ع ــام الناش ــر، أن األرق ــر بالذك اجلدي
المنوذجيــة لملعاملــة الدنيــا للجسينــات. فعــاوة عــى أن قاعــدة الفصــل بــن املوقوفــات واحملكومــات غــر مطبقــة باملطلــق، 
ــق العمــل رصدهــا يف  ــة، اســتطاع فري ــة، إال أن مثــة أمــورًا نوعي ــة باملئ ــك القاعــدة يه مئ أي أن نســبة عــدم احــرام تل
ــة  ــن أحصــاب األمــراض املُعدي ــال ال احلــر، عــدم الفصــل ب ــك القاعــدة، ويه عــى ســبيل املث الجســون خبصــوص تل

ــح بســيطة.  ــات األحصــاء، وعــدم الفصــل بــن احملكومــات جبــرامئ كــرى واملهتــات جبن والجسين

ــال  ــك عــى ســبيل املث ــات ونســبة انهتــاك حقوقهــن، ومــن ذل ــح دومــا لوصــف واقــع الجسين مكــا إن لغــة األرقــام ال تصل
أيضــا احلــق باملعاملــة اإلنســانية الــذي ال ميكــن رصــد تطبيقــه بهسولــة، فهــو حيتــاج إلطــار مــن الثقــة املتبادلــة بــن مندوبــة 
امجلعيــة والجسينــة، لتمتكــن هــذه األخــرة مــن التعبــر دون خــوف مّعــا يطاهلــا مــن ازدراء وانهتــاك لكرامهتــا، وخصوصــا 
الجسينــات األجنبيــات، أو الجسينــات اللبنانيــات املوقوفــات بقضايــا الــرف ومــا شــابه ذلــك. ومــع ذلــك فقــد مت إجيــاز 

اجلــدول التــايل خبصــوص تطبيــق قواعــد املعاملــة الدنيــا للجسنــاء، باإلضافــة إىل الــرمس البيــاين رمق 3 أعــاه.

جدول  تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

قاعدة املهتمة بريئة حى تثبت إدانهتا 

قاعدة استثنائية االعتقال 

الفصل بن احملكومن و املوقوفن 

حق اإلشعار والتبليغ 

حق الدفاع واملساعدة القانونية 

حق احملامكة العلنية 

حق التواصل مع العامل اخلاريج 

حق اإلقامة 

حق الرعاية الصحية 

حق تأمن الغذاء الائق 

احلق بالراحة 

احلق باملابس

حقوق امللكية 

احلق باملعاملة اإلنسانية 

احلق حبظر التعذيب واملعاملة القاسية 

 من الجسينات موقوفات عى ذمة التحقيق أو لملحامكة. 

نتيجة لعدم تطبيق القاعدة السابقة.

غر مطبقة.

تم خمالفته بدليل وجود حالة موقوفة منذ أكرث من سنة ال تعم ماهية جرمها. 

غــر مؤمنــة، تتوفــر هلــن املســاعدة القانونيــة مثــل توكيــل حمــاٍم ليدافــع عهنــن او إدغــام 
عقوباهتــن. 

متوفــرة لكــن يوجــد بــطء شــديد يف احملامكــة، إذ تســتغرق أي حمامكــة ســنوات للبــت 
هبــا، وبعــض الجسينــات ميكــن ان تنهتــي فــرة توقيفهــن بفــرة اقل من فــرة حمامكهتن.

غــر مؤمــن مجليــع املجسونــات بالتســاوي بيهنــن. رصــدت حالــة يف جســن طرابلــس، 
حاولــت مــرارًا االتصــال بذوهيــا ، لكــن مــن دون جــدوى.

يوجــد اكتظــاظ يف مجيــع الجســون، وال تتجــاوز املســاحة املخصصــة للجسينــة الواحــدة 
ــة واحــدة إىل 12  ــا يف غرف ــات أحيان ــن مربعــن، ويصــل عــدد الجسين أكــرث مــن مري

جسينــة يف مســاحة 20 مــرًا مربعــا.
 

زيارة طبيب الجسن وفقا للرورة.

ــدود  ــن احل ــي مض ــن فه ــات الجس ــا تقدمي ــة ، أم ــات املادي ــن اإلماكن ــن لدهي ــر مل متوف
ــا. الدني

تلكف الجسينات خبدمة أنفهسن ، وخبدمة الجسن.

يؤمن وال يوجد متيز يف اللباس بن احملكومات و املوقوفات.

مؤمنة سندًا للقوانن اللبنانية، ومل ترصد أي حالة شكوى هلذه اجلهة.

ــدد احلــاالت، ويصــل  ــر جــدًا، و ال ميكــن رصدهــا بع ــة كب جحــم االنهتــاك هلــذه اجله
إىل حــد ثقافــة التعامــل اخلاصــة مــع الجسينــات الــي تنتقــص مــن كرامهتــن البريــة. 

مل يم رصد حاالت تعذيب جسدي، أما املعاملة القاسية فقد رصدت بشل واسع.
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إن أوضــاع جســون النســاء يف لبنــان ال تتوافــق مــع معايــر القواعــد المنوذجيــة الدنيــا، ويه حتتــاج إىل خطــة تمنويــة 
شــاملة، وتشــل عامــا ضاغطــا عــى امجلعيــات الــي تضطــر إىل تلبيــة حاجــات إنســانية ملحــة عــى حســاب احلاجــات 

التمنويــة.

ويف نفــس الوقــت، ولــدى اإلطــاع عــى املوقــع اإللكــروين لــوزارة الشــؤون االجمتاعيــة، تبــن أنــه حــى العــام  2012، 
فــإن عــدد امجلعيــات العاملــة يف جســون النســاء هــو فقــط مثانيــة مــن أصــل 236 مجعيــة متعاقــدة مــع وزارة الشــؤون 

ــة. االجمتاعي

إن عــدد املشــاريع مــع املنمظــات الدوليــة يف جســون النســاء هــو مــروع واحــد )مــروع ســيمنا أرينــا، نظــرة مــن الداخــل  
أصــوات مــن وراء القضبــان(. ولقــد نفــذ هــذا املــروع بالراكــة بــن وزارة الشــؤون االجمتاعيــة، مجعيــة اكتارســيس، 
وزارة الداخليــة، مديريــة قــوى األمــن، رشكــة بيونــد، ومجعيــة ليبــان ســيمنا. وهــو هيــدف وفقــا ملــا هــو مــدون يف موقــع 

وزارة الداخليــة، إىل تمنيــة قــدرات الجسنــاء يف الجســون اللبنانيــة عــن طريــق:

- تنظــمي نشــاطات نفــس تربويــة وفنيــة خللــق مســاحات للجسنــاء للتعبــر عــن الــذات مــن جهــة، ولتعزيــز قدراهتــم عــى حــل 
الزناعــات بطــرق ســملية مــن جهــة أخــرى.

- إعادة تأهيل البى التحتية يف الجسون.

- توفر فرص تدريب لعنارص قوى األمن الداخي، حول حقوق اإلنسان األساسية لزنالء الجسون. 

- تعزيــز آليــات التنســيق بــن الســلطات املركزيــة والســلطات احملليــة اللبنانيــة، لتحســن نوعيــة اخلدمــات األساســية املقدمــة 
يف الجســون، ال ســميا اخلدمــات النفســية واجلســدية والتوعويــة لملســاجن خــال وبعــد فــرة جسهنــم. 

هذا املروع ممول من السفارة اإليطالية، باإلشراك مع مؤسسة روس للطوارئ، ومدته سنة واحدة.
ويف رصدنا للواقع املايل مخلس مجعيات أمكننا اخلروج مبجموعة وقائع ميثلها الرمس البياين التايل:

إن مقــدرات امجلعيــات املاليــة متعــددة املصــادر، ومــع ذلــك مثــة مجعيتــان فقــط تعــران عــن ماءمــة املقــر وجتهزاتــه لعمــل 
. امجلعية

غــر أن رصــدًا ملقــدرات امجلعيــات املذكــورة التكنولوجيــة )الــرمس البيــاين رمق 5(، يشــر إىل أن املقــدرات املاليــة 
ــت  ــر إدارة متخصصــة، وبقي ــى توف ــاعد ع ــة، ومل تس ــا التقني ــث مقدراهت ــا، مل تهســم يف حتدي ــاف مصادره ــى اخت ع
قاعــدة املعلومــات ترتبــط فميــا يبــدو بآليــة معــل اإلدارة واملوظفــن، مــن دون أن ترتــي إىل مســتوى تنظــمي بيانــات حــول 

مروعاهتــا وحــول املســتفيدين مهنــا.

ــع  ــون . وتوزي ــة يف الجس ــاريع تمنوي ــام مبش ــات للقي ــام امجلعي ــيا أم ــا أساس ــل عائق ــل المتوي ــك يش ــًة لذل نتيجـ
ــوازن الطائــي واحملســوبيات السياســية وليــس عــى  ــة عــى قاعــدة الت املســاعدات مــن وزارة الشــؤون االجمتاعي

ــة. ــام مبشــاريع مهم ــن القي ــات م ــذه امجلعي ــدة احلاجــة، حيــرم ه قاع

مفـــن واجــب امجلعيــات القيـــام بوضــع اســراتيجية معــل داخــل جســون النســاء، وتقدميهــا للــوزارة لتكــون املســاعدة 
املاليــة ومتويــل املشــاريع عــى أســاهسا، وميكــن للجمعيــات التنســيق فميــا بيهنــا خاصــة لتوفــر القــدرات البريــة 

واملاديــة. 
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التحديات الداخلية والخارجية 

يف حمـــاذاة  قواعــد األمم املتحــدة المنوذجيــة الدنيــا ملعاملــة الجسنــاء عــى احلقــوق الدنيــا، الــي جيــب أن يعامــل مبوجهبــا 
الجسينــات. والــي تعتــر ملزمــة للــدول الــي بإماكهنــا أن توفرهــا للجسينــات، فــإن امجلعيــات غــر احلقوقيــة العاملــة يف 
الجســون، إمنــا تنطلــق يف أمعاهلــا مــن مبــادرات فرديــة وليــس مــن خطــة معــل متاكملــة مســندة إىل القواعــد المنوذجيــة. 

لذلــك مت يف هــذا البحــث التدليــل عــى احلقــوق وفــق التسلســل الــوارد يف القواعــد وذكــر النشــاطات املقابلــة هلــا.

التمييز في المعاملة
القاعــدة رمق "5" تنــص عــى أنــه: ال جيــوز المتيــز يف املعاملــة بســبب العنــر أو اللــون أو اجلنــس أو الديــن. تبــن خــال 
ــاء  ــة البن ــات بــن الجســون مــن ناحي ــة، ســواء جلهــة الفروق ــات لســن متســاويات يف املعامل ــارة الجســون، أن الجسين زي
والتجهــز، أو بالنســبة للتقدميــات. يــأيت دور امجلعيــات الدينيــة الــي مــن طبيعهتــا المتيــز، اذ هتــم فقــط بالجسينــات مــن 
طائفــة معينــة متثلهــا امجلعيــة. وايضــا هنــاك امجلعيــات املعنيــة مبتابعــة اوضــاع الجسينــات األجنبيــات اللــوايت يســتفدن 
مــن معلهــا دون غرهــن. مكــا مّت رصــد متيــز ضــد جسينــات جــرم الدعــارة بســبب نظــرة املجمتــع هلــّن، اذ تتجنــب بعــض 

امجلعيــات العمــل معهــن لســبب اجمتــايع.

الفصل بين الفئات
ــف  ــر خمال ــذا األم ــة. وه ــات يف الجســون األربع ــات واحملكوم ــن املوقوف ــه ال يوجــد فصــل ب ــن أن ــدة رمق )8(: تب  القاع

ــة. ــد المنوذجي ــواردة يف القواع ــة أو ال ــن الوطني ــواردة يف القوان ــة، ســواء ال ــة اكف ــد القانوني للقواع

أماكن اإلحتجاز
القاعدة رمق )9( تقول: تعاين اكفة الجسون من اإلكتظاظ وتعمل امجلعيات عى تأمن الفرش واألغطية.

 
العمل

القاعــدة رمق )11( تنــص عــى: "يف أي مــاكن يكــون عــى الجسنــاء فيــه أن يعيشــوا و يعملــوا". مثــة مجعيــة واحــدة تقــوم 
بتدريــب الجسينــات عــى املشــغوالت اليدويــة - أشــغال خــرز، وأمعــال إبــرة - ال يوجــد أي مــروع معــل منتــج يف أي مــن 

الجســون األربعــة ، والجسينــات ال يقمــن بــأي معــل ذي مــردود.

النظافة
تقــدم امجلعيــات مــواد تنظيــف وأدوات تنظيــف بشــل شــبه دوري، ممــا يســامه يف تأمــن النظافــة الخشصيــة للجسينــات 
ونظافــة أماكــن الجســن، ومتطلبــات النظافــة الخشصيــة واأللبســة. وتقــول الجسينــات أن امجلعيــات تســى إىل تأمــن هــذه 

احلاجــات عــن طريــق التــرع مــن امجلعيــات نفهســا أو تأمــن مترعــن.

ــة هلــذه اجلهــة. ويعتــر هــذا الوضــع انهتــااًك  ــأي احتجــاج أو مطالب ــات قــد تقدمــت ب ــا أن امجلعي نتيجــة: مل يتبــن لن
لإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان. مكــا قالــت إحــدى احملاميــات العامــات لــدى إحــدى امجلعيــات، إهنــا ال تدافــع عــن 

املهتــات جبــرامئ القتــل والدعــارة وعــن املهتــات مــن جنســيات معينــة.

ان امجلعيات العاملة يف الجسون، وخباصة املدنية مهنا، مدعوة إىل تدريب عنارصها عى كشف المتيز يف املعاملة.  

نتيجة: ال يوجد مشاريع معل منتجة يف الجسون سوى بعض العمل التقليدي )أمعال شك خرز وإبرة(

إن عــددًا كبــرًا مــن الجسينــات ال معيــل هلــن ، ممــا جيعــل للفروقــات املاديــة أثــر ســليب يف عاقــات الجسينــات ببعضهن 
البعــض،  ويــؤدي ذلــك إىل اســتغال حاجــة الجسينات أســوأ اســتغال.

ــن،  ــد خروجه ــن االســتفادة مهنــا عن ــة، ميك ــة وعري ــا حديث ــات مهن ــمي الجسين ــة: إدخــال مشــاريع معــل وتعل توصي
وخباصــة لملعيــات مهنــن ألوالدهــن، ممــا يرفــع الظــم داخــل الجســن عــن الجسينــات احملتاجــات لقــاء أجــور عادلــة، 

تؤمــن هلــن دخــًا داخــل الجســن.

إدخــال وســائل العمــل عــن بعــد، ومتكــن الجسينــات وإكســاهبن قــدرات معليــة جديــدة - مــع تطبيــق أحــاكم قانــون العمــل 
مبــا فهيــا اكفــة الضانــات االجمتاعية.
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توصيــة: إقامــة نشــاطات رياضيــة بشــل منتظــم. ووضــع بــراجم تربيــة رياضيــة خاصــة بالجسينــات. وتشــكيل نــواد 
رياضيــة داخــل الجســون.

وعــى الصعيــد الفــي إدخــال بــراجم فنيــة: محتــل مضامــن إصاحيــة واجمتاعيــة هادفــة، عــى غــرار جتربــة التعلــمي 
باملــرسح.

توصيــة: إنشــاء مســتوصف جــوال خــاص بالجسينــات، مــن نشــاطاته التوعيــة الصحيــة وتقــدمي العنايــة الطبيــة 
لملحتاجــات مهنــن. 

الطعام
يم اإلعمتاد عى القدرات الذاتية للجسينات من أجل حتسن مستوى الطعام.

ــاد و  القاعــدة رمق )20(:  تقتــر تقدميــات امجلعيــات يف جمــال الطعــام، عــى تقــدمي بعــض أنــواع احللويــات يف األعي
تقــوم بــه امجلعيــات اخلريــة.

التمارين الرياضية
 القاعدة رمق )21(: ال يوجد تربية رياضية منتمظة يف جسون النساء، عدا بعض األنشطة الرياضية املتفرقة.

النشاطات الثقافية
متقطعة ومومسية.

النشاطات الفنية والترفيهية
ال وجــود ألي بــراجم فنيــة أو ترفهييــة دامئــة يف الجســون، وتعمتــد الجسينــات عــى مقدراهتــن الذاتيــة، بغيــاب أي إرشاف 

أو تثقيــف خــاص يف هــذه املجــاالت.

الخدمات الطبية
القاعدة )22( إىل القاعدة )26(: 

ــا مت رصــده يف الجســون  ــل يف الجســن. وم ــات، وخباصــة للنســاء احلوام ــة للجسين ــة الاكمل ــة الصحي ــرض الرعاي وتف
األربعــة، هــو حاجــة الكثــر مــن الجسينــات إىل الرعايــة الطبيــة. ولقــد شــكت جسينــة يف جســن زحلــة معاناهتــا مرضــا 

ــات. ــاج إىل عــاج، لكهنــا مل تمتكــن مــن احلصــول هيلع ال مــن إدارة الجســن وال عــر امجلعي دامئــا، حيت

التأديب
مــا زالــت القوانــن اللبنانيــة تأخــذ بتأديــب الجسنــاء. وكثــرًا مــا يــم نقــل جسينــة مــن جســن إىل آخــر كعقوبــة تأديبيــة 
ــس  ــا زال احلب ــك م ــب. كذل ــا للتأدي ــن الجســن األســوأ ماكن ــل م ــر جتع ــن جســن وآخ ــات ب ــار أن الفروق خاصــة، باعتب
اإلنفــرادي أســلوبا معمتــدا للتأديــب. ومل يــم رصــد أي حتــرك للجمعيــات العاملــة يف جســون النســاء حــول هــذا اإلجــراء.

اإلتصال بالعالم الخارجي
ــات  ــد شــكت جسين ــا لنظــام معــن. فق ــاء باالتصــال بذوهيــم وفق ــص عــى المســاح للجسن ــد )37( إىل )39(: وتن القواع
أجنبيــات حاجهتــا لاتصــال بذوهيــا، لكــن أيــا مــن امجلعيــات مل تلــِب طلهبــا، ولــدى ســؤال امجلعيــة عــن ذلــك أكــدت أهنــا 

حاولــت االتصــال بذوهيــا ، فــم تفلــح يف ذلــك.

الوسائل اإلصالحية
ــة  ــة ومعلي ــا مــن مــواد عملي ــراجم تتضمــن مهنجــا مؤلف ــة، أي ب ــة متاكمل ــراجم إصاحي ــات ب ــام امجلعي ــم رصــد قي مل ي
متنوعــة، ميكــن أن تتلقاهــا الجسينــة خــال مــدة عقوبهتــا، هبــدف إصاحهــا وتغيــر ســلوكها و/أو عــى األقــل مل تطلعنــا أي 
مــن امجلعيــات عــى حالــة مــن هــذا النــوع. فــي حالــة الجسينــات املدمنــات ال تقــوم أي مجعيــة بعاجهــن أو بتخصيصهــن 
بــراجم خاصــة، وهــن يعاملــن اكحملكومــات بــأي جــرم آخــر. ولقــد رصــد فريــق العمــل حالــة جسينــة مهتمــة بالتعــايط 

توصــف بـ"الرســة" بســبب النوبــات الــي تصيهبــا،  حيــث مت نقلهــا إىل جســن زحلــة تأديبــا.

المساعدة القانونية
ــون  ــن القان ــوايت جيهل ــات الل ــق، والجسين ــاذ بالنســبة للغري ــل اإلنق ــات يه حكب ــة بالنســبة للجسين إن املســاعدة القانوني
حيتجــن إىل املســاعدة مــن حمــام يــرح هلــن اإلجــراءات الــي تنتظرهــن، ويــدرس ملــف القضيــة ليضعهــن يف صــورة 



21  تعزيز سياسات ومامرسات حقوق اإلنسان يف سجون النساء يف لبنان

ــاع واملرافعــة عهنــن. ــل حمــام للدف ــة اىل حاجهتــن إىل توكي التوقعــات املمكــن حدوثهــا، اضاف

ــة،  ومهنــا توكيــل حمامــن للدفــاع عــن الجسينــات، اال ان  ان بعــض امجلعيــات توفــر يف تقدمياهتــا املســاعدات القانوني
هــذه امجلعيــات وبســبب اماكنياهتــا املتواضعــة، ال ميكهنــا  تلبيــة احلاجــات لكهــا. ان رصدنــا الوضــاع الجســون يبــن ان 

عــدد الجسينــات الــايت حيتجــن اىل توكيــل حمــام يقــدر ب 30% مهنــن.

مكا مت رصد حالة جسينة موقوفة منذ سنتن دون أن تدىع إىل أي جلسة حتقيق. 
وأفــاد عــدد مــن الجسينــات، عــن حاجهتــن لتوكيــل حمــام، يف الوقــت الــذي ال تــح هلــن إماكناهتــن املاديــة بذلــك. اال انــه 

بإمــاكن امجلعيــات الطلــب مــن نقابــي احملامــن توكيــل حمــام هلــن.

الجمعيات و العالقة مع  السجينات خارج السجن
ــات بعــد خروجهــن مــن الجســن مــا  ــه(، مــع امجلعي ــات )خاصــة مــن ليــس هلــن مــاكن يلجــأن إلي ــة الجسين تنقطــع عاق

يشــل هــدرًا جلهــود امجلعيــات يف معلهــا داخــل الجســون.

فاحلاجــة الســتمكال التواصــل مــع الجسينــات: هــو جــزء مــن أي سياســة تمنويــة وتأهيلية، وخباصــة بالنســبة إىل الجسينات 
املدمنــات، إذ تنقطــع الجسينــة عــن أجــواء الجســن، وتعــود إىل أجواهئــا الــي ســبقت فــرة جسهنا. 

بادرت "مجعية دار األمل" إىل إقامة مركز إليواء الجسينات اللوايت ال مأوى هلن بعد خروجهن من الجسن.

الجمعيات و الرأي العام:
يف موضوع خماطبة الرأي العام تعمتد امجلعيات عى:

- نر نشاطاهتا يف وسائل اإلعام.
- استعال وسائل التواصل اإلجمتايع )فايسبوك - مواقع الكرونية(.

- نرات ومطبوعات للتوزيع )تتضمن معلومات عن امجلعية، وعن إجنازاهتا ونشاطاهتا - بروشور(.
- مشاركة يف محات مطالبة حقوقية تقوم هبا مجعيات يف مواضيع أخرى.

الجمعيات والديمقراطية
ــم  ــة يف جســون النســاء مل تق ــات العامل ــد، أن امجلعي ــن البحــث يؤك ــايل، لك ــامل مث ــات كع ــات إىل امجلعي تنظــر الجسين
بــأي نشــاط معــي لتدريــب الجسينــات عــى الدميقراطيــة )كإجــراء انتخابــات الختيــار جملــس متثيــي أو انتخــاب مســؤولة 
ــات،  ــل الجسين ــال، أن األســلوب الشــائع يف تعام ــذا املج ــه يف ه ــا متــت ماحظت ــل م ــة(. ب ــرة معين ــات لف ــن الجسين ع
هــو اإلعمتــاد عــى القــوة واملــال. ويــم اختيــار املســؤولة مــن الجسينــات مــن قبــل املرفــن، وليــس مــن قبــل الجسينــات 

أنفهســن. مــن هنــا أمهيــة أن حتظــى امجلعيــة باحــرام الجسينــات وثقهتــن.

توصية: تفعيل املساعدة القانونية عر دعوة احملامن إىل التعاون والعمل يف هذا املجال . وعر نقابي احملامن. 

إنشــاء وحــدات قانونيــة لــدى امجلعيــات، مهمهتــا متابعــة ملفــات الجسينــات ودراســهتا، وتأمــن لقــاءات دوريــة للجسينات 
بالقانونيــات والقانونيــن إلعامهــن بأوضاعهــن القانونية.

نتيجة: مل يتبن انتساب أي جسينة سابقة إىل إحدى امجلعيات العاملة، حكالة من حاالت إعادة التأهيل.

ــات، واالســتعانة هبــن  ــن عــى االنتســاب إىل امجلعي ــات،  عــر تجشيعه ــة الجسين ــل جترب ــل عــى تفعي ــة: العم توصي
للعمــل داخــل الجســن.

ــا حصــل  ــرار م ــات عــى غ ــة ختــص الجسين ــام يف قضي ــورة حبمــات رأي ع ــات املذك ــام امجلعي ــن قي نتيجــة: مل يتب
ــوق أبناهئــم  ــة حبق ــن أجــل املطالب ــون بتحــراكت م ــاء الرجــال يقوم يف جســون الرجــال. إذ ياحــظ أن أهــايل الجسن

ــع احملامكــات. ــام  وترسي ــو الع ــل العف ــن، مث املجسون

ــوق  ــة املجمتــع حــول هــذه احلق ــات، لتوعي ــوق الجسين ــاول حق ــة، تتن ــرة زمني ــة لف ــة: وضــع اســراتيجية إعامي توصي
ــا. ــة تفعيله وأمهي
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أهمية التقييم الذاتي 
ونظــرا ألمهيــة اكتســاب امجلعيــات لثقــة الجسينــات ولملجمتــع احمليــط هبــن، رأينــا مــن الــروري  قيــام امجلعيــات بتقيــمي 

ذايت، مــن أجــل تطويــر أســاليب معلهــا، ورفــع مســتوى أداهئــا عــى اكفــة الصعــد.

ورأينــا، اإلســتعانة بالدليــل اإلسرشــادي الــذي هيــدف إىل قيــاس مقــدرات امجلعيــة التنظمييــة واللوجســتية واملاديــة مكــا 
يســاعد امجلعيــات عــى تطبيــق القوانــن، و أصــول العمــل داخــل امجلعيــات نفهســا.

وميكــن لــل مجعيــة، االسرشــاد هبــذا الدليــل واإلطــاع هيلع مفصــا عــى موقــع "املظلــة دليــل املنمظــات األهليــة 
اإلسرشــادي".

وميكــن للجمعيــات اإلطــاع عــى مــؤرشات الدليــل الاكملــة، وكيفيــة تطبيقهــا مــن مصدرهــا عــى املوقــع املذكــور أعــاه، 
مكتفــن بذكــر بعــض املــؤرشات املتعلقــة بقــدرات امجلعيــة البريــة واملاديــة والتقنيــة، الــي ال بــد أن تأخذهــا امجلعيــات 
ــرات  ــات والثغ ــا خاصــة يف جســون النســاء، الكتشــاف قدراهتــا أواًل، والكتشــاف املعوق ــل م ــا بعم ــد قيامه ــار عن باإلعتب

الداخليــة ثانيــا.

وهذه املؤرشات يه حول:

أ- قدرات المنظمة أو الجمعية البشرية:
- ماءمة عدد العاملن للعمل

- ماءمة نوعية العاملن
- وجود مدير تنفيذي لملنمظة

- وجود متطوعن
- وجود مناخ معل داخل املنمظة هييء للعمل امجلايع

- عاقة تفاعلية بن جملس اإلدارة وفريق العمل

ب- القدرات المادية للمؤسسة:
- املوارد الداخلية

- وجود متويل أجنيب
- دمع من القطاع اخلاص

- دمع حكويم أو رشاكة مع احلكومة
- ماءمة املقر وجتهزاته

- توجيه املنمظة جهودًا مسمترة لتوفر المتويل
- اجتاه مزانية املنمظة لارتفاع

ج- المقدرات التكنولوجية: 
- ماءمة قانون امجلعيات
- توفر استقالية امجلعية

- وجود قيود من البيئة السياسية
- تعامل امجلعية وتفاعلها مع اجلهات اإلدارية احلكومية

- تأثر امجلعية يف بعض املروعات بقمي وثقافة املجمتع احملي
- اكتساب متطوعن مضن الفائت املستفيدة

- رشاكة مع أطراف حكومية
- ختطيط الراجم يأخذ باإلعتبار القمي والثقافة املجمتعية

- توافر عنارص شابة متطوعة يهسم يف بعض نشاطات امجلعية
- متكن عنارص نسائية

- القضايا الي تنشط فهيا امجلعية مضن أولويات املجمتع
- القضايا الي مت اختيارها مضن أهداف املنمظة

- الفائت املستفيدة يه فائت مهمشة تستوجب اإلهمتام
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- مسؤولية جملس إدارة امجلعية يف اقراح املشاريع
- تم مناقشة املروعات والراجم مع امجلعية العمومية

- حرص امجلعية عى التوقف عى رىض املستفيدين
- استخدام أدوات معينة للتعرف عى رىض املستفيدين

- قدرات امجلعية تح أحيانا بالتجاوب مع مطالب واحتياجات املجمتع

التنمية في سجون النساء
هتــدف امجلعيــات مــن معلهــا يف جســون النســاء، إىل أن تكــون الريــك األســايس يف تمنيــة هــذه الفئــة مــن املجمتــع،  

وميكهنــا أن تعــر إىل هــذا الــدور عــر مهــات ثــاث:
 

1- بلورة مصالح السجينات:

اتباع األساليب الدميقراطية وإرشاك الجسينات يف التعبر عن مصاحلهن.
ــارك  ــات تش ــق ســم أولوي ــا، وف ــرث إحلاح ــات األك ــيب احلاج ــي تل ــات، وال ــبة للجسين ــاريع املناس ــط واملش وضــع اخلط

الجسينــات يف وضعــه.

2- لعب دور الوساطة بين السجينات وسلطة اإلشراف على السجن:\
وتم بزتويد الجسينة لدى دخوهلا الجسن: 

- مبعلومات مكتوبة حول األنمظة املطبقة عى فئهتا من الجسناء
- قاعدة اإلنضباط يف الجسن

- الطرق املرخص هبا بطلب املعلومات
- تقدمي الشاكوي

- متكيهنا من معرفة حقوقها وواجباهتا عى السواء
- متكيهنا من تكييف نفهسا حلياة الجسن

3- الضغط على السلطة لتحقيق مصالح السجينات:

حتسيس املجمتع بقضايا الجسينات وحقوقهن املهدورة. كذلك إرشاك ذوي الجسينات وعائاهتن عر محات مطلبية.
 التقدم مبراجعات إدارية وقانونية.
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مقترحات 

خــالصة

إن الغايــة األساســية مــن وجــود امجلعيــات، هــو مســاعدة الفــائت احملتاجــة. ومبــا أن حتديــد احلاجــة ينطلــق مــن احلــق 
ــن  ــا م ــات انطاق ــات الجسين ــدرك حاج ــاء، أن ت ــل يف جســون النس ــي تعم ــات ال ــى امجلعي ــرى أن ع ــك ن ــود، لذل املفق

ــوق.   ــات هلــذه احلق ــن الجسين ــويع ب حقوقهــن املروعــة، وأن تعمــد إىل نــر ال
ــة  ــات  واكف ــات واملرف ــب املســاعدات اإلجمتاعي ــه عــر تدري ــداد ل ــن اإلع ــد م ــات معــل ترامكــي، ال ب ــل الجسين أن تأهي
األجهــزة واهليــائت، الــي هلــا عاقــة بالجســون مــن موظفــن وقضــاة وحمامــن، عــى ثقافــة حقــوق اإلنســان بشــل عــام 

وحقــوق الحسينــات بشــل خــاص.
واننــا نــرى أن دورامجلعيــات احملــوري يف تعزيــز سياســات مبنيــة عــى ثقافــة حقــوق اإلنســان يف جســون النســاء جيــب 

أن يبــى عــى مــا يــي:

على الصعيد القانوني
- العمل عى وضع قانون جديد ينظم معل امجلعيات داخل الجسون، ويرىع العاقة بيهنا وبن السلطة

- العمل عى تعزيز ثقافة الدميقراطية عر الشفافية واملساءلة وتداول السلطة
- املشاركة يف جلان حتديث القوانن املتعلقة بالجسون

- إعداد تقارير ظل بشل دوري ورفعها إىل اهليائت املختصة ومتابعة نتاجئها

على الصعيد التمويلي
- اإلعمتاد عى النشاطات التطوعية

- العمل عى استقطاب المتويل من اهليائت املمولة عر وضع براجم مقنعة
- اإلستفادة من نظام املسؤولية اإلجمتاعية للقطاع اخلاص وتقدمي املشاريع له لمتويلها

- حتفز متطوعن يف هذا املجال
- التقدم من الوزارات املعنية مبشاريع عند إعداد الوزارات موازناهتا

على الصعيد التنسيقي
- العمل عى التنسيق بن امجلعيات لوضع خطة مشركة وفقا إلختصاص لك مجعية
- تشكيل هيئة من امجلعيات العاملة يف الجسون تضم مجعيات و أخشاص مهمتن

- تنظمي محات ضغط عى السلطة من أجل حتسن أوضاع الجسينات
- التنســيق مــع نقابــي احملامــن يف بــروت وطرابلــس، وإجيــاد صيغــة تعــاون مــن أجــل تأمــن حمامــن متطوعــن للدفــاع 

عــن الجسينــات 
- العمل عى نر ثقافة الراكة بن امجلعيات و توحيد الراجم

ــة  ــة املادي ــدرات امجلعي ــات وق ــات، وإماكن ــات الجسين ــل يف جســون النســاء، اســتنادا إىل حاج ــات للعم ــد أولوي - حتدي
ــات  ــاركة الجسين ــة، مبش والبري

على الصعيد المجتمعي
- العمل مع بيئة  الجسينات من أجل إرشاك حميطهن يف معلية التمنية

- العمل مع وسائل اإلعام عى نر ثقافة حقوق اإلنسان مع الركز عى حقوق الجسينات
- التعاون مع الوزارات املختصة كوزارة الشؤون اإلجمتاعية ووزارة الربية ووزارة الصحة

- تعزيز الفرق العاملة يف الجسون و زيادة عددها و تدريبه
- السيع إلنشاء مراكز إيواء  يف أكرث من منطقة ملن ليس هلن مأوى

ــل،  ــة اإلصــاح والتأهي ــة يف معلي ــا رشيك ــات يف الجســون، باعتباره ــون ينظــم معــل امجلعي ــل عــى وضــع قان إن العم
ــى  ــب، يك ال تب ــذا املطل ــق ه ــوة لتحقي ــات مدع ــب أســايس. وامجلعي ــو مطل ــة املســتدامة، ه ــق التمني ــة يف حتقي ورشيك

ــو املرجــع ألي تعســف. ــون القضــاء ه ــرف، ويك يك ــات والســلطة عرضــة الستنســابية امل ــن امجلعي ــة ب العاق

ويك تســرجع فتــاة مســتقبا اكدت املخــدرات أن تقــي هيلع، أو امــرأة قســت علهيــا الظــروف فامهتنــت البغــاء، ويك يكون 
للــراخ خلــف القضبــان صــدى ، فتعــى الجسينــات فرصــة لتغيــر أنفهســن، ويعــى املجمتــع فرصــة الســرجاع طاقــات 

هتــدر يف غياهــب الجســون، فاملطلــوب مــن امجلعيــات الكثــر والكثــر.
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خــاتمة

ــة املراجــع يف هــذا املوضــوع، و للجــدة يف موضوعهــا، ممــا  مل يكــن إعــداد هــذه الدراســة باألمــر اليســر، بســبب قل
ــا،  ــي تصادفه ــة ال ــق العملي ــات، والعوائ ــوايح معــل امجلعي ــل ن ــة ب ــن أجــل اإلحاط ــت م ــن الوق ــد م ــاج إىل مزي حيت

ــق. ــة إمــاكن ختــي هــذه العوائ وكيفي

واجلديــد يف هــذه الدراســة، هــو اســتحداث معايــر تربــط بــن حقــوق اإلنســان ومعــل امجلعيــات يف الجســون ،وممــا 
يزيــد يف صعوبــة الدراســة، هــو عــدم وجــود إحصائيــات حديثــة.

وال بـــد لنا من أن ننوه جبهود فريق العمل الزميلتن فداء عبد الفتاح ودانيا بســيوين، ولآلنســة زينب هشاب.
ــة  ــة دار األمــل« ممثل ــا لك عــون، وخنــص بالذكــر »مجعي ونوجــه الشــكر للجمعيــات موضــوع الدراســة ، الــي قدمــت لن

ــان« ــاس لبن بالســيدة ســام مغــريب. و»للتجمــع النســايئ الدميقــرايط« و»لاكريت
مكـــا نوجــه شــكرنا لفــرق معــل »دياكونيــا« الســيدة ســونيا اليــاس و الســيد رودولــف، ملــا قدمــاه لنــا مــن ماحظــات قميــة 

أثنــاء إعــداد الدراســة.

وشــكرنا أيضا إلدارة الجسون، ولملرفات عى الجسون، عى تفهمهن موضوع الدراســة وتعاوهنن الاكمل.

وشــكرنا األخــر إىل الجسينات الــايت تعاوًن معنا عند مقابلهتن. 

وال بــد مــن توجيــه الشــكر واإلقــرار بــأن هــذا العمــل مــا اكن ليــم: لــوال اإلحتــاد األورويب، اجلهــة املمولــة  ملــروع تعزيــز 
سياســات مبنيــة عــى ثقافــة حقــوق اإلنســان يف جســون النســاء يف لبنــان. عــى أن تعــم ثقافــة حقــوق اإلنســان قــواًل 
وفعــًا، لــل إنســان يف هــذا العــامل، وأن تصبــح هــذه الثقافــة حقيقــة ال شــعارا يــم املنــاداة بــه عــى املنابــر، ويبــى 

الفقــر واجلهــل ينتــج حضايــا بوجهــن : داخــل الجســون وخارجهــا، وتبــى العدالــة ومه واحلــق رساب.
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المــراجع:
ــل  ــور نضــال نبي ــاين –الدكت ــون اللبن ــوق اإلنســان و القان ــون حق ــة يف قان ــن احلري ــان م ــن احلرم ــة ورصــد أماك - مراقب

ــروت –ص 19. ــن ب ــة احملام ــوق اإلنســان –نقاب ــد حق اجلــردي –منشــورات معه
- النائب غسان خمير – الجسون يف لبنان بن الواقع وحاجات اإلصاح- املوقع

 wwwghassammoukheiber.com النائــب غســان خميــر – توصيــات إلصــاح الجســون يف لبنــان – منشــور يف املوقــع -
ص. 1 

- أنيتا فرح نصار ) دليل للعمل داخل جسون النســاء يف لبنان نومفر 2011 – مركز دراســات املرأة العربية.

- نزار صاغية )قوانن الجسون يف لبنان  ( منشــور عى املوقع األلكروين:

- الدليل اإلسرشــادي لملنمظات األهلية – أمل قنديل.

المالحـــق
1. قوانن الجسون يف لبنان املرســوم 14310 

2. القواعــد المنوذجيــة  الدنيا ملعاملة الجسناء 1955 
3. قانون تأســيس امجلعيات تعممي  رمق 10|2006 
4. دليــل امجلعيــات العاملة يف الجسون اللبنانية 

5. اسمتارات 

المواقع األلكنرونية التي تم اإلطالع عليها
• موقع وزارة الشــؤون ااإلجمتاعية 

• موقــع مركــز اخليام لتأهيل حضايا التعذيب 
• موقع شيلد 

• موقــع منمظــة اكريتاس لبنان - مركز األجانب 
• موقع مجعية دار األمل 

• موقع واكلة أخبار املرأة تارخي 2011-12-8 
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تم اعداد هذه الدراسة ضمن مشروع
»تعزيز سياسات وممارسات حقوق اإلنسان في سجون النساء في لبنان«

بمتويل من مفوضية اإلحتاد األورويب            والواكلة الدولية السويدية للتعاون اإلمنايئ 

ينفذ املروع 

www.lebanonprisons.org

fb.com/lebanonprisons                        @lebanonprisons


