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قضائيات

ندوة يف بيت املحامي عن اأو�ساع ال�سجون

جنار: لبناء �شجون جديدة وت�شجيع خف�ض مدة العقوبة
البروفسور  الـــعـــدل  وزيـــــر  دعــــا 
ـــى »بــنــاء سجون  ــراهــيــم جنـــار إل إب
جديدة وخصخصة املرافق التقنية، 
قانون خفض مدة  وتشجيع تطبيق 
العقوبات،  تنظيم  قانون  و  العقوبة 
وخلق بنى جديدة في وزارة العدل«. 
ــــال: »يــجــب الــســهــر عــلــى تطبيق  وق
لبنان  وتعهدات  الدولية  املعاهدات 
فـــي هــــذا اإلطــــــار. لــذلــك مت مؤخرا 
إطالق ثالث مبادرات: األولــى عبارة 
عن مشروع قانون حــول تنظيم مدة 
الــعــقــوبــة، مــن أجـــل إدخــــال معايير 
بــديــلــة فـــي مـــجـــال احلـــجـــز وتنفيذ 
إنشاء  فهي  الثانية  امــا  العقوبات، 
فــي وزارة  عــامــة للسجون  مــديــريــة 
العدل حتل محل تلك الصدفة الفارغة 
املسماة إدارة السجون، أما املبادرة 
الثالثة فهي دعم مشروع قانون حول 
إنشاء مديرية عامة حلقوق اإلنسان 

واحلريات في وزارة العدل«.
كالم جنار جاء خالل ندوة نظمتها 
التابعة  الـــســـابـــع«  الـــيـــوم  »عــمــلــيــة 
بالتعاون  يوسف  القديس  جلامعة 
مع نقابة احملامني في بيروت ومعهد 
الدراسات القضائية، بعنوان »سجون 
لبنان: هل من املمكن حتسني ظروف 
بيت احملامي  في  السجناء؟«،  عيش 
ـــر الشؤون  أمـــس، فــي حــضــور، وزي
الدكتور  الصايغ،  سليم  اإلجتماعية 
ـــر الداخلية  عــمــر نــشــابــة ممــثــال وزي
والبلديات زياد بارود، وزيرة الدولة 
رئــيــس مجلس شورى  أمــل عفيش، 
الدولة القاضي شكري صادر، رئيس 
مجلس القضاء االعلى القاضي غالب 
غــــامن، نقيبة احملــامــني أمـــل حـــداد، 
رينيه  البروفسور  اجلامعة  رئيس 

»مشروع  عن  املسؤولني  شاموسي، 
السابع،  اليوم  عملية  في  السجون« 
باإلضافة إلى حشد كبير من القضاة 
واحملامني وعمداء ومدراء وطالب من 

جامعة القديس يوسف.
وألقت النقيبة حداد كلمة قالت فيها: 
تـــزداد صعوبة  السجون  »إن مشكلة 
بسبب الشلل التشريعي والصراعات 

السياسية. 
اضـــافـــت: »لـــذلـــك مـــن الـــضـــروري 
إنهاء عملية إصالح السجون بنجاح 
، مشيرة إلــى أن »نقابة احملــامــني قد 
رحــبــت وشـــاركـــت مبــشــاريــع إصالح 
السجون«، كما شددت على أن »السجني 
يجب أن يتأكد بعد إصدار احلكم يجب 
أن ميضي عقوبته في ظروف الئقة، وأن 
يحصل على العناية الطبية ويستفيد 

من برامج إعادة الدمج«.
مــن جهته، قــال شاموسي: »يجدر 
العقبات  فــي وجـــه  أال نستسلم  بــنــا 

التي تواجهنا في إطــار االنفتاح على 
القطاعات األكثر صعوبة في املجتمع. 
فيعيش رجـــال ونــســاء فــتــرات سجن 
تتفاوت مدتها ألسباب مبررة لكن ال 
ميكننا أن ننكر صعوبة املهمة التي قد 
نضطلع بها على هذا الصعيد ال سيما 
بتحقيق  يطالب  الضحايا  بعض  أن 
العدالة وأنــه ال ميكن االعتراض على 
القرارات التي مت اتخاذها بشأنه. وال 
يعتبر اكتشاف احلقيقة سهال، فيمكن 
أن تكون الظروف املخففة موجودة. كما 
أننا نواجه مشاكل مرتبطة بتطبيق 
ـــــدام وبــوضــع السجناء  عــقــوبــة اإلع
وبالتغيرات التي تطرأ على العملية 
التي حتكم على هذا الشخص أو ذاك 
بقضاء عقوبة بالسجن ملدة طويلة. قد 
ال نكون علماء في القانون إال أنه يترتب 
علينا طرح أسئلة حول هذه املعايير. 
ــكــون مــرافــقــني وروادا  ن فــيــمــكــن أن 
يضعون أنفسهم في خدمة املسؤولني 

في عالم السجون«.
ثم حتدث نشابة فأشار الى ان »املنع 
من احلرية هي العقوبة االساسية التي 
لبنان  في  القضائي  النظام  يعتمدها 
تفقد  جلهة  نتائجها  حتديث  ويجب 
االعتقال،  ظـــروف  السجون ودراســــة 
ومدى تأثير ظروف احملكوم عليه بعد 

خروجه من السجن«.
الداخلية  وزارة  »ان  اضــــــاف: 
والبلديات اطلقت مــبــادرات لتحسني 
االوضــــــاع املــعــيــشــيــة فـــي السجون، 
وهــي تعمل على وضــع استراتيجية 
شاملة للسجون وعلى حتسني البنى 
التحتية واخلدماتية في السجون لكن 
الــوزارة تعاني نقصا حادا في العديد 

والتجهيزات«.
فرحات

بعد ذلـــك، قدمت رئيسة قسم طب 
األسنان اخلاص باألطفال واملجتمعات 
فـــي كــلــيــة طـــب األســـنـــان فـــي جامعة 
القديس الدكتورة ندى فرحات عرضا 
مــصــورا عــن »عملية الــيــوم السابع« 
شــرحــت مــن خــاللــه ظـــروف نشأتها، 
ومشاريعها  وإجنــازاتــهــا،  وأهدافها، 

املستقبلية.
احملاضرات

ثم توالت احملاضرات واملداخالت 
الـــتـــي تــنــاولــت مـــوضـــوع السجون 
والقضائية،  القانونية،  الصعد  على 
واالجتماعية واإلنسانية، كما تسنى 
للجمهور املشاركة في املناقشات من 
خالل التصويت على مختلف اقتراحات 
احللول والتوصيات التي يتم عرضها 

واعتمادها أثناء اجللسة.

الوزير جنار والى ميينه النقيبة حداد والوزير الصايغ ويسارًا ممثل الوزير بارود




