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  الوزير زياد بارود
  وزير الداخلية
  وزارة الداخلية

  ، بيروتصنايعال
  744429-01: فاآس

  
  معالي الوزير،

  
 6نرحب بقرارآم الصادر في ، قضايا حقوق اإلنسان في لبنانبنانية والدولية المعنية بنحن مجموعة من المنظمات الل

في السجون التي تحصل  بالتحقيق في مزاعم االنتهاآات ة العاميةمطالبة المفتش ب الخاص2008آب /أغسطس
الفساد ، ال سيما منها "نيو تي في"تمت اثارتها في برنامج الفساد الذي يعرض على شاشة قناة التي واللبنانية 

  .والمعاملة السيئة للسجناء
  

يشملها اللبنانية، والتي نأمل أن التحقيق مراآز سجون والبشأن التالية القلق بواعث ونود أن نلفت انتباهكم إلى 
  :عنها في أقرب فرصة ممكنةاإلعالن وأن يتم التحقيق 

  
I .الوفيات أثناء االحتجاز وغياب الرعاية الطبية المالئمة  
  

انظر  ( محتجزًا حتفهم في السجون ومراآز االحتجاز اللبنانية27عن   ما ال يقل لقي2007يناير/آانون الثاني منذ 
جرمية من قبل فعال بعض هذه الوفيات الشكوك حول احتمال وقوع أتثير و).  لالطالع على التفاصيل1الملحق 

بعضها اآلخر إلى إهمال حراس السجن أو إلى نقص في الرعاية الطبية الُمقدمة يشير مسؤولين داخل السجن، بينما 
  . الوضوح والشفافية من قبل سلطات السجون اللبنانيةبد من المزيد من وفي آل الحاالت تقريبًا، ال. سجناءلل
  

 بعد ستة أيام 2007آانون األول / ديسمبر10رومية في  في سجن على سبيل المثال، مات جوزيف خاجادوريان
 بوفاته – خطي دون إمدادهم بتقرير –ن سلطات السجن أخطرتهم أفي برنامج الفساد  هوالداقال و. فقط من االحتجاز

بل رأس في الجلطة واستعانت األسرة بخبير طبي خلص إلى أن سبب الوفاة لم يكن . رأسال في  دمويةجلطةبسبب 
في السجن، لكن سلطات " نوبات متكررة"سابق لبرنامج الفساد إن جوزيف آان يعاني من سجين وقال . االختناق

  .السجن رفضت نقله إلى المستشفى
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، بعد أسبوعين من 2008آب / أغسطس21في سجن رومية في  عامًا، 43ومؤخرًا، مات صالح زين الدين، 
اجتماعيين يعملون في السجن، مساعدين وطبقًا ألقوال . تهديد باألسلحة الناريةال ة اعتقاله بتهموآان قد تم. احتجازه

 قالتبينما مات باالختناق، زين الدين وورد في تقرير السجن الرسمي أن . آان يعاني من مشكالت نفسية خطيرة
  .جرح آبير في الرأسوجود إلى  اشار ن فحص الجثةأأسرة صالح 

  
على سبيل . أيضًا في سجون أخرىوقع بعضها وال تقتصر حاالت الوفاة أثناء االحتجاز على سجن رومية فقط، بل 

 في سجن 2007تشرين األول / أآتوبر3 عامًا، مات في 61موسى خليل درويش، فلسطيني يبلغ من العمر المثال، 
.  أي معلومات عن وفاتهتوفرولم ت. غير قانونية ولحيازة أسلحةورة دخول البالد بصبتهمة اعتقل وآان قد . لةزح

نظارة قصر العدل  في 2008حزيران / يونيو19 عامًا، مات في 17عليف، السوري البالغ من العمر سطام وعمر 
  . آذلكمعلومات عن سبب وفاتهما من و. طرابلسفي 

  
 عامًا، في 25، توفي محمد ج، 2008أيار / مايو29ففي . شرطةال في مراآز توقيف وفاة أثناء الآما وقعت حاالت

من غير المعلوم ما و. الُسكربسبب طة ، بعد أن اعتقلته الشر)مفرزة استقصاء جبل لبنان(مرآز شرطة جبل لبنان 
، العثور 2008أيلول / سبتمبر16 قبل أسبوعين، فيتم ، ماثلمسياق وفي . إذا آانت السلطات قد حققت في وفاته

وتم نقله إلى . لُسكرتوقيفه لرملة البيضاء في بيروت بعد ال عامًا، فاقدًا للوعي  في مرآز شرطة 50على حيدر ي، 
آان قد تم األمر بإجراء تحقيق في وفاته في هذه الحالة ايضا، من غير المعلوم ما اذا و. توفيمستشفى بيروت حيث 

  . إليهاخلصتي النتائج الهي وما 
  
إذ .  من عنف السجناء اآلخرينسجناءحاالت أخرى تثير التساؤالت حول دور مسؤولي السجون في حماية الهناك و

 اآلخرين سجناء متأثرًا بضرب ال،أسرتهوقد توفي، وفق . 2007تشرين الثاني /في مطلع نوفمبرالهبر مات إلياس 
عبدو حايك، في برنامج الطبيب السجن، مستوصف وذآر رئيس . طبيسبب الوفاة في تقرير الخبير التم تأآيد و. له

 اآلخرين آانوا يضربونه، لكن سلطات السجن سجناءمن زنزانته ألن الالهبر الفساد أنه قد صدرت طلبات بنقل 
  .ورئيس المرشدية داخل سجن رومية رفضوا الطلب

  
و القانون ة المعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق  وفقًا ألحد تقارير المقرر الخاص لألمم المتحدمعالي الوزير،

إعدامًا دون باألساس الوفاة من أي نوع أثناء االحتجاز يجب أن ُتعتبر "فإن  التعسفي واإلعدام دون محاآمة اإلعدام 
ويجب . نفي االفتراض، ويجب الشروع في التحقيقات المناسبة على الفور لتأآيد أو محاآمة أو إعدامًا تعسفيًا

  . ولم تتم في لبنان مثل هذه التحقيقات العلنية في الوفاة أثناء االحتجاز،" عن نتائج التحقيقعالن على المألاإل
  
فإننا  ،لتحقيق في مزاعم المعاملة السيئة والفساد داخل مراآز االحتجاز والسجون اللبنانيةشروعكم با يشجعنا وإذ

  :ندعوآم إلى
 . والكشف علنًا عن نتائج التحقيقات1الملحق التحقيق في وقائع الوفاة الواردة في  -
والتعامل بشفافية إصدار تعليمات بإجراء تشريح لكل من مات أثناء االحتجاز لدى أي من هيئات الدولة،  -

 .مع نتائج تقارير التشريح
 .تصرفاتهم أو إهمالهمتسبب بها تحميل مسؤولي السجون مسؤولية أي وفاة  -
 .ة الُمطبقة في مراآز االحتجاز والسجوناألمر بمراجعة اإلجراءات الطبي -

  
II .التعذيب والمعاملة السيئة في مراآز االحتجاز والسجون  
  
وفيما ُتجرم . آل الجدية في مراآز االحتجاز والسجون اللبنانيةاالتعذيب والمعاملة السيئة من المشآل من ل ا يزال

هذا الُحكم القانوني تجاهل  يتم ه استخدام العنف في انتزاع االعترافات، فإناللبنانيالعقوبات  من قانون 401المادة 
  .الحاالت غلبافي 

  
تعرضهم للضرب والتعذيب عن وقد جمعت منظمات حقوق اإلنسان في لبنان شهادات من عدد من السجناء أفادوا 

المتهمة " 13مجموعة الـ  "ن منمحتجزوالعلى سبيل المثال، . ازأثناء االستجواب في عدد من مراآز االحتج
 األمن ىالتابع لقوالمعلومات تجاز من قبل فرع بصالت تربطها بالقاعدة، ذآروا أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء االح
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 الضرب على آثاررؤيته عن في بيروت المعلومات وأفاد شخص رآهم أثناء احتجازهم في مقر فرع . الداخلي
  .أجسادهم

  
شرطة حبيش خفر تعرضهم للضرب من قبل مكتب مكافحة المخدرات في معن خرين من المحتجزين اآلعدد وأفاد 

حبيش يخبر الساآنون في جوار مخفر و. بيروت، وفي مكاتب مكافحة المخدرات في قصر عدل زحلة -في الحمراء 
  .ليًالالمخفر  صراخًا ينبعث من نسمعوينهم آثيرًا ما أ

  
قالت عاملة منزل ، على سبيل المثال للمعاملة السيئة أثناء االحتجازوا رضتعأنهم ن يوافدالعمال عدد من الآما أفاد 

  .نها تعرضت للضرب في مرآز شرطة جل الديبألبين يوافدة من الف
  

 ضد أنه لن يتم التسامح مع ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة األمنى عناصر قوللتأآيد لمعالي الوزير، ثمة حاجة 
  :، فإننا ندعوآم إلىلذلك. ما في ذلك قضايا المخدرات والقضايا األمنية، بالموقوفين والمحتجزين

تحت طائلة  األمنية بأنه لن يتم التسامح مع التعذيب ىإصدار تعليمات واضحة وعلنية لكافة عناصر القو -
 .بموجب القانونالمعاقبة 

متعلقة  التقارير الموثوقة الفي آلمن قبل جهات مستقلة إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة الى المبادرة فورًا  -
 .بتعرض المحتجزين للتعذيب أو وفاتهم

الذين تثبت مسؤوليتهم عن تعذيب  آل األشخاص – حسب ما يقتضي األمر –تأديب أو مقاضاة  -
 األشخاص الذين قاموا بتنفيذ مثل هذه االنتهاآات أو أمروا ، بمن فيهمبغض النظر عن رتبهمالمحتجزين، 

 .بها
  

نتطلع قدمًا للخوض معكم في حوار بناء حول الحماية الفعالة ملف الشائك، هتمامكم بهذا الالاليكم شكًر معاذ نو
  .وسوف نتصل بمكتبكم سعيًا لترتيب لقاء لمناقشة هذه القضية. لحقوق المحتجزين في لبنان

  
  االحترام والتقدير،فائق مع 

 
 

 هيومن رايتس ووتش
 

  

الجمعية اللبنانية للتعليم 
 )Alef(يب والتدر

  

ومرآز الخيام لتأهيل 
 ضحايا التعذيب

 

  

ومرآز ريستارت لتأهيل 
 ضحايا العنف والتعذيب

(Restart) 

  

المرآز اللبناني لحقوق 
 (CLDH)اإلنسان 

  

رواد  جمعية
)Frontiers(  

  

  الكرامة  جمعية
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  1الملحق 
 

  التاريخ اسم السجين السجن

، لبناني1983محمد علي يوسف خميس، مواليد  الفائقة غرفة العناية ،مستشفى الحياة 6/2/2007 1.

، لبناني1940سالم يوسف الحاج موسى، مواليد  سجن رومية، قسم المحكومين 1/3/2007 2.

.3 17/3/2007 ، لبناني1956برهان علي الجوهري مواليد  مبنى األحداث في سجن رومية

.4 16/8/2007 ، لبناني1935واليد شهير سليم حبشي، م مستشفى ضهر الباشق الحكومي

 مصاب آان(  روميه سجن في توفى
 مستشقى الى ادخل سابق، ناري بطلق

 بتاريخ مرتين الباشق ضهر
  )4/07/2007  و 11/07/2007

.5  18/8/2007  فوزي عبد المجيد السعدي، فلسطيني

توفي في مستشفى ضهر (سجن روميه 
.6  25/8/2007  غسان البنا، لبناني  )الباشق الحكومي

 سيدة مشتشفى في توفى( جبيل سجن
 )مارتين، جبيل

  
.7  10/9/2007  أوشيك إبراهيم محمود، سعودي

.8 3/10/2007 ، فلسطيني1947موسى خليل درويش، مواليد  سجن زحلة

.9 9/10/2007  انطوان أبي صعب نظارة مفرزة غزير

 November  الياس الهبر  سجن رومية
2007  10.

10/12/2007 جوزيف خاجادوريان مبنى األحداث في سجن رومية 11.

17/12/2007 1934حسين الحاج، مواليد  سجن زحلة 12.

، 1958صالح داوود هارون سعيد، مواليد  مبنى األحداث في سجن رومية
.13 2/1/2008 سوداني

.14  13/2/2008  شاآس تشاآو أوباسي، نيجيري  سجن رومية

.15 17/2/2008 1940محمود سليم طربيه، مواليد  مبنى األحداث في سجن رومية

 الكرنتينا مستشفى في توفى (العام االمن
 )حادة قلبية الزمة تعرضه نتيجة

  
.16  3/3/2008  حسين صبحي سالم

، 1975وسام محمود الصندقلي، مواليد  سجن رومية
.17 6/3/2008 فلسطيني

.18 5/4/2008 ، لبناني1956نبيل جرجس سطرق، مواليد  مستشفى الحياة، غرفة العناية الفائقة
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  التاريخ اسم السجين السجن

.19 21/4/2008 ، عراقي1971عباس مهدي حسين، مواليد نظارة مستشفى الحياة

.20 3/5/2008 1931فايز شميط، مواليد  مستشفى بيروت الحكومي

.21 29/5/2008 1983مواليد . محمد ج مفرزة استقصاء جبل لبناننظارة 

.22 19/6/2008 ، سوري1991عمر سطام عليف، مواليد  نظارة قصر العدل في طرابلس

الباشق الحكومي، غرفة  مستشفى ضهر
.23  9/7/2008 ، سوري1959منان آوديل يوسف، مواليد  العناية الفائقة

.24 2008/آب   إبراهيم العامر  سجن رومية

.25  7/8/2008  علي فوزي  سجن رومية

.26  19/8/2008  صالح سليم زين الدين  سجن رومية

.27  16/9/2008  ي. حيدر   نظارة الرملة البيضاء

 
 
 
 


