
 

 

 المكتب اإلعالمً 
 2019 ثانًكانون ال 16بٌروت فً 

  01304025للمزٌد من المعلومات:  
 112أو  110مقسم 

 0101162019الرقم المتسلسل: ب.ص 

   
 

 
 
 

 

 اإلرشاد واإلصالح تخّرج دفعتها الرابعة من دورة إعداد عاملين في السجون
 

برعاٌة مدٌر عام قوى األمن الداخلً اللواء عماد عثمان وبالتعاون مع جامعة بٌروت العربٌة، أقامت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح حفل 
توزٌع الشهادات على المشاركٌن فً الدورة التأهٌلٌة الرابعة إلعداد عاملٌن فً السجون، ضمن برنامج حقوق اإلنسان فً دائرة العمل 

كانون الثانً  12ً كانت تحت شعار "معاً نتعلم ونشارك لمجتمع ٌتطلع للرحمة والعدالة"، وذلك ظهر ٌوم السبت االجتماعً،  والت
جامعة بٌروت العربٌة، وحضره ممثل سعادة مدٌر عام قوى األمن الداخلً العقٌد ماجد األٌوبً،  –، فً قاعة جمال عبد الناصر 2019

لٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة الدكتور محمد حسن قاسم، ورئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح  وممثل رئٌس جامعة بٌروت العربٌة عمٌد ك
المهندس جمال محٌو، ومعالً وزٌر حقوق اإلنسان األستاذ أٌمن شقٌر، والنائب روال الطبش، ومدٌر عام الجمارك السٌد بدري ضاهر 

س ابراهٌم ممثالً بالمقدم جورج أبً شعٌا، ومدٌر عام أمن الدولة ممثالً ممثالً بالعقٌد علً سبٌتً، ومدٌر عام األمن العام اللواء عبا
بالعقٌد أٌمن سنو، ومدٌر عام وزارة الشؤون االجتماعٌة السٌد بٌار بو عاصً ممثالً بالسٌدة منى ناصرالدٌن، ومدٌر عام وزارة العدل 

ٌروت ممثالً بأمٌن سر النقابة المحامً جمٌل قمبرٌس، القاضً مٌسم األوبري ممثلة بالقاضً رزان الحاج، ونقٌب المحامٌن فً ب
 وأعضاء السلك األمنً والعسكري، والسادة المتدربٌن والحقوقٌٌن وممثلو الجمعٌات األهلٌة واالجتماعٌة والمهتمٌن.

قوش، تاله كلمة المتدربٌن بداٌة مع النشٌد الوطنً اللبنانً تاله نشٌد جامعة بٌروت العربٌة، ثم ترحٌب من عرٌف الحفل األستاذ خالد ط
من مصلحة الجمٌع أن ٌعود المدنٌٌن ألقتها المعالجة النفسٌة لٌال خلٌفة تحّدثت فٌها عن تجربتها الشخصٌة خالل هذه الدورة ذاكرة أن "

ٌّدون  "، ثّم كلمة فٌها بالقانونالسجناء إلى المجتمع بعد انقضاء محكومٌتهم أكثر استعداداً ألن ٌعٌشوا حٌاًة ٌعتمدون فٌها على ذاتهم وٌتق
ٌّمٌن على هذه الدورة التً ساهمت   بإعدادالمتدربٌن العسكرٌٌن ألقاها العنصر فً قوى األمن الداخلً بالل األسمر توّجه فٌها بالشكر للق

 مع المثلى التعامل طرٌقة الجوهري، وهو الهدف إلى للوصول والمحامٌٌن واألخصائٌٌن بالجمعٌات األمنٌة، ودمجها القوى عناصر
 اإلنسان. لحقوق الداعمة الدولٌة المواثٌق بنود لتطبٌق بلوغاً  السجناء

إن رؤٌة جمعٌة اإلرشاد واإلصالح الخٌرٌة اإلسالمٌة تالها كلمة رئٌس جمعٌة اإلرشاد واإلصالح المهندس جمال محٌو والتً جاء فٌها "
ات وأن تصان به حقوق اإلنسان وكرامته، وهذه حاجٌة ال ٌمكن االستغناء للمجتمع الناهض هو أن تحٌا فٌه األخالقٌات وتقاوم فٌه اآلف

عنها فً بلدنا لٌعٌش اإلنسان، كل إنسان، فً وطننا، بغض النظر عن دٌنه أو طائفته أو جنسٌته، بكرامة وحرٌة وعدل"، وطالب فٌها 
و مكمالً لجهود الدولة فً المحافظة على حقوق اإلنسان مؤسسات المجتمع المدنً الفاعلة، وكٌل باختصاصها، أن تكون سنداً ومساعداً أ

 وصٌانتها وتفعٌلها، وكذلك على مؤسسات الدولة أن تفتح أبوابها لكل تعاون وتشّجعه.
وألقى عمٌد كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة فً الجامعة الدكتور محمد حسن قاسم كلمة رئٌس جامعة بٌروت العربٌة، وذكر فٌها أّن 

نب وٌستحق العقاب ولكنه ٌبقى إنساناً، ولذلك ٌجب إعطاؤه كافة الحقوق اإلنسانٌة التً من خاللها تضمن عودته مّرة أخرى السجٌن مذ
لٌكون مواطناً صالحاً فً مجتمعه وٌتحقّق الهدف من العقوبة والسجن وهو اإلصالح والتهذٌب. ثّم كلمة راعً الحفل، مدٌر عام قوى 

عثمان ألقاها العقٌد ماجد األٌوبً الذي أشاد بأهمٌة هذه الدورة على عناصر السجون من حٌث تحسٌن أدائهم  األمن الداخلً اللواء عماد
واكتساب معرفتهم وتطوٌرها واستثمارها فً مجال عملهم الٌومً وتعاطٌهم مع السجناء، مؤّكداً على ضرورة تعاون مثل هذه الجمعٌات 

 مجتمع وتطوٌره.مع مؤسسات الدولة التً من أجلها خدمة ال
 واخُتتم الحفل بتوزٌع الشهادات على المتدربٌن وأخذ الصور التذكارٌة وحفل كوكتٌل.

، وحاضر فٌها كل من رئٌس قسم حقوق اإلنسان فً 2019كانون الثانً  12إلى  2018كانون األول  8ٌذكر أن الدورة استمرت من 
امعة بٌروت العربٌة الدكتورة ترتٌل دروٌش، ورئٌسة دائرة العمل االجتماعً قوى األمن الداخلً الرائد ربٌع غصٌنً، واألستاذة فً ج

فً جمعٌة اإلرشاد واإلصالح السٌدة رند صقر، ورئٌس شعبة التدرٌب فً قوى األمن الداخلً العقٌد زٌاد قاٌد بٌه، ومدٌرة سجن النساء 
ٌٌن األستاذة رجاء شاتٌال، وآمر سجن رومٌه العقٌد ماجد فً بٌروت األستاذة ملك مراد، ونائب رئٌس نقابة األخصائٌٌن االجتماع

األٌوبً، والنائب روال الطبش، ومنسقة برامج مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة فً لبنان األستاذة رٌنٌه صباغ، وقاضً 
صالح األستاذة رانٌا العرب، والمحامً التحقٌق فً بعلبك حمزة شرف الدٌن، ومدٌرة برامج حقوق اإلنسان فً جمعٌة اإلرشاد واإل

األستاذ الجامعً الدكتور عبد الرحمن المبشر، ورئٌس مكتب حقوق اإلنسان فً سجن رومٌه النقٌب كرٌم مراد، والنائب غسان مخٌبر، 
عقٌد غسان والمشرف على مدٌرٌة السجون فً وزارة العدل القاضً رجا أبً نادر، ورئٌس فرع السجون فً قوى األمن الداخلً ال

 عثمان، واختتمت الدورة بجولة مٌدانٌة فً سجن رومٌه المركزي، وبجلسة نقاشٌة بٌن المتدربٌن والمحاضرٌن حول أوضاع السجون.


