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إعالن التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

مرسوم رقم  - 6198صادر بتاريخ 2020/3/15
تم نشره في الجريدة الرسمية ملحق العدد  - 12الصادرة بتاريخ 2020/3/19

إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ ( 1957/12/31قانون األمراض المعدية في لبنان).
بناء على المرسوم االشتراعي رقم  1983/102وتعديالته (قانون الدفاع المدني) ،السيما المادة الثانية منه.
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم  3تاريخ  2020/3/7ورقم  2تاريخ ( 2020/3/10متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس
كورونا).
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2020/9تاريخ ( 2020/1/31تأليف لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس
كورونا).
بناء على إنهاء المجلس األعلى للدفاع في اجتماعه بتاريخ . 2020/3/15
بناء على القانون رقم  93تاريخ  10تشرين األول ( .2018منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ .2020/3/15
يرسم ما يأتي:
المادة -1-
تُعلن التعبئة العامة اعتبارا ً من تاريخ  15آذار  2020ولغاية منتصف ليل  29آذار  2020وذلك لتنفيذ الخطط التالية:
 .1التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إال للضرورة القصوى لما في ذلك من تأثير سلبي يُفضي إلى
انتشار الوباء.
 .2التأكيد على جميع القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بشأن منع التجمعات في األماكن العامة والخاصة على اختالفها كما وبشأن
السفر من وإلى لبنان من بعض الدول ،مع المتابعة تبعا ً لتطور األوضاع في الدول المعنية بتلك اإلجراءات وفي دول أخرى.
 .3إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية (فقط أمام الوافدين بالنسبة للمرافئ البرية
والبحرية) اعتبارا ً من يوم األربعاء الواقع فيه  18آذار  2020حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم األحد في  29آذار ،2020
ويُستثنى من ذلك قوات اليونيفل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية والطائرات المخصصة للشحن واألشخاص
العاملون لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم .4
 .4السماح للبنانيين ،وأفراد عائالتهم ممن ال يحملون هوية لبنانية أو ليس لديهم بطاقات إقامة ،كما ولحاملي بطاقات اإلقامة في لبنان،
بالعودة إلى لبنان حتى تاريخ  18آذار  2020ضمنا ً وشرط أن تكون نتيجة الـ  PCRسلبية (الفحص المخبري للكورونا) وعلى أن يشمل
هذا القرار الوافدين من الدول التي سبق وأن تم حظر السفر منها وإليها وهي التالية :فرنسا ،مصر ،سوريا ،العراق ،ألمانيا ،اسبانيا ،المملكة
المتحدة ،ايطاليا ،إيران ،الصين (هونغ كونغ ،ماكاو ،تليوان الصينية) وكوريا الجنوبية.
 .5إقفال اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات،
وذلك على اختالفها ،ويُستثنى من ذلك:
· المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي والمديرية العامة لألمن العام والمديرية العامة ألمن
الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني ،وأفراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وأفواج اإلطفاء على اختالفها.
· وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية ( )NGOومراكز الرعاية االجتماعية،

وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجاالت االستشفائية والصيدالنية والمخبرية وتصنيعها ،مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من
مواد ومعدات واحتياجات.
· المديرية العامة للضمان االجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين
الصحيين والمدققين والـ  TPAوذلك بما يرتبط بالموافقات االستشفائية والصحية والصيدالنية والمخبرية.
· إدارة مطار رفيق الحريري الدولي وإدارة جميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية.
· مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما
يرتبط باإلنتاج والتغذية والتوزيع.
· المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة وإدارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها
محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
· المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة لالستثمار ،وذلك بما يرتبط بتأمين
المياه وتخزينها وتوزيعها ،والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.
· مصرف لبنان وجميع المصارف وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان ،وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع األموال ومؤسسات
الصيرفة ،وذلك بالحد األدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يومياً.
المادة -2-
يُعلق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحالت التجارية على اختالفها ،ومكاتب أصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة
القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة .ويُستثنى من ذلك المطاحن ،األفران ،وكل ما يرتبط بتصنيع
وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد االستهالكية األساسية والمنتجات الزراعية والمواد األولية الالزمة لها .كما ويستثنى أيضا ً
الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جوا ً وبرا ً وبحراً.
المادة -3-
تكلف السلطات واإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها واألجهزة العسكرية واألمنية كافة ،كل بحسب اختصاصه ،القيام
بالمقتضى القانوني لتنفيذ ما تقدم بصورة فورية.
المادة -4-
تصدر التعليمات التطبيقية للخطط المبينة أعاله ،ولألحكام الخاصة التي تتناولها المادة القانية من المرسوم االشتراعي رقم 1983/102
المعدّل ،وذلك بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح الوزير المختص وتتضمن الفترات الزمنية لسريان تلك
الخطط واألحكام الخاصة.
المادة -5-
يُعفى من الرسوم الجمركية ورسم االستهالك الداخلي ،ولمدة شهرين اعتبارا ً من تاريخ هذا القرار ،استيراد المستلزمات والمعدات الطبية
واالستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حاالت اإلصابة به ،إضافة إلى قبول الهبات التي تشملها.
كما ويكلف وزير الصحة العامة وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين تحديدها.
المادة -6-
يُكلف وزير الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزير الصحة العامة إجراء االتصاالت الالزمة مع سفارات الدول والمنظمات اإلقليمية
والدولية لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية واالستشفائية والمخبرية واألدوية بموجب هبات و/أو مساعدات عينية أو مادية.

المادة -7-
تُكلف وزيرة اإلعالم والمجلس الوطني لإلعالم وبالتوافق مع وزارة الصحة العامة ونقيبي األطباء في بيروت وطرابلس التنسيق مع
الوسائل اإلعالمية كافة بشأن البرامج والتحقيقات المتعلقة بفيروس كورونا وكيفية التعاطي معه.
المادة -8-
تُكلف وزارة المالية ،عند االقتضاء ،تأمين االعتمادات الالزمة لتغطية نفقات تنفيذ ما ورد في متن هذا القرار.
المادة -9-
تُكلف وزارة العدل إعداد النصوص الالزمة لتعليق المهل القانونية والقضائية واإلدارية والعقدية اعتبارا ً من تاريخ . 2019/10/18
المادة -10-
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره ،وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في  15آذار 2020
االمضاء :ميشال عون
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ﺗﻮز<ـ ــﻊ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺴﺠﻨﺎء وﻓﻖ اﻣﺎ6ﻦ اﻟﺘﻮﻗ ﻒ

ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ

ﻣﻥ ﺳﺟﻥ ﺭﻭﻣﻳﻪ

ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓ

630
488

613

ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻐﺭﻑ

ﻏﺮف ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋ ﺔ

ﻣﻦ 17/3/2020
ﻟﻐﺎﻳﺔ 17/3/2021

ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

853

ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤ ﻤﺔ ﺳﺠﻦ روﻣ ﻪ
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0.50%

36%

ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺩﺭﺱ

1%
2019
ﺭﻓﺽ

36%

101

2018

ﺍﻛﺗﻔﺎء ﻣﺩﺓ

ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ

2019

85
2020

98

ﺎت ) ﻤﺎ وردت ا اﻟﺴﺠﻮن(

ﻗﺑﻭﻝ

2020

17%

31.55%

ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ

2019

2020

ﺍﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﻣﺩﺓ

35%

< ;
ﺳﺠ=
ﺑﻬﺬە اﻻﺣ6ﺎم

228

ﺧﺮوج

ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺣﺑﺱ

65%

ﺗﻮز Dــﻊ اﻻﺣ6ﺎم اﻟﺼﺎدرة < ;
ﺑ=  17-3-2020و  17-3-2021ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎ1ﻢ اﻟﻨﺎﻇﺮة
ﺑﺘﺨﻔ ﺾ اﻟﻌﻘ ﺎت ) ﻤﺎ وردت ا اﻟﺴﺠﻮن)

ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ

2018

632

800

796

ﺳﺠﻴﻦ ﺧﺮج
ﺑﻘﺮار ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺎت

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ

2019

2020

ﺍﺣﻛﺎﻡ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻋﻘﻭﺑﺔ

91%

ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺣﻛﻡ :ﻭﺟﺎﻫﻲ  -ﺍﺩﻏﺎﻡ  -ﻗﺭﺍﺭ ﺟﺯﺍﺋﻲ...

9%

ﺗﻮزDـ ــﻊ اﻻﺣ6ﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﻳﻥ  2020-3-17ﻭ 2021-3-17

2018

733

904

1005

ﻗﺮارات ﻟﺠﺎن ﺗﻨﻔ ﺬ اﻟﻌﻘ ﺎت ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻮرود
2018-2020

ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ  /ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ  -ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﻥ )ﺑﺎﺳﻡ( ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻻﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻣﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ

ﻧ 8ﺠﺔ اﻻﺣ6ﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎ1ﻢ ﺗﻨﻔ ﺬ اﻟﻌﻘ

2018
ﺍﻧﺗﻔﺎء ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ

50%

52%

ﺣﻜﻢ ﺻﺪر ﻋﻦ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺣﺳﺏ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ

ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ
ﺗﻘﺪﻣﻮا اﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن

47.70%

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻟﻠﺠﺎن ﺗﻨﻔ ﺬ اﻟﻌﻘ ﺎت 2020 -2018

1005

27.7%

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻔ ﺬ اﻟﻌﻘ ﺎت
ﻣﻦ  17-3-2020ﻟﻐﺎ'ﺔ 17-3-2021
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القضاة

مالحظات

مكان مح ّد

•

•
حسّاسة ذات خصوصية أمنية
توفّر كافّة التدابير الوقائيّة

ّ

القضاء
• محكمة الئقة بالقضاة والمحامين والمتقاضين
• قاعات مج ّهزة تقنيا ً ومكاتب الئقة للقضاة
• انضباط أكبر لعناصر قوى األمن والسجناء ما يؤدّي إلى
يوم واحد
إجراء عدد أكبر من الجلسات في ٍ

قصور العدل ودون التقيّد بأيّام المناوابات

ّة العمل من

ب -بالنسبة للجلسات ال ُمعتمدة في محكمة سجن رومية
المركزي:
ّة
• التنسيق

•

زحلة والموقوف في سجن رومية)

أ -بالنسبة للجلسات ال ُمعتمدة عن بُعد:
المحاكمات
•
•

اإلجابيات

• نقل الملفات من قلم المحكمة إلى قاعة المحكمة في رومية
• اإلستفادة أكثر من قاعة محكمة رومية على أساس
• جلسات فعاّلة من ناحية اإلستجوابات فقط لكن ليست كذلك
المداورة بين الغرف/القضاة عمالً
بالنسبة لجميع مراحل المحاكمة
• صعوبة مثول الفرقاء غير الموقوفين كالشهود وأفراد الجهة • درس إمكان ّي
سجن رومية المركزي
المدّعية األسباب أمنيّة وصحيّة في ظل جائحة كورونا.
• درس إمكانيّة تسهيل
الحقة بعد اإلنتهاء من جائحة وباء كورونا.

ب -بالنسبة للجلسات ال ُمعتمدة في محكمة سجن رومية ب -بالنسبة للجلسات ال ُمعتمدة في محكمة سجن رومية
المركزي:
المركزي:

•
•

•
•

•

•

أ -بالنسبة للجلسات ال ُمعتمدة عن بُعد:

اإلقتراحات

عدّة عقبات تقنيّة :بطء شبكة االنترنت ،عدم تأمين الرابط •
ّ
ً
ّ
اإللكتروني من قبل وزارة العدل فيتكبّدها القضاة على نفقتهم • التأك
ّة التحقيق خاصة
ق
الشخصيّة
األمنيّة
ّ
عدم تمكن القاضي من قراءة لغة الجسد وتعابير الوجه • تدريب عناصر قوى األمن على متطلّبات الجلسات عن
ودراسة حركات الموقوف السيما وأن التحقيقات كانت تتم
بُعد
في ُمعظم األحيان عبر الهاتف الخليوي
المحاضر لعدم إدراكهم التعابير القانونيّة
ُعد
وجود تفاوت بين قصور العدل وأماكن التوقيف لجهة •
ّ
ُعد
•
التجهيزات واالتصال باألنترنت
• ضرورة ُم
صصة ومؤ ّهلة لالستجواب
إفتقار لغرف ُمخ ّ
مجلس القضاء األعلى وتلبية المتطلّبات بشكل فعّال
حضور المحامين كان غير منتظم ّإال أ ّنه تحسّن بعد االئتالف
مع طريق العمل عن بُعد
•
مستمرة
التابعين لوزارة العدل بصورة
ّ
صعوبة القيام باألعمال القلميّة عبر اإلنترنت وعن بُعد
اإلستفادة من الجلسات/المحاكمة ال تتناسب مع كافّة المراحل •
ُ
طلبات تخفيض العقوبات
القضائيّة

أ -بالنسبة للجلسات ال ُمعتمدة عن بُعد:
•

الحدود

أولي
بيان استطالعي ّ

من خالل اعتماد تقنيّة الجلسات عن بعد (الكترونيا ً وبالصورة البصريّة والسمعيّة)

استجابة العدالة لمواكبة جائحة كورونا بشك ٍل عام وفي السجون بشك ٍل خاص

المحامين
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

• تسريع المحاكمات
• قاعة الئقة بالقضاة والمحامين (على سبيل المثال ماكينات
تبريد وتدفئة وتقنيّات لوجستية فعّالة افضل بكثير مما هو
موجود في المحاكم وقصور العدل السيما قصر عدل بعبدا
المرجوة.
الذي يفتقر الى أدنى المقومات
ّ

ب -بالنسبة للجلسات ال ُمعتمدة
المركزي:

•

•

•
•

•

• تدابير أمنيّة ُمشدّدة لغير القضاة لجهة الدخول إلى حرم
السجن (تفتيش دقيق ،عدم السماح بإدخال هواتف أو الدخول
بالسيارات وإلزاميّة اإلنتقال سيرا ً على األقدام للوصول إلى
المحكمة)
طوالً أحيانا ً قبل ال ُمثول امام المحكمة وبدء جلسة
• اإلنتظار ُم ّ
المحاكمة م ّما يؤدّي إلى هدر الوقت
• عدم تمكن المحامي من تسيير اعماله األخرى خالل فترة
االنتظار (إجراء مراجعات في أقالم المحاكم ،تقديم اللوائح
وحضور جلسة منعقدة ربّما في اليوم عينه)

في سجن رومية ب -بالنسبة للجلسات ال ُمعتمدة في سجن رومية المركزي:

تسريع المحاكمات والبت في ملف الموقوفين بصورة فعالة
تفادي نقل الموقوف من النظارات والمخافر إلى دوائر
صة
التحقيق والمحاكم المخت ّ
عدم تعذّر انعقاد الجلسات بسبب صعوبة نقل المسجونين
بساطة اإلجراءات الجزئية عن بعد وسهولتها
تخفيف االكتظاظ في السجون ،النظارات والمخافر نتيجة
التسريع في انعقاد الجلسات وبالتالي صدور مذكرات تخلية
سبيل
عدم الحاجة للسفر من بلد آلخر لحضور جلسة االستجواب
الحد من األعذار المدلى بها للتغيّب عن حضور الجلسات
تسهيل عمل المحامين لجهة اإلنتقال إلى دوائر التحقيق
المتواجدة في مسافات بعيدة عن مكاتبهم
الحد من تف ّ
شي األمراض المعدية والوبائيّة
الحد من هدر المال العام ومصاريف النقل التي يتكبّدها
صة ً ّ
أن شريحة كبيرة من المحامين
المحامي أثناء تنقّالته خا ّ
تدافع عن المسجونين والموقوفين بتكليف من القضاء
وبموجب طلب االستحصال على معونة قضائية
تنظيم مواعيد الجلسات وتسهيل عمل المحامين.

أ -بالنسبة للجلسات ال ُمعتمدة عن بُعد

•

أ -بالنسبة للجلسات ال ُمعتمدة عن بُعد:

ضعف في شبكة االنترنت واستهالك كبير ومكلف على
صةً بالنظر لكلفة تلك الخدمات
الصعيد المالي للمحامين  -خا ّ
(اإلنترنت و/أو المكالمات الهاتفيّة) الكبيرة في لبنان ،وذلك
مستمرة
دون ذكر مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة
ّ
صعوبة إبراز المستندات الها ّمة في مراحل التحقيق وفي
الحاكمات
صعوبة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن القاضي
الخوف والضغط النفسي الذي يُعاني منه الموقوف من ناحية
عدم ُمثوله أمام القاضي لكي يُدلي بإفادته بحرية ،كونه يُدلي
بها في مركز الضابطة العدلية الذي ت ّم فيه توقيفه
صة اإللكترونيّة
عدم ال ُمساواة بين الموقوفين لعدم شمول المن ّ
المراكز القضائيّة والسجون وأماكن التوقيف كافة.
إفتقار وجود تقنيّات حديثة لإلستجواب اإللكتروني.

•

تحديد جدول الجلسات بصورة منظمة ويومية لتأمين
مشاركة المحامين الفعالة

قررة وال ُمبلّغة ُمسبقا ً
ال ُم ّ

ب -بالنسبة للجلسات ال ُمعتمدة في محكمة سجن
رومية المركزي:
• تخصيص مدخل خاص للمحامين في أيّام الجلسات

•

•

•

•

ضرورة تعزيز وتطوير شبكة االنترنت وتقنيّات
االتصال
تخصيص غرف في مراكز نقابتي المحامين في بيروت
والشمال في األقضية والمحافظات لتسهيل عمل
المحامين على أن تكون معدّة ومج ّهزة فنيا ً لتمكينهم
حضور جلسات االستجواب
ضرورة إقرار قانون يُجيز اسخدام تقنيّة اإلتصال عن
بُعد في اإلجراءات الجزائيّة لدى قاضي التحقيق وامام
المحاكم
استنساخ تجربة الجلسات عن بُعد في كافة المحافظات
واعتماد محكمة سجن رومية المركزي لكافة المحاكمة
الجزائية ال سيما محاكم الجنايات

أ -بالنسبة للجلسات ال ُمعتمدة عن بُعد:

السجناء

قوى األمن
الداخلي

ب -بالنسبة للجلسات في محكمة سجن رومية المركزي:
• ارتياح أكبر في قاعة المحكمة وفي العالقة مع القضاة (توفّر
تجهيزات سمعيّة أفضل)
ّ
مكتظة تُخفّف من وطأة انتشار الوباء
• توفّر ح ّمامات غير
السريع

• تخفيف من صعوبات اإلنتقال إلى المحاكم لحضور الجلسات
ت طويل في نظارات قصور العدل أمام
وتفادي اإلنتظار لوق ٍ
ّ
القاضي ،علما ً أن هذه النظارات مكتظة وتفتقر ألدنى
المقومات السيما الح ّمامات
ّ
• تسريع المحاكمات وعدم تأجيل موعد الجلسات ألشهر طويلة
• الوقاية من العدوى

أ -بالنسبة للجلسات عن بُعد:

• اجراءات المحاكمة منضبطة ،منتظمة ومس ّهلة
• انضباط السجناء يؤ ّد إلى تفعيل أكبر لهيبة القضاء وبالتال
إزالة بعض العقبات كهدر وقت القاضي والمحامي والتأ ّخر
الذي قد ينتج على ضوئه (كتأ ُّخر مواعيد الجلسات التالية)...

ب -بالنسبة للجلسات في محكمة سجن رومية المركزي:

•
•
•

عدم إمكانية مقابلة األهل
مبدأ الوجاهية غير متّبع فعل ّيا ً
تعذّر حضور المحامين في بعض األحيان لألسباب التي
ت ّم ذكرها في التقرير.

ب -بالنسبة للجلسات في محكمة سجن رومية المركزي:

•

•

•

•

ابالغ موعد الجلسة في اليوم نفسه الذي يؤدّي إلى صعوبة
محام)
ع ِّّين
في التنسيق مع المحامي (إن وجد أو في حال ُ
ٍ
لتحضير الدفاع ،خاصةً وأ ّنه في أغلب األحيان ال تتوافر
معلومات كافية عن القضيّة التي سوف يُحقّق فيها القاضي
شبكة االنترنت غير ثابتة ،الربط االلكتروني غير منتظم مما
يؤدّي إلى انقطاع في الصورة والصوت
الغرفة التي يتواجد السجين أثناء اإلستماع إليه ال تراعي
معايير االستجواب عن بعد .على سبيل المثال :ضجّة ،عدم
توفّر حاسوب أو هاتف مج ّهز لهذه الغاية.
صعوبة توفير السريّة .على سبيل المثال :وجود سجناء
آخرين أثناء اإلستجواب ...إلخ

أ -بالنسبة للجلسات عن بُعد:

شبكة اإلنترنت-
افتقار غرفة االستجواب للتقنيات المطلوبة من حاسوب أو
هاتف،
اكتظاظ وعد قدرة على السما اوالتركيز لفه ما يُقال
بسبب الضجيج
وغير متّب من قبل جمي
المولجين باستعماله

•

تأمين نقل السجناء المرتبطين بذات الدعوى من أماكن
توقيفهم خارج سجن رومية تفاديا ً لتأجيل الجلسة.

ب -بالنسبة للجلسات في محكمة سجن رومية
المركزي:

• تخصيص غرفة مجهزة للجلسات عن بعد من ناحية
الرابط اإللكتروني وشبكة انترنت ثابتة
• ضرورة إبالغ موعد الجلسة ثالثة أيام على األقل من
الموعد المحدّد صونا ً لحق الدفاع ،على أن يتض ّمن التبليغ
رقم الدعوى ،اسم المحكمة واسم القاضي
• وضع آليّة تسمح بالتأ ّكد من صحّة محضر التحقيق
وشموله كافّة األقوال والواقعات بصورة كاملة وواضحة
وسليمة ،وذلك فور اختتام الجلسة.

• التركيز على احترام خصوصيّة الجلسة عبر تدريب
عناصر قوى األمن المولجين على ذلك
• تخصيص مكان مج ّهز بالتكتنولوجيا المطلوبة لمواكبة
سير الجلسات
• استمرار السير بالجلسات عن بعد ف حاالت معيّنة حتى
بعد انتهاء جائحة وباء كورونا خاصةً ف حال وجود
خصوصيّة أمنيّة أو عند انقطاع الطرقات ألسباب أمنيّة
صعوبة
و/أو ُمناخيّة على سبيل
التنقّل بسبب الثلو والعواصف ،قط الطرقات بسبب
اإلحتجاجات التي شهدها البالد

أ -بالنسبة للجلسات عن بُعد:

• توفير الوقت والحؤول دون هدر الموارد لجهة نقل السجناء •
إلى المحاكم  -وفر من الناحية المادية – اإلقتصادية• ،
صةً في ظل
تخفيض التكاليف على خزينة الدولة اللبنانية خا ّ
البيئة
على
المحنة الصعبة الت ي ُمر بها البالد  -المحافظة
•
ولو بصورة جزئيّة
ً
ً
ّ
• الوقاية من العدوى
كل أيضا وفرا على خزينة الدولة •
اللبنانية من الناحية الصحيّة والمستلزمات الطبيّة)
•
• تخفّيف الضغط على السجناء

أ -بالنسبة للجلسات عن بُعد:
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