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Introduction
This publication is a
synthesis of the activities
and results of a project
aiming to assist the reform
of the Libyan detention
system, developed in
2012 - 2013 with the
support of the European
Commission within a
partnership between two
Romanian institutions:
the Intercultural Institute
Timisoara and the National
Prison Administration.
The complex process of
transition from a totalitarian
regime to a democratic
system based on the respect
for the fundamental human
rights, initiated in Libya
after the victory of the
Revolution that started in
Benghazi in 2011, has many
common elements with
what happened in Romania
in the years following the
Revolution of December
1989 which marked the
fall of the communist
regime in Eastern Europe.
Consequently, the starting
point of the project was the
idea of sharing Romanian
and Eastern European
experiences in order to
prevent the repetition of
errors and to exploit as
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efficiently as possible the
successful experiences
regarding the transition to
democracy in general and
the reform of the detention
system in particular.
The National Prison
Administration in Romania
is recognized at European
and international level
for its remarkable results
regarding the reform of the
detention system, which
has reached a level that
ensures compliance with the
general quality standards,
especially those which refer
to human rights. Of course,
the Romanian detention
system is not perfect and
there surely were many
wrong decisions throughout
the reform process. Still, the
experience gained in this
process represents a valuable
resource for the countries
which commit themselves to
such an endeavor, and Libya
is a good example in this
respect.
The Intercultural Institute
Timisoara is a nongovernmental organization
created in 1992 with the
support of the Council
of Europe, which has
accumulated over two
decades of experience
in local, national and

international projects
focused mainly on the
promotion of intercultural
understanding and of the
principles of democracy and
human rights.
In the framework of the
project, the two partners
carried out, with the support
of the Libyan national
authorities, especially the
Judicial Police and the
Ministry of Justice in Libya,
as well as with the support
of the Romanian Ministry
of External Affairs, the
following activities:
 A study visit to
Romania for a group of 9
representatives of the Libyan
detention system;
 A series of training
courses for the staff of
the Kuwayfyiah prison in
Benghazi and the staff of
other prisons in the region,
focused on aspects regarding
prison management,
technical aspects related to
certain elements of prison
functioning and methods
of integration of a human
rights based approach in the
whole prison activity;
 English and French
courses for the staff of
the Kuwayfyiah prison in
Benghazi, in order to ensure
a normal communication

with the prisons coming
from other countries who do
not speak Arabic;
 The development and
implementation of a
computer system for the
management of prisoner
data and the supply of the
equipment necessary for the
use of this system;
 A final conference
organized in Tripoli and
Benghazi in order to present
and evaluate the results
obtained and to identify,
through a dialogue with the
main actors in the field, the
way in which the experience
gained in this project can be
capitalized and extended.
We would like to take
this opportunity to
thank our partners in the
management of the Libyan
detention system for their
openness to collaborate
and to congratulate the
management and the staff
of the Kuwayfyiah prison
in Benghazi for their
active participation and
commitment to do their
duty even under the current
difficult conditions.
The project team
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THE ROMANIAN PRISON SYSTEM:
24 YEARS OF REFORM
Historic landmarks
1989 The Romanian
Revolution of December
1989 consisting in a series
of protests, street fights
and riots, led to the end
of the communist regime
in Romania, the fall of
President Nicolae Ceauşescu
and the establishment of a
democratic regime. From
that moment began the
democratization and reform
of the Romanian society, and
this reform process included
the prison system.
1990 An important step
in respecting the rights of
free citizens and those in
detention was the abolition
of capital punishment
on 07 January 1990 and
its replacement with life
imprisonment sentence.
1991 Elaboration and
enforcement of the new
Constitution of Romania.
The Fundamental Law was
adopted in the Constituent
Assembly on 21 November
1991 and came into force
after its approval by
National Referendum on 08
December 1991.
Fundamental steps in prison
reform were also made in
1991 with the transfer of the
prison administration from
the Ministry of Interior to
the Ministry of Justice.
1993 Romania became
member of the Council
of Europe and committed
to comply with European
standards concerning
Human Rights, the Rule of
Law, and Democracy.
1994 Romania ratified
the Convention for the
protection of the human
rights and fundamental
freedoms, which resulted in
improving the conditions of
prison inmates, in line with

European rules in the field.
The document, also known
as the European Convention
of Human Rights is the key
Human Rights instrument of
the Council of Europe and
the basis for the decisions
of the European Court of
Human Rights.
2003 Adoption by the
Romanian Government
of a new regulation of
certain rights of the
persons executing custodial
sentences, which repeals
previous provisions on
punishment execution and
remand measure, leading
to the alignment of the
penitentiary practice to
European standards.
2004 Demilitarization of
the prison system. 2004 is
considered as a reference
year for the Romanian
penitentiary system staff
due to the adoption of the
Status of the civil servant
with special status of the
National Administration of
Penitentiaries.
The enforcement of the
Statute contributed to the
achievement of a major
objective of the prison
system, namely the creation
of an organizational culture
that focuses on the human
dimension of the prison
administration, which led to
an infusion of conceptually
and practically well trained
staff.
In 2004 was also adopted
the Government Decision
on the organization,
functioning and
responsibilities of the
National Administration of
Penitentiaries, which defines
and regulates concretely
and transparently the
prison system headquarter
structure.

The New Law for
Punishment Enforcement
The continuous process
of reform of the prison
service legislation for the
alignment to the European
standards, initiated after
1989, materialised also by
the continuous amendment
of the Law on punishments
execution and led to the
enforcement of a law on the
execution of punishments
and measures taken by
judicial bodies during the
penal trial, in 2006.
The Law regulates, in line
with European standards,
the following issues:
 types of punishment
execution regimes
(maximum security, closed,
semi-open, open);
 institution of delegated
judge (ensures the rights
provided by law for persons
executing the imprisonment
punishments)
 progressive execution
regime and individualization
of the educational and
psychosocial measures;
 educative, cultural,
therapeutic, psychological
counselling and social
assistance services, as well as
schooling and professional
training for the inmates;
Rights and obligations of
the inmates while executing
imprisonment punishments;

the right to receive visits, the
right to receive goods, the
right to benefit of medical
care, the right to diplomatic
assistance, the right to
marry.
The inmate’s obligations:
respect for the law, the
regulations and orders
issued under the law,
respecting individual and
collective hygiene and
appropriate maintenance of
goods made available by the
prison administration.
Inmates labour: it is not
mandatory and it is paid.
They can work depending
on their qualification and
skills.
The law also specifies
conditions for:
 rewards, misconducts
and disciplinary sanctions
imposed to the inmates;
 conditioned release.

The inmate’s rights:
freedom of conscience,
opinions and religious
beliefs, the right to
information, right to see
documents of personal
interest, the right to petition,
right to correspondence,
the right to make telephone
calls, the right to walk daily,
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How all
The debut moment of the
project is related with the
two exchange visits that
took place between the
Libyan authorities and
project team of experts
first in Libya and then in
Romania. In September
2012, representatives from
the Romanian National
Administration of the
Penitentiaries and the
Intercultural Institute
Timisoara were officially
welcomed by the Libyan
Ministry of Justice, the
Judicial Police in Tripoli
and Kuwayfyiah Prison in
Benghazi on the first kick off
meeting. During the visits
the partners established
the grounds of cooperation
for the project and set up
the details for the Libyan
counterparts study visit in
Romania.
One month later, a group
of professionals from the
Libyan Judicial Police
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and Kuwayfyiah Prison
of Benghazi arrived in
Romania to learn more
about the country’s
transition experience. The
study visit started on 14th
October at the Headquarter
of the Romanian National
Prison Administration in
Bucharest. The discussions
focused on the reforms
of the Romanian prison
system during the post communism period from a
human rights perspective in
the field. There were several
presentations covering:
an introduction on the
Romanian prison system
and its structure; a history
of reforms implemented in
the past 22 years inspired
by several European
models; reintegration of
the detainees – programs,
projects and activities;
international cooperation
and European partners;
electronic system for

started

data management of the
detainees – concept and
technical components.
On the second day, the
Libyan delegation visited
the Jilava Prison, one of the
oldest prisons in Romania.
Parts of the old prison, such
as torture chambers, are now
conserved in a museum as
a reminder of the cruelty of
the communist regime. The
other parts of the prison
were renovated according to
the highest standards in the
field. The delegates were able
to see all the prison facilities

as well as different activities
organized for and with the
detainees. On the third
day, the delegation went to
visit a high security prison
system, Rahova Prison, as
well as a prison hospital. In
the afternoon, the delegation
travelled to Timisoara, the
city were the revolution
started in Romania in 1989.
On the fourth day, the
delegation was able to visit
the prison of Timisoara.
This prison is an example of
good practice in the field,
being a half-opened system

with detainees able to work
in the community under the
monitoring of the prison
staff. The delegation could
see there several examples
of reintegration activities
for the detainees organised
in partnership with
local non-governmental
organisations (NGOs) and
local municipality. The
Libyan counterpartswere
also welcomed by the mayor
of Timisoara, NicolaeRobu,
in an official meeting at the
Municipality.
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The electronic system for data
Through this project was
developed an electronic
system for data management
of the detainees oriented to
the needs and institutional
particularities of the
Kuwayfyiah Prison of
Benghazi. The usage of this
system will facilitate the
management of information
about the detainees in
a secure climate, while
promoting institutional
transparency.
Using the latest technology
in the field, the system was
developed on a flexible
platform and it can easy
be integrated with other
systems or be updated with
new features. The prison will
benefit by a solid database
while the access of the
system is made according
to the specific role that each
user has in the prison and
implicitly in the electronic
system, as follows:

6

 The administrator: he
creates profiles and gives
roles to each user of the
system. Also, he can add
new prisoners, edit prisoners
profiles and delete prisoners;
 The users: they are
created by the administrator
through a password and
username and receive
certain roles. Some of
the users can add or edit
prisoner’s profiles and some
of the users can view only
without being able to make
any change in the system.
This electronic system that
creates the database of
inmates records has several
components:
Main page: Is the page
that receives the user in
the application. This page
lists all the active prisoners.
Using the feature “Search”,
one can identify a certain
inmate by name and file
number. Also on this page

one can find an Archive with
all the former inmates and
use the feature “Search”.
The prisoner’s profile: In
this section one can manage
several types of information
about the inmate. The
first page of this section is
related to the personal data
of the detainee, such as the
name, citizenship, date of
birth, address, education,

health status etc. It follows
then the page about the
reason of incarceration
and juridical status, as well
as a history of previous
incarcerations if that is the
case. It follows then a page
dedicated to court visits
and another one dedicated
to the behavior status while
in prison. Because it is
allowed for some prisoners
to leave the prison for short
term vacations, the system
will register all this exists
in a specific page called
“Vacations”. Also, for each
prisoner’s profile one can
attach a series of documents
as is the case or the necessity.
Reports: One can create
several types of reports
based on the prisoner’s data,
such as the age distribution,
citizenship, the conviction,
incarceration date etc.
Notifications: An important
component of this system
is the Notifications section.
The users of the system
are notified in advance
about the release date of a
prisoner and if he was not
released on time, about this
status. Also, the users will
be notified when an inmate
accomplished half and three
quarter of the sentence.
With a user – friendly
interface, the electronic
system is intuitive and
easy to use. In addition to
its basic components, the
software application gives
the possibility to print the

management of the detainees
full record of the inmate, to
export the reports in Excel
files and to create badges
for each detainee with a bar
code attached.
Through the project, the
prison was equipped
with ten computers and
a server in order to be
able to create a secure and
interconnected computer
network. Also, the project
team worked with some
young Libyan experts in
the computer and software
field who were involved
in the implementation of
the computer network and
of the electronic system.

These local experts offered
their support to the prison
staff and the required
training that allows them
in the future to work
independently.
This system was developed
by the company Essensys,
through a sub-contracting
procedure. The company has
and extensive experience
in developing software
applications for the prison
system.
Advantages:
Implemented for the
first time in Libya at the
Kuwayfyiah Prison of
Benghazi, the electronic

system could be extended
at a regional and national
level on a next stage. The
system gives the possibility
to be multiplied in all
Libyan prisons and, with
the right infrastructure in
place, these prisons can be
interconnected to database
servers at regional level

and to a national server. A
system like this extended
at regional and national
level has the advantage to
allow the view only of the
prisoner’s records in real
time, while keeping the
authority to add and edit
information at the local
level, for each prison.
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Training for the prison staff to apply
The training activity
was based on the main
international documents
referring to human rights
in general and the rights of
the persons deprived of their
liberty in particular.
The aim of the courses was
to increase the capacity of
the prison staff to apply
the following fundamental
principles1:
 All persons deprived of
their liberty shall be treated
with respect for their human
rights.
 Persons deprived of their
liberty retain all rights that
are not lawfully taken away
by the decision sentencing
them or remanding them
in custody.
 Restrictions placed
on persons deprived of
their liberty shall be the
minimum necessary
and proportionate to the
legitimate objective for

which they are imposed.
 Prison conditions that
infringe prisoners’ human
rights are not justified by
lack of resources.
 Life in prison shall
approximate as closely as

possible the positive aspects
of life in the community.
 All detention shall be
managed so as to facilitate
the reintegration into free
society of persons who
have been deprived of their
liberty.

 Co-operation with
outside social services
and as far as possible the
involvement of civil society
in prison life shall be
encouraged.
 Prison staff carry out an
important public service and
their recruitment, training
and conditions of work shall
enable them to maintain
high standards in their care
of prisoners.
 All prisons shall
be subject to regular
government inspection and
independent monitoring
For this, the proposed
approach started from
several key elements:
Trust, shared
responsibility and local
ownership
The trainer team insisted
from the start of the
course on the fact that
they wanted to establish
an open partnership and
collaboration relation with
the participants, based on
mutual trust. An essential
aspect in building such a
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1) These principles are taken from the Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the European Prison Rules,
adopted in 2006

the principles of human rights
relation is to make it clear
that we start from the
acknowledgement of the
participants’ professionalism
and their wish to do their
job as efficiently as possible.
We do not start from the
suspicion that the human
rights have been infringed,
we do not have the mission
to evaluate the situation
from this point of view and
we do not have enough
elements to judge to what
extent the prison activity
respects the international
standards regarding human
rights. Those who know best
what the reality is are the
people who work in prison
and they are the ones who,
on the basis of the elements
supplied by the training
course, will know best
what needs to be changed.
The course was designed
to avoid placing the blame
and to empower the prison
team to assume the changes
it considers necessary. In
order to also stimulate coresponsibility of participants
regarding the learning
process, the program
included some moments
in which the content was
established on the basis of
their suggestions.
The experience of
Romania, as a topic of
reflection, not as model
to copy
Experiences regarding the
reform of the Romanian
detention system were
presented on numerous
occasions. The participants
were encouraged to analyze
them and compare them
with their own sociocultural and institutional
context in order to decide
what elements of these
experiences could be used
to improve the situation of
the prison in which they
worked.

Constructivist
pedagogical approach
and interactive methods
Taking into account the fact
that the aim was not only the
accumulation of knowledge
on human rights and other
complementary topics, but
also the development of
positive attitudes towards
the idea of basing the entire
activity on the principles
of human rights, as well
as the development of
abilities to put into practice
the elements included
in the course, we used a
constructivist approach as
much as possible throughout
the training course. No

doubt the trainers and
participants had different
reference points, based
on different previous
experiences and, in this
context, the trainers found
it appropriate to structure
the learning process in
such a way as to enable
the participants to develop
their own understanding
and contextualization of
the concepts discussed.
In this respect, a diversity
of methods was used
throughout the course,
among which the interactive
methods which offer a main
role to the participants and
the interaction between
them were very important.

Case studies and analysis
of real cases taken from
the participants’ practice
In all training sessions the
participants were given
the chance to analyze real
or hypothetical situations
from the professional
practice of the prison staff
which involved problematic
aspects regarding human
rights. In general, the issue
of human rights was not
presented as being related
to a set of clear and easyto-apply rules, but certain
dilemmas and controversial
situations were insisted
upon. The need to develop
a critical understanding of
the problem of human rights
was emphasized. Especially
towards the end of the
course the participants were
confident enough to suggest
real cases from their own or
their colleagues’ experience
to be analyzed. Both the
analysis of hypothetical
cases and the discussion of
real cases contributed to
the participants’ training
so that they could apply
the principles, norms
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and standards regarding
human rights in their future
professional activity.
Learning as a process
with a practical purpose
The whole course was
designed as a process with
several interconnected stages
aiming at obtaining effects
on the current practice of
the staff involved. Thus,
although the initial sessions
of the course also contained
a series of theoretical aspects
and general information,
the participants were asked
to identify until the next
meeting situations in their
working practice thatthey
could relate with the topics
discussed during the course.

10

The use of tools for a
sustainable change
The participants were
encouraged to apply the
tools presented, such as, for
instance, those regarding the
identification of problems,
strategic planning, project
management or selfevaluation. The final stage
of the course involved a
common reflection on the
aspects of the participants’
current activity that could
be changed as a result of
the lessons learnt during
the course as well as on
a process of generating
institutional reform
proposals which should

facilitate the integration of
the human rights principles
in the whole detention
system governance.
***
The content and the
methods used in the training
activities were based both
on the trainers’ previous
experience and on the
information accumulated
during the stage of training
need analysis. At the end
of each training session the
trainer team also reflected
on the way in which the
training program should be
adapted to respond as well as
possible to the participants’
requests and needs. The
participants received
gradually throughout the
course different materials in

Arabic, including the main
ideas of the presentations
given by the trainers but
also important international
documents.
Besides the training
activities, the representatives
of the National Prison
Administration also gave
practical demonstrations
and presentations regarding
crisis situation management
and how to ensure the
security of the prison and its
staff. As a result of several
contracts with local nongovernmental organizations
several ways of collaboration
have been established and
project ideas have been
formulated which we expect
to take form in the near
future.

املتدربني من ناحية تطبيق القواعد
االساسية  ،واملفاهيم القياسية املتعلقة
بحقوق االنسان وجعلتهم اكرث تقبال
لتطبيق هذه االمور يف املستقبل خالل
حياتهم املهنية والعملية .
دراسة املراحل النهائية العملية :
جميع املحارضات كانت مصممة عىل
انها عملية ذات عدة مراحل ويوجد
ترابط فيام بينها والتي تقوم بالرتكيز
للحصول عىل مؤثرات عملية عىل
املتدربني املشاركني  .بحيث انه يف
املراحل االولية للمحارضات تم ادخال
سلسلة من االمور النظرية وبعض
املعلومات العامة  ،حيث تم الطلب
من املتدربني انه لغاية املحارضة
التالية يجب ان يقوموا بتحديد بعض
الحاالت العملية املناسبة او بعض

١.

االمثلة التي تتطابق مع النظريات التي
تم رشحها خالل املحارضة السابقة .

واملتعلقة بحقوق االنسان داخل نظام
السجون .

استعامل بعض االدوات من اجل
تغيريات مناسبة :

املحتوى والطرق املستخدمة يف انشطة
التأهيل كانت تعتمد بشكل خاص
عىل التجارب السابقة للمتدربني ،
وعىل املعلومات املرتاكمة خالل مراحل
تحليل حاجات التأهيل  .ولهذا فإنه
وبعد االنتهاء من كل مرحلة من
مراحل التأهيل قام املدربون باالجابة
عىل كافة االسئلة وقاموا بتلبية حاجات
املتدربني ملعرفة كافة االمور الالزمة .
املتدربون استلموا بشكل تدريجي
يف مراحل املحارضات مواد مختلفة
مرتجمة للغة العربية  ،والتي تحوي
افكارا رئيسية تتضمن افكار اساسيه
يف املحارضات التي القاها املحارضون
ومن خالل بعض املنشورات الدولية
املتعلقة بهذا املوضوع .

تم تشجيع املتدربني عىل ان يطبقوا
بعض االدوات املقدمة ،مثال عىل ذلك
فيام يتعلق بتعريف بعض املشاكل
 ،مخططات اسرتاتيجية  ،ادارة بعض
املشاريع او تقييم ذايت  .ويف املرحلة
النهائية للمحارضات تم الرتكيز عىل
االنعكاسات املشرتكة حول بعض
مظاهر االنشطة الحالية للمشاركني
والذين بإمكانهم ان يقوموا بتغيريها او
تعديلها بعد ان قاموا بدراستها يف اطار
هذه املحارضات  ،حيث تم مناقشة
كافة االمور واملقرتحات املساعدة يف
تطوير وتسهيل كافة القواعد االساسية

اىل جانب االنشطة التأهيلية  ،فإن
ممثلوا االدارة الوطنية للسجون قاموا
ايضا بتجارب عملية ودروس عىل ارض
الواقع والتي ترشح كيفية السيطرة
عىل حاالت الشغب التي تحدث داخل
السجن وتأمني الحراسة واملراقبة
وتأمني السجناء والعاملني داخل
السجن ايضا .
وخالل اللقاءات التي متت مع بعض
املنظامت الغري حكومية محلية تم
تحديد بعض طرق التعاون وتم طرح
بعض ااالفكار ملشاريع نأمل تحقيقها
يف املستقبل القريب ان شاء الله .

داخل السجون بهدف
حقوق االنسان
املتدربني:

يف خالل جميع املحارضات املخصصة
لتأهيل املتدربني تم اعطاء فرصة
ليقوموا بتحليل احداث واقعية او
فرضييات من خالل عملهم املهني
داخل السجون  ،والتي من خاللها
حدثت بعض االمور او املشاكل تلك
التي تتعلق بحقوق االنسان .

التي كان محتواها بناءا عىل اقرتاح
املشاركني من بني املتدربني .
التجربة الرومانية  ،كوظيفة انعكاسات
 ،وليست عبارة عن منوذج يجب
نسخه :
يف عدة مناسبات تم عرض التجربة
املتعلقة بتطوير نظام السجون يف
رومانيا  ،اما املشاركني فلقد تم
تشجيعهم ليقوموا بالتحليل ومواجهة
االمور من الناحيه االجتامعية والثقافية
وذلك من وجهة نظر مؤسسية والتي
تقوم بتحسني االوضاع داخل السجون
التي يعملون بها .
النهج الرتبوي البناء والطرق املتفاعلة:
اخذين بعني االعتبار انه مل يتم فقط
تجميع املعلومات حول حقوق
االنسان وغريه من املواضيع املكملة ،
وامنا تم تشكيل مبادرة ايجابيه امام
االفكار املعتمدة بشكل اسايس عىل
حقوق االنسان وايضا تطوير املهارات
التي تضع الخطوات العملية كأساس
للنهج يف اطار الدروس  ،تم استعامل

خطوات كثرية متعلقة بالطرق البناءة .
املدربني واملتدربني لديهم وبدون شك
بعض وجهات النظر املختلفة  ،والتي
تعتمد عىل تجربة سابقة مختلفة
وبهذا الخصوص فإن اكرث االمور
مالمئة هو ان املدرب يقوم ببناء عملية
الدراسة بحيث ان املتدربني يحملون
الشكل الخاص بهم ويقومون بفهم

املواضيع التي متت مناقشتها  .ولهذا
فإنه يف اطار املحارضات تم استعامل
طرق مختلفة ،واالكرث اهمية كانت
الطرق املشوقة والتي تشد املتدربني
والتي يتفاعلوا معها بطريقة جيدة .
دراسة الحدى الحاالت وتحليل بعض
الحاالت الواقعية من خالل تجارب

بشكل عام فإن مشاكل حقوق
االنسان مل تكن مقدمة عىل انها عبارة
عن مجموعة من القواعد الواضحة
والسهلة التطبيق  ،وامنا تم الرتكيز عىل
انها معضلة وبعضا من الحاالت التي
يتم احتدام النقاش عليها  .وتم الرتكيز
عىل رضورة تطوير بعض املفاهيم
التي تنتقد املسائل املتعلقة بحقوق
االنسان  .وخاصة يف املرحلة النهائية
للدروس فأن املتدربني شعروا بأنفسهم
بأنه لديهم الثقة الكافية الن يتحدثوا
عن تحليل عدة حاالت حقيقية من
الواقع من خالل تجاربهم الشخصيه
او من خالل وقائع استمعوا اليها عن
طريق اصدقاء لهم  .ولقد اسهمت
مناقشة تحليالت االمور املفرتضة ،
وايضا الحاالت الواقعية يف تطوير

تآهيل العاملني
تطبيق قواعد
بدأ من بعض العنارص الرئيسية :

الثقة  ،املسؤولية املتبادلة  ،والتعاون
عىل الصعيد املحيل :
مجموعة املدربني ارصوا منذ بداية
الدروس عىل انهم يودون ان يحددوا
عالقة منفتحة ورشاكة وتعاون مع
املتدربني  ،والتي تعتمد عىل الثقة
املتبادلة  .وهو امر رضوري لبناء اي
عالقة حيث
انهم يعتمدون عىل مهنية املتدربني
املشاركني ورغبتهم يف ان يقوموا بتأدية
وظيفتهم عىل اكمل وجه  .ال ميكننا
ان نبدأ بالشك بأن حقوق االنسان تم
انتهاكها  ،وليس عندنا مهمة ان نقوم
بتقييم
تأهيل العاملني داخل السجن بهدف
تطبيق القواعد االساسية لحقوق
االنسان
مبادئ التأهيل املطبقة تعتمد بشكل
اسايس عىل الوثائق الدولية املتعلقة
بحقوق االنسان بشكل عام
وعىل حقوق السجناء بشكل خاص .
الهدف الرئييس لهذه الدروس هو
الرفع من قدرة العاملني داخل
السجون لتطبيق القواعد االساسية
التالية :
 – ١كل السجناء يتم التعامل معهم
مبراعاة حقوق االنسان .
 -٢السجناء يحتفظون بكامل حقوقهم
التي مل تنتزع منهم بشكل قانوين من
خالل حكم قضايئ .
-٣املحظورات املوضوعة عىل السجناء
ال ميكن ان تتجاوز الحد االدىن الالزم
ويجب ان تكون حسب الهدف الذي
تم من اجله هذا الحظر .
-٤الرشوط السئية داخل السجن والتي
تنتهك حقوق االنسان للسجناء الميكن
تربيرها بنقص املوارد املادية .
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 - ٥الحياة داخل السجن يجب ان
تقرتب قدر االمكان من املظاهر
االيجابية للحياة خارج السجن .
 - ٦نظام الحبس داخل السجن يجب
ان يأخذ بعني االعتبار التسهيالت
للقيام باالندماج داخل املجتمع
للسجني بعد خروجه من السجن.
 - ٧يجب تشجيع التعاون مع املساندة
االجتامعية من خارج السجن وابراز
دور املجتمع قدر االمكان وبشكل
قانوين داخل الحياة يف السجن .

 - ٨العاملني داخل السجن يقومون
بأنشطة عامة ومهمة  ،اما تجنيد
وتأهيل هؤالء العاملني  ،ووجود
الرشوط التئ يعمل بها يجب ان
تسمح بوجود بيئة جيدة تتعلق
بالعناية بالسجني .
 - ٩كل السجناء يتم وضعهم تحت
مراقبة مستقلة ودورية من قبل
الحكومة .
ومن اجل هذا فإن هذا النهج املقرتح

الوضع من وجهة النظر هذه ،وليس
عندنا املوجبات من اجل ان نحكم
تحت اية ظروف داخل السجن انه يتم
احرتام املقاييس الدولية فيام يتعلق
بحقوق االنسان .
هذه املحارضات رغبت بعدم القاء
اللوم عىل العاملني داخل السجن
بالنسبة لتحمل فرضية التغيري التي
يعتربونها رضورية .لتفعيل املشاركة
املناسبة  ،يف اطار برنامج الدراسة
تم ادخال بعض االمور واملالحظات

شؤون النزالء السجناء
امللفات بشكل كامل وشامل لكل املعلومات
 ،املتعلقة بالسجني
وهذا ميكننا من ارسال التقارير الواردة يف
ملفات  -اكسل – وان نقوم بتنظيم بطاقة
شخصية لكل
سجني عىل حدة والتي تحوي عىل رمز
 .شخيص
هذا املرشوع استطاع ان يدعم السجن
بعرشة اجهزة كومبيوتر و( سريفر ) من اجل
خلق شبكة
مؤمنة وتحت السيطرة ومرتبطة  .حيث ان
كل جهاز كومبيوتر يستطيع اسقبال النظام
االلكرتوين
بنفس الوقت من اكرث من مستخدم ،
والجدير بالذكر ان االخصائيني املرشفني عىل
هذا املرشوع
قاموا بالعمل مع الشباب الليبني املختصني
يف هذا املجال والذين ساهموا يف وضع

شبكة االجهزة
الكومبيوتر لهذا النظام االلكرتوين .هؤالء
االختصاصيني املحليني قاموا بتقديم الدعم
لالشخاص
العاملني داخل السجن  ،وتقديم التأهيل
الرضوري ليتمكنوا من العمل عىل هذا
النظام االلكرتوين
 .بشكل منفرد
هذا النظام االلكرتوين تم انجازه من خالل
العمل مع رشكة ايسينيس  ،والتي لها باع
طويل وخربة
جيدة يف مجال تطوير التطبيقات الخاصة
 .بأنظمة السجون

ليبيا ويف سجن الكويفية – بنغازي  ،فإن
النظام االلكرتوين
يجب ان يتم تعميمه وتجاوزه اىل املستوى
 .املحيل والوطني من خالل املراحل الالحقة
الن هذا النظام يوفر امكانية ان يكون
مكررا يف داخل كل السجون الليبية  ،ومن
خالل بنية تحتية
مناسبة  ،الن هذا النظام ميكن ان يكون
مربوط مبركز قاعدة محلية ومبركز قاعة
 .وطنية

وهذا النوع من الربط اىل مركز محيل
ومركز وطني له مزية انه يتيح الدخول اىل
كل املعلومات
داخل هذا النظام يف وقت بسيط جدا
 ،ويسمح السيطرة وامكانية التغيري او
التعديل للمعلومات
عىل املستوى املحيل  ،ولكل سجن عىل
 .حدة

 :املزايا التي قدمها هذا املرشوع
عمل زرع مثل هذا املرشوع الول مرة يف
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النظام االلكرتوين الدارة

يف اطار املرشوع تم تطوير النظام االلكرتوين
الخاص بإدارة املعلومات الخاصة بالسجناء
حيث تم
الرتكيز عىل الحاجات املؤسسية لسجن
الكويفية يف بنغازي  .واستعامل هذا النظام
سوف يساعد ويسهل
تخزين كافة املعلومات املتعلقة بالسجناء
بشكل جيد وأمني  ،والذي يوفر عنرص
 .الشفافية
وبأستعامل أحدث التقنيات يف هذا املجال
 ،فإن هذا النظام تم تطويره عىل مساحة
مرنة وسهل االندماج
مع غريه من االنظمة  ،او اضافة مكونات
جديدة يف املستقبل .وهذا مايجعل السجن
يستفيد من قاعدة
معلومات قوية والدخول اليها يكون
بدور وحاجة كل مستخدم داخل السجن
بإستعامل هذا النظام اااللكرتوين
 :وذلك حسب ماييل
٭ املدير املسؤول  :هو من يقوم بإعداد
وانشاء امللفات الخاصة مبستعميل هذا
النظام  .وهو لديه
الصالحيةبإضافة السجناء  ،او تعديل
املعلومات املتعلقة بهم او ويقوم بحذف
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اسامء بعضا منهم ؛
٭ املستخدمني  :وهؤالء يتم وضعهم من
قبل املدير املسؤول وذلك حسب االسم
وكلمة الرس
ويعطى لكال منهم دوره  .قسم من
املستخدمني ميكنه ان يقوم بإضافة السجناء
 ،او ان يقوم بتعديل
املعلومات املتعلقة بهذا  ،او ان يقوم
باالطالع عىل املعلومات املتعلقة بهؤالء
السجناء ولكن بدون
ان يكون له الحق بتعديل اية معلومات
 .داخل النظام
النظام االلكرتوين والذي من خالله يتم
انشاء قاعدة معلومات خاصة بالسجناء له
 :عدة مكونات
الصفحة الرئيسية  :هي الصفحة التي يتم
من خاللها الدخول من قبل املستخدمني
للعمل
وهذا يبني قامئة يظهر بها كل اسامء
السجناء ( النزالء )  .حيث يثم استعامل
 .تقنية تفتيش متطورة
حيث يتم التعرف عىل السجني من خالل
االسم ورقم التعريف  .ونفس هذه الصفحة
ميكن ان يظهر

فيها ارشيف لكل السجناء الذين تم
ادخالهم اىل هذا السجن واين يتم كذلك
 .استعامل هذا التفتيش
امللف الشخيص للسجني  :هنا يتم ادخال
عدة معلومات متعلقة بالسجني  ،اول
صفحة يف امللف
الشخيص للسجني هي تلك التي تضم
املعلومات الشخصية  ،حيث يتم الذكر فيها
،اسم السجني
الجنسية  ،تاريخ الوالدة  ،العنوان او مكان
االقامة  ،املهنة  ،درجة التعليم  ،الحالة

 ،الصحية
 .وغريها من املعلومات االخرى
وبعد ذلك تتبع الصفحة التالية والتي تضم
معلومات تدور حول االسباب التي ادت اىل
دخول السجني
للسجن  ،وماهي الحالة القانونية والقضائية
 ،وذكر فيام اذا كان كانت هناك سوابق
 .لهذا السجني
ويوجد ايضا صفحة اخرى يذكر فيها
معلومات تخص الزيارات التي يقوم بها اىل
املحكمة  ،ومعلومات
تخص ترصف السجني خالل تواجده داخل
السجن  .النه يف بعض الحاالت يسمح
للسجني ان يغادر
السجن لبعض الوقت .وهذا يتم تسجيله
يف احدى الصفحات تحت عنوان االجازة او
 ،العطلة
وذلك حسب حاجة كل سجني ووضعه
ميكننا ان نفتح ملف خاص نذكر فيه كل
 .مانحن بحاجة اليه
التقارير  :ميكننا ان نقوم بتنظيم جملة
من التقارير تتعلق بالسجني وذلك بحسب
،عمره  ،جنسيته
وحسب الجرم الذي قام بارتكابه  ،ومدة
العقوبة التي يقوم بقضائها داخل السجن
 ... .الخ
االعالم  :احدى االمور املهمة يف هذا
النظام هو موضوع االعالم  .بحيث يتم
اعالمنا بأن هذا
السجني او ذاك يجب ان يتم اطالق رساحه
 .ويخربنا بان هناك سجينا كان يجب ان
يخرج من السجن
يف تاريخ معني  .ويخربنا ايضا بان هناك
سجينا قىض نصف املدة او ثالثة ارباع
املدة من املدة
 .املحكوم بها احد السجناء
وبشكل مألوف  ،فإن هذا النظام االلكرتوين
هو نظام بديهي وسهل االستعامل  .اىل
جانب ان املكونات
االساسية  ،وتطبيقات الربمجة تتيح طبع

البداية
للتطبيقات العملية يف هذا املجال  ،انه
سجن ذات نظام نصف مفتوح
حيث يستطيع السجني ان يقوم
بالعمل داخل املجتمع وذلك تحت
مراقبة العنارص العاملة داخل السجن
واستطاع الوفد الليبي ان يرى عدة
امثلة للنشاطات الهادفة اىل اعادة
دمج السجناء وذلك بالتعاون مع
املنظامت الغري حكومية املحلية
وبالتعاون ايضا مع محافظة مدينة
 .تيمشوارا
وبهذه املناسبة قام الوفد الليبي بزيارة
اىل مركز بلدية تيمشوارا حيث قام
محافظ تيمشوارا نيكواليه روبو
 .باستقباله استقباال رسميا

٥

كيف كانت

نقطة البداية كانت لهذا املرشوع
تتمثل من خالل زيارتني متبادلتني بني
السلطات الليبية وبني مجموعة
الخرباء القامئني عىل تنفيذ هذا املرشوع
 ،البداية كانت من ليبيا وبعد ذلك يف
رومانيا  .ففي شهر سبتمرب
من العام  ، ٢٠١٢ممثلني عن االدارة
الوطنية للسجون يف رومانيا  ،وممثلني
عن معهد الثقافات يف مدينة
تيمشوارا  ،تم استقبالهم رسميا يف
اول زيارة لهم اىل ليبيا من قبل وزارة
العدل الليبية  ،ومن قبل الرشطة
القضائية يف مدينة طرابلس ومن قبل
سجن الكويفية يف مدينة بنغازي .
ومن خالل هذا اللقاءات  ،فإن كال
الطرفني الرشكاء يف هذا املرشوع قاموا
بتحديد قاعدة للتعاون يف اطار هذا
املرشوع  ،وناقشوا التفاصيل املتعلقة
بزيارة عمل يقوم بها الوفد الليبي اىل
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 .رومانيا
بعد شهر  ،قامت مجموعة من
االخصائيني من الرشطة القضائية
الليبية ومن سجن الكويفية يف بنغازي
،
قامت بزيارة اىل رومانيا وذلك لالطالع
عىل التجربة االنتقالية يف هذا البلد .
زيارة العمل هذه بدأت
بتاريخ  ١٤اكتوبر من العام ، ٢٠١٢
اىل مقر االدارة الوطنية للسجون يف
 .رومانيا – بخارست
النقاشات متحورت حول التأهيل
والتطوير املتعلق بنظام االسجون
الرومانية وذلك بعد حقبة النظام
الشيوعي وذلك فيام يتعلق بإحرتام
حقوق االنسان  ،حيث تم اجراء عدة
محارضات قامت بتغطية
املواضيع االتية  :مقدمة حول نظام
السجون الرومانية  ،وحول بنيتها ؛

وملحة تاريخية حول زرع
مفاهيم التطوير والتأهيل يف آخر ٢٢
سنة االخرية حيث انها كانت مستوحاة
من عدة تجارب اوروبية ؛
دمج السجناء – برامج  ،مشاريع
 .وانشطة عامة
التعاون الدويل والرشكاء االوروبيني
؛ النظام االلكرتوين الدارة املعلومات
املتعلقة بالسجناء – طريقته
 .ومكوناته التقنية
يف اليوم الثاين للزيارة  ،الوفد الليبي
قام بزيارة سجن جيالفا  ،وهو واحد
من اقدم السجون املوجودة يف
رومانيا  .وتم زيارة االقسام القدمية
يف هذا السجن  ،وذلك مثل غرف
التعذيب  ،والتي متت املحافظة
عليها وتحويلها اىل متحف للتذكري
بوحشية وقساوة النظام الشيوعي
.باقي اقسام السجن تم اعادة ترميمها

حسب أعىل وافضل املقاييس يف هذا
املجال  .حيث ان الوفد الليبي استطاع
ان يرى كافة االقسام داخل
السجن  ،وشاهد مختلف النشاطات
التي يتم تنظيمها مع ومن اجل
 .السجناء
فيام يتعلق باليوم الثالث  ،فإن الوفد
قام بزيارة احدى السجون ذات
 ،الحراسة املشددة  ،سجن راهوفا
وايضا املستشفى التابع للسجن  .وبعد
ظهر نفس اليوم  ،قام الوفد الليبي
مبغادرة العاصمة بخارست
متجها اىل مدينة تيميشوارا  ،هذه
املدينة التي انطلقت منها رشارة الثورة
 .الرومانية يف العام ١٩٨٩
يف اليوم الرابع للزيارة قام الوفد الليبي
اثناء وجوده يف مدينة تيمشوارا بزيارة
سجن تيمشوارا  ،وهو
سجن متطور يعترب مثاال جيدا

نظام السجون يف رومانيا :
٢٤عاما من التأهيل والتطوير
 .١ملحة تاريخية
 – ١٩٨٩الثورة الرومانيه من العام ١٩٨٩
حيث بدأت من بعض االحتجاجات ،وقتال
شوارع ومظاهرات ادت
اخريا اىل انهاء النظام الشوعي يف
رومانيا  ،والقضاء عىل الرئيس نيكواليه
.شاوشيسكو وارساء نظام دميوقراطي
ومن هذه اللحظة بدأت عملية تطبيق
الدميوقراطيه وتطوير املجتمع الروماين ،
 .والذي يضم ايضا نظام السجون
 - ١٩٩٠واحدى اهم الخطوات يف احرتام
حقوق املواطنني بجميع فئاتهم الذين
يعيشون يف املجتمع  ،والذين يتواجدون
داخل السجون  ،وهي الغاء عقوبة
االعدام بتاريخ  ، ١٩٩٠/٠١/٠٧/وابدال
هذا الحكم اىل الحكم بالسجن مدى
.الحياة
 - ١٩٩١تطوير وتطبيق بعض القوانني
الجديدة يف الدستور الروماين  .وجملة
القوانني االساسية تم تطويرها يف الجلسة
املنعقدة بتاريخ  ،١٩٩١/١١/٢١وتم
دخولها حيذ التنفيذ بعد املوافقة عليها
من خالل اجراء استفتاء شعبي بتاريخ
١٩٩١/١٢/٠٨ ،
قواعد تطوير نظام السجون يف
رومانيا تم وضعها ايضا يف العام .١٩٩١
بنفس الوقت الذي تم فيه نقل ادارة
السجون التي كانت تتبع وزارة
 .الداخلية  ،لتصبح تابعة لوزارة العدل
 - ١٩٩٣يف هذا العام اصبحت رومانيا
عضو يف املجلس االورويب وتعهدت بأن
تقوم بأستخدام كافة املقاييس
االوروبية وذلك فيام يتعلق بحقوق
 .االنسان  ،سيادة القانون والدميوقراطية
 - ١٩٩٤قامت رومانيا بالتصديق
عىل معاهدة الدفاع عن حقوق االنسان
وضامن الحريات االساسية  ،وهذا ماكان
له التأثري الكبري عىل تحسني الرشوط
القامئة داخل السجون وعىل االشخاص
 .السجناء املتواجدون داخل السجون
وذلك بتطبيق القواعد االوروبية
املتعلقة بهذا املجال  ،هذه املعاهدة
واملعروفة تحت مسمى “ املعاهدة

االوروبيه
لحقوق االنسان “ هي االداة الرئيسية
للمجلس االورويب وذلك فيام يتعلق
بحقوق االنسان وبقرارات املحكمة
 .االوروبية لحقوق االنسان
 - ٢٠٠٣تبني الحكومة الرومانية
لبعض القواعد املتعلقة بحقوق السجناء
الذين يقومون بقضاء فرتة العقوبة
بحيث تم االستغناء عن االجراءات
القدمية املرافقة لتفيذ االحكام والعقوبات
واجراءات الحبس االحتياطي
واصبحت تقوم بتحليل الخطوات
العملية داخل السجن وتسعى لتطبيق
 .كافة املقاييس االوروبية يف ذلك
 - ٢٠٠٤رفع الصفة العسكرية عن
نظام السجون  .حيث ان العام ٢٠٠٤
يعترب عاما مرجعا بالنسبة للعاملني
داخل نظام السجون الرومانية ،
وذلك بتطبيق النظام االسايس للموظفني يف
الدولة لنفس النظام املطبق عىل
العاملني داخل االدارة الوطنية
 .للسجون
القيام بتطبيق هذا النظام ادى ذلك
اىل املساهمة يف الوصول اىل اهداف كبرية
يف تطوير يف نظام السجون
حيث قام بخلق ثقافة تنظيمية ،
والتي قامت باملساهمة بايجاد ابعاد
انسانيه لدى العاملني يف ادارة السجون
وقامت بافراز اشخاص محرضين
 .ومدربني بشكل جيد ومبفاهيم عملية
وايضا يف العام  ، ٢٠٠٤تم تبني
القرار الحكومي املتعلق بتنظيم العمل
والواجبات لالدارة الوطنية للسجون
والتي تقوم بتعريف وتحديد
القواعد وبشكل ملموس وشفاف بنية
 .الجهاز املركزي لنظام السجون
القوانني الجديدة املتعلقة بتنفيذ
العقوبات
يتضمن متابعة التطوير يف نظام
السجون الرومانيه وذلك فيام يتعلق
بتطبيق املقاييس االوروبيه  ،هذا القانون
التي تم اصداره بعد العام ، ١٩٨٩
اهتم بالقوانني املتعلقة بتنفيذ العقوبات

والتي قادت اىل اصدار قانون يف العام
 ٢٠٠٦الصدار قوانني جديدة
تتعلق بتنفيذ االحكام والعقوبات ،
واالجراءات املتخذة من قبل السلطات
القضائية
 .خالل مراحل املحاكامت الجزائيه
القواعد املنظمة بحسب املقاييس
 :االوروبية تعتمد االمور االتية
شكل نظام تنفيذ العقوبات -
داخل السجن ( ،حراسة مشددة  ،نظام
 )،مغلق  ،نصف مفتوح ،ومفتوح
القايض املنتدب ( يقوم -
بتأمني واحرتام الحقوق الواردة يف القانون
فيام يتعلق بالسجناء الذين يقومون
) بتنفيذ العقوبات
يؤمن نظام تدريجي لتنفيذ -
العقوبات الخاصة بكل سجني واتخاذ
 .االجراءات الرتبوية واملساعدة النفسية
القيام بالنشاطات الرتبوية - ،
الثقافية والعالجية بحيث تقدم مساعدة
نفسية وخدمات تتعلق باملساعدة
االجتامعية
وتقوم ايضا بالنشاط
التدريييس  ،والتدرييب املهني بالنسبة
 .للسجناء
حقوق وواجبات السجناء -
 .داخل السجن
 :حقوق السجناء
الحرية يف املعرفة  ،وحق
ابداء الرائ  ،وحرية االعتقاد او الديانة ،
 ،حق الحصول عىل املعلومات
الحق يف الحصول عىل
االستشارة واالطالع عىل الوثائق ذات
االهتامم الشخيص  ،وحق السجني
يف رفع التظلم وتقديم
الشكوى  ،له الحق يف ارسال واستالم
الرسائل  ،له الحق يف املكاملات الهاتفية
حق الخروج لساحة التنفس
يوميا  ،وحقه يف الزيارات  ،وان يستلم
اغراض  ،له الحق يف العناية الطبية
الحق يف يتم زيارته من قبل
مندوبني عن سفارة بالده  ،كام له الحق
 .بعقد زواج داخل السجن
 :واجبات السجناء

احرتام القوانني  ،والتقييد
باللوائح واالنظمة وتطبيق االوامر الصادرة
مبوجب القانون  ،التقييد بقواعد
النظافة الجامعية والشخصية
واملحافظة املناسبة عىل االدوات املوضوعة
تحت ترصفهم من قبل
 .ادارة السجن
 :عمل السجناء
عمل السجني داخل السجن
ليس اجباريا ولكنه يكون مقابل اجر ،
وميكن للسجني ان يقوم بالعمل كال
 .بحسب مؤهله ومقدرته
والقانون قام بتحديد ايضا
املكافأت  ،وحدد العقوبات املسلكية التي
 ،ميكن تطبيقها عىل السجناء
وهناك اطالق الرساح
 .املرشوط
 :املنظامت الدولية املختصة
االدارة الوطنية للسجون يف
رومانيا ( والتي يرمز لها بإختصار ا.ن.ب )
والعاملون داخل هذه
االدارة يقومون باملشاركة
الفعالة يف اطار الكثري من املؤمترات
واملنظامت الدولية واالوروبية
واملوجه واملتعلقة بنظام
 .السجون

٣

مقدمة

هذه املقدمة تقوم برشح
االنشطة والنتائج للمرشوع الذي
كان موضوعه دعم التطويرلنظام
السجون يف ليبيا ،
والذي تم تنفيذه مابني العامني
 ،٢٠١٣ – ٢٠١٢والذي تم تنفيذه
بدعم من
اللجنة االوروبيه يف اطار
رشاكة بني مؤسستني داخل رومانيا
وهام  :معهد الثقافات يف
مدينة تيميشوارا
 .واالدارة الوطنية للسجون
العملية املعقدة لالنتقال
من نظام ديكتاتوري اىل نظام
دميوقراطي تعتمد عىل احرتام
املبادئ
االساسية لحقوق
االنسان  ،املرشوع تم بداية يف ليبيا
بعد انتصار الثورة التي اشتعلت يف
مدينة بنغازي يف العام
 ، ٢٠١١هذه الثورة التي لها عنارص
مشرتكة مع الثورة التي حدثت
يف رومانيا يف شهر
ديسمرب من العام ، ١٩٨٩
بعد سقوط االنظمة املستبدة
الديكتاتورية
يف رشق اوروبا  .ولهذا
فإن نقطة االنطالق لهذا املرشوع
كانت فكرتها تبادل التجربة
الرومانية والرشق
اوروبية واالستفادة منها  ،حتى
يتم تجنب تكرار بعض االخطاء،
ومن اجل

٢

ان يتم تقييم االمور
بشكل اكرث فعالية يف عملية
االنتقال اىل الدميوقراطية بشكل عام
وبتطوير
نظام السجون بشكل
 .خاص
االدارة الوطنية للسجون
يف رومانيا هي جهة معروفة عىل
املستويني االورويب والدويل وذلك
بسبب النتائج الجيدة
التي تم الحصول عليها يف مجال
تطوير نظام السجون ووضعه يف
مستوى
يحرتم فيه املمقاييس
العامة الجيدة وبشكل خاص فيام
يتعلق بحقوق االنسان  .ومام الشك
فيه فإن نظام السجون
يف رومانيا ليس نظاما كامال مئة
باملئة  ،وانه خالل عملية التطوير
تم اخذ
عدة قرارات خاطئة .
ولكن التجربة التي تم اكتسابها عىل
مر السنني متثل مصدر غني وقيم
بالنسبة للدول التي
تسري عىل نفس الطريق نحو
الدميقراطية  ،وليبيا هي مثال جيد
.بهذا املعنى
معهد الثقافات يف
مدينة تيميشوارا هو منظمة غري
حكومية  ،تم انشاؤها يف العام
 ١٩٩٢وذلك
بدعم من املجلس
االورويب  ،والذي استطاع ان
يكتسب عرشون عاما من الخربة
يف مجال
املشاريع املحلية ،

 .والوطنية والدولية
والتي تهتم اكرث ماتهتم
برتويج التفاهم بني الثقافات
وتطوير االسس الدميقراطية وحقوق
.االنسان
يف اطار هذا املرشوع ،
كال الطرفني الرشيكني قاموا بالعمل
 ،بدعم من قبل السلطات الوطنية
الليبية  ،وبشكل خاص
من قبل الرشطة القضائية  ،ومن
قبل وزارة العدل الليبية ،وايضا
مساندة
وزارة الخارجية
الرومانية  ،حيث تم تنفيذ االنشطة
 :التالية
٭ زياره عمل اىل
رومانيا قام بها مجموعة من تسعة
اشخاص ممثلني عن نظام السجون
الليبيه ؛
٭ سلسلة من
املحارضات هدفها اعداد العاملني
داخل سجن الكويفيه يف مدينة
بنغازي وغريه
من السجون يف هذه
املنطقة  ،والتي كانت تركز بشكل
خاص عىل ادارة السجن  ،وبعض
االمور التقنية الخاصة
بسري العمل داخل السجن  ،وايضا
فيام يتعلق بالطريقة التي يتم
فيها العمل عىل
تطوير القاعدة املتعلقة بحقوق
االنسان بجميع االنشطة داخل
 .السجون
٭ دروس لتعلم اللغة
االنكليزية والفرنسية من اجل

العاملني داخل سجن الكويفية –
بنغازي
وذلك لتأمني نوع من
التواصل الجيد بني العاملني داخل
السجن وبني السجناء املنحدرين
من دول اخرى غري
 ،ناطقة باللغة العربية
٭ تطوير ووضع نظام
معلوماتية الكرتوين من اجل العمل
عىل حفظ املعلومات املتعلقة
بالسجناء وتزويد هذا
النظام باالجهزة الالزمة والرضورية
الستعامل هذا النظام؛
٭ محارضة نهائية يتم
تنظيمها يف مدينة طرابلس ومدينة
بنغازي وذلك بهدف عرض
وتقييم للنتائج التي
تم الحصول عليها للتعريف بهدف
الوصول اىل حوار مع املمثلني
الرئيسيني يف هذا
املجال والذي ميكن فيه تقييم
 .وتعميم التجارب املكتسبة
نتوجه بهذه املناسبة
بالشكر الجزيل للرشكاء الليبني
القامئني عىل ادارة نظام السجون
الليبية
وذلك من اجل االنفتاح
نحو التعاون املشرتك فيام بيننا ،
كام نشكر ادارة سجن الكويفية –
بنغازي
والعاملني داخل هذا
السجن عىل مساهمتهم الفعالة
وتعاونهم وسعيهم لتقديم كل
الدعم رغم الظروف
 .الصعبة الحالية
القامئني عىل املرشوع

مرشوع “ تعزيز حقوق االنسان
واالصالحات داخل نظام
السجون الليبى “ – تحت الرقم
يتم متويله .EIDHR\2012\295-382
ودعمه من قبل اللجنة االوروبية  .هذا
التطبيق يعكس رأى املؤلف ,واللجنة
االوروبية ليست مسؤولة عن اى سوء
 .استعامل للمعلومات املوجودة بها

املرشوع تم متويله من
قبل االتحاد االورويب

تطوير املبادئ
املتعلقة
بحقوق االنسان
داخل نظام
السجون الليبية
املرشوع تم تنفيذه من قبل معهد الثقافات يف تيميشوارا
بالرشاكة مع االدارة الوطنية للسجون يف رومانيا

