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اﻟﺴﻠﻮك
ﻣﺪ ّوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ّ

تم انجاز هذه المدونة بالتعاون والتنسيق مع مكتب المفوضية السامية لحقوق االنسان

كلمة المدير العام لألمن العام
منــذ تســلمي مهماتــي فــي المديريــة العامــة لألمــن العــام ،كان أحــد هواجســي وضــع مدونــة
لقواعــد الســلوك علــى شــكل صياغــة لعقــد اجتماعــي جديــد يؤســس لبنــاء الثقــة بيــن
اللبنانييــن والمقيميــن وعســكريي األمــن العــام مــن كل الرتــب ،وقوامهــا ســيادة القانــون،
النزاهــة ،الشــفافية واحتــرام االتفاقــات والشــرعات الدوليــة التــي وقعهــا والتزمهــا لبنــان.
المكــرس لبقــاء لبنــان
ان مدونــة قواعــد الســلوك التــي بيــن أيديكــم تقــوم علــى قيــم قســمنا ُ
وطنــا نهائيــا لجميــع أبنائــه ،وبلــدا للحريــات والتنــوع الديموقراطــي والتعايــش بيــن مختلــف
المكونــات الثقافيــة والروحيــة واإلجتماعيــة .هدفهــا حمايــة لبنــان علــى كل المســتويات
التــي نــص عليهــا مرســوم انشــاء المديريــة العامــة لألمــن العــام لجهــة الحفــاظ علــى األمــن
والنظــام العــام ومراقبــة الحــدود ،ومكافحــة اإلرهــاب والتجســس ،وحماية الحريــات والملكيات
العامــة والخاصــة وتأميــن الخدمــات للمواطنيــن والمقيميــن مــن دون أي تمييــز.
انطالقــا مــن اهميــة عمــل ضبــاط ورتبــاء وافــراد االمــن العــام ،ان لجهــة الواجبــات الملقــاة علــى
كاهلهم  ،او الصالحيات التي حددها القانون ،وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع والدولة،
فقــد كان حريـ ًا بالمديريــة العامــة لألمــن العــام لحرصهــا علــى ترســيخ مبــادئ حقــوق اإلنســان
وســيادة القانــون ،أن تصــدر هــذه المدونــة والتــي ال تمثــل فقــط تكــراراً لمــا ورد فــي اإلعــان
العالمــي لحقــوق االنســان وفــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي
اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،بــل تتضمــن المبــادئ والقوانيــن والقيــم التــي
يجــب أن تحكــم ســلوك عســكرييها فضـ ً
ا عــن الصفــات التــي يجــب ان يتمتعــوا بهــا.
ان الهــدف األســاس لهــذه المدونــة هــو بنــاء ثقــة متبادلــة بيــن األمــن العــام والمجتمــع
اللبنانــي بــكل تعابيــره الروحيــة والثقافيــة والفكريــة .موجهــة إلــى عناصــره ليلتزمــوا بهــا
فــي ســلوكهم ومباشــرتهم لمهماتهــم ،كمــا الــى اللبنانييــن والمقيميــن ليطلعــوا عليهــا
وتكــون دليــ ً
ا مرشــداً لهــم فــي تعاملهــم مــع المديريــة العامــة لألمــن العــام ليتمســكوا
بتطبيقهــا ويطالبــوا بمحاســبة مــن يتجاوزهــا أو يخالــف مضمونهــا.
ان شــعار الدولــة اآلمنــة ال األمنيــة الــذي أعمــل عليــه منــذ تســلم مهماتــي يقــع فــي متــن
هــذه المدونــة لجهــة حمايــة االنســان وكرامتــه وحقوقــه ،وتنظيــم وتحديــد حــاالت اســتخدام
العنــف المقونــن ،ألن بنــاء الدولــة اآلمنــة يســتلزم ثقــة وقوانيــن بالقــدر الــذي يســتدعي
توفــر المعــدات والتقنيــات حتــى يشــعر المواطنــون والمقيمــون بأنهــم فــي بيئــة تصــون
كرامتهــم وتحميهــم فــي آن.
علــى الجميــع إدراك أن هــذه المدونــة ليســت ترف ـ ًا طباعيــا يُضــاف إلــى مطبوعــات المديريــة
العامــة لألمــن العــام ،بقــدر مــا هــي منظومــة قيــم وضوابــط ينبغــي االلتــزام بها حرفيا لترســيخ
دولــة القانــون والمؤسســات القائمــة علــى احتــرام القوانيــن واالنســان وحقوقــه ،وإلرســاء
مفاهيــم العدالــة والحــق والخيــر ،وعلــى قاعــدة احتــرام التشــريعات الوطنيــة والمواثيــق
والمعاييــر الدوليــة التــي التــزم بهــا لبنــان.
مدير عام األمن العام
اللواء عباس ابراهيم

مقدمة
األمــن مهمــة شــريفة ودقيقــة ،قديمــة وحديثــة ومســتمرة .ال غنــى عنهــا ألي مجتمــع انســاني
يريــد التطــور والعيــش فــي الجانــب المضــيء والمشــرق مــن العالــم .وضــرورة للدولــة التــي
تســعى لمجانبــة الخطــأ والســقوط والتوتــر .وقــد أضفــى النــاس علــى األمــن شــيئ ًا مــن
الحساســية بــإزاء رجالــه لمــا يُنــاط بهــم مــن مهمــات وصالحيــات هامــة وخطيــرة لهــا بالــغ األثــر
علــى أمــن الدولــة والمجتمعــات وحيــاة األفــراد ومعتقداتهــم وحرياتهــم وممتلكاتهــم.
نظــراً لقدســية المهمــات الملقــاة علــى عاتــق المديريــة العامــة لألمــن العــام ـ رؤســاء
المســندة إليهــم وتنوعهــا ،وكذلــك خطــورة الصالحيــات
ومرؤوســين ـ وأهميــة اإلختصاصــات ُ
التــي يمارســونها عنــد الحــدود وفــي الداخــل وأثرهــا المباشــر والفــوري والكبيــر علــى الفــرد
والمجتمــع والدولــة  ،فقــد ترســخ فــي ضمائــر الحريصيــن علــى حقــوق االنســان وســيادة
القانــون ومبــادىء الحريــة والعدالــة والمســاواة ،مــن كافــة األمــم والشــعوب ،كثيــر مــن
المبــادىء والقيــم التــي يجــب ان تحكــم ســلوك عناصــر المديريــة ـ أمنييــن وإدارييــن ـ ليحصلــوا
علــى ثقــة المواطنيــن والمقيميــن.
بدأنــا فــي الســنوات الخمــس الماضيــة باتخــاذ اإلجــراءات والخطــوات الالزمــة لتطويــر المديريــة
العامــة لألمــن العــام وتحديثهــا ورفــع كفاءاتهــا وقدراتهــا وتحســين ادائهــا وانجازاتهــا ،فقــد
وجدنــا مــن الضــروري أن يلِــم جميــع مــن ينتســب الــى األمــن العــام بالصفــات والمزايــا التــي
يجــب أن يتحلــوا بهــا علــى مســتوى الوعــي القانونــي والقيــم والمبــادىء لتكــون ضابط ـ ًا
وناظم ـ ًا لهــم فــي عملهــم.
ان مــا تضمنتــه المدونــة ليــس جديــداً أو غريبــ ًا ،ســيما وان لبنــان هــو عضــو مؤســس فــي
منظمــة االمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة ،وملتــزم بتطبيــق المعاهــدات واالتفاقيــات
المتعلقــة بحقــوق االنســان والمصــادق عليهــا .مــا نقــوم بــه هــو جــزء مــن قناعتنــا وتربيتنــا
وقيمنــا الوطنيــة والعســكرية واألمنيــة واإلداريــة ،ويعكــس بدقــة مقدمــة دســتورنا ومتــن
أحكامــه  ،فضــا عــن المــادة األولــى مــن مرســوم تنظيــم مهمــات األمــن العــام ،والتــي جــاءت
علــى الشــكل التالــي:
«مهمــة األمــن العــام جمــع المعلومــات لصالح الحكومــة اللبنانيية وبنوع خــاص المعلومات
السياســيية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،ويســاهم األمــن العــام فــي التحقيــق العدلــي ضمــن
حــدود المخالفــات المرتكبــة ضــد أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي ،ويســاهم كذلــك مــع قــوى
األمــن فــي مراقبــة الحــدود البريــة والجويــة والبحريــة ومراقبــة األجانــب علــى األراضــي اللبنانيــة،
كمــا يتولــى اعطــاء اجــازات المــرور .اضافــة الــى القانــون الصــادر بتاريــخ  10تمــوز  1962الــذي انــاط
ب باألمــن العــام «صالحيــة تنظيــم آليــة اقامــة االجانــب فــي لبنــان ،وعمليــة الدخــول والخــروج
منــه واليــه».
إذا كان لــكل امــرء مــن اســمه نصيــب ،فــإن المطلــوب مــن المديريــة مــا يحملــه اســمها مــن
«أمــن عــام» ،يحمــي الدولــة ومؤسســاتها وكل مــن يقيــم علــى أراضيهــا ،وهــذا مــا يعطــي
للمدونــة قيمــة مضافــة لجهــة وضعهــا والتشــديد فــي تنفيذهــا والتــزام احكامهــا.

رؤيتنا
أمــن عــام يحتــرم ويحمــي حقــوق االنســان ويوطــد األمــن واالنتظــام العــام ويحافــظ علــى
الدولــة ومؤسســاتها.

رسالتنا
خدمة ورضى المواطن  ،المحافظة على أمنه وسالمته ،و إظهار وجه لبنان المشرق .
تطبيق القوانين واالنظمة دون المس بحرية وحق المواطنين والرعايا العرب واالجانب.
عدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو النوع اإلجتماعي أو الرأي
السياسي أو األصل الوطني أو على أي أساس آخر.
حماية الحقوق والحريات والدفاع عنها من أي انتهاك.
الحرص على تأمين األمن واألمان والخدمة لجميع المواطنين والمقيمين على
االراضي اللبنان ّية.
المهمات الميدان ّية ومكافحة االرهاب والجريمة،
وتنفيذ
ة
ي
اإلستعالم
الجهود
بذل اقصى
ّ
ّ
وتحقيق األمن واألمان.

مبادئنا
احترام الكرامة االنسانية
العدالة والمساواة في تطبيق القانون
حماية الفئات الضعيفة
القدوة في القيادة
اإلحتراف والمهنية والموضوعية
النزاهة واإلستقامة

ّ
وموظفي  1األمن العام
سلوكيّات عسكريي

2

تحــدد هــذه المد ّونــة المعاييــر األخالق ّيــة و اإلنســان ّية والقانونيــة التــي تحكــم عمــل جميــع
ّ
عســكريي وموظفــي األمــن العــام اثنــاء أدائهــم واجبهــم الوظيفــي فــي مختلــف قطاعاتــه.
ّ
وموظف األمن العام واجباته الوظيف ّية دون أي تمييز.
يؤ ّدي عسكري
يحترم الكرامة اإلنسان ّية و ال يمس بها و يعطي صاحب الحق ّ
حقه.
ي ّتخذ الجديّة واإلندفاع و الشفاف ّية مبدأً و إلتزام ًا في تنفيذ مهامه.
ّ
يحظر عليه إفشاء المعلومات التي ّ
يطلع عليها بحكم وظيفته و يحترم الحق
بالخصوصية لألفراد.
ّ
يتوخى المصلحة العامة بمعرض تنفيذه مهامه.
يتر ّفع عن المصلحة الشخص ّية و
يعتبر معن ّي ًا بأي فعل مخالف للقانون ويب ّلغ السلطة صاحبة الصالحية فوراً انطالق ًا من
مهامه القانون ّية وقسمه.
 1يقصد بعبارة «عسكريي األمن العام» الضباط والرتباء واالفراد (اناث وذكور).
 2يقصد بعبارة «موظفي األمن العام» الموظفون المدنيون والمتعاقدون واألجراء .

ال يقبل أية إكرام ّيات أو هدايا نتيجة قيامه بواجبه وال يرتكب أي فعل فساد أو يتستر عليه.
ال يسيء استخدام السلطة المناطة به.
المؤسسة من خالل االبتعاد عن القيام بأعمال مخالفة
يحافظ على كرامته وكرامة
ّ
للقانون ،أو سلوك ّيات تحط من قدرها.
يبذل الجهد الكافي لبناء الثقة مع االخرين و التعامل معهم.
يمتنع عن القيام بأي عمل من أعمال التعذيب او المعاملة القاسية او الالإنسان ّية أو
المهينة أو التحريض عليها أو التغاضي عنها أثناء إجراء التحقيقات أو أثناء تنفيذ األعمال
الموكلة اليه.
يتصرف بإحترام و دون فوق ّية أثناء ممارسته لوظيفته ودون التخ ّلي عن صفة الحزم.
الشدة ا ّلا في حاالت الضرورة وبشكل يتناسب مع خطورة الوضع
يمتنع عن استخدام
ّ
ً
ودون المغاالة في تقدير المخاطر وتبعا لمشروعية الوضع وضرورته وبعد استنفاد كافة
الوسائل الالعنفية.
ال يستعمل السالح إ ّلا في حاالت الضرورة القصوى وفق ًا للقانون بشكل يتناسب مع
الخطر ،وبعد استنفاد كافة الوسائل غير العنفية.
الحد من األضرار واالصابات
يحرص عسكري األمن العام عند استعمال السالح على
ّ
البشريّة قدر االمكان ويؤ ّمن االسعافات األولية الالزمة للمصابين.
يمتنع عسكري األمن العام عن تعاطي األمور السياسية أو اإلنتساب إلى األحزاب
والسياسية والنقابية واإلنتخابية.
والجمعيات والنقابات أو حضور اإلجتماعات الحزبية
ّ
يتوجب على الرئيس أن يكون القدوة والمثال في التقيد ببنود المد ّونة والعمل
ّ
بموجبها وتنمية قدرات مرؤوسيه.
يمتنع الرّئيس عن اعطاء أمر غير مشروع أو مخالف للقانون.
ال تعتبر األوامر غير المشروعة أو المخالفة للقانون مانعة للمسؤولية.
يتعامل الرئيس مع مرؤوسيه بإحترام وتقدير.
لعسكري األمن العام الحق باحترامه و عدم الحط من شأنه أو ذ ّمه أو قدحه أو اإلعتداء
عليه أثناء قيامه بوظيفته تحت طائلة المالحقة القضائية والمسلك ّية.

التعامل مع اصحاب الحقوق
يحكــم ســلوك عســكريي االمــن العــام فــي تعاملهــم مــع أصحــاب الحقــوق الواجــب
اإلنســاني والوظيفــي والقانونــي:
-1الواجب اإلنساني :
إحترام األشخاص كقيمة إنسان ّية وصون كرامتهم وحفظ حقوقهم.
عــدم التمييــز أو المفاضلــة بيــن األشــخاص بحســب جنســياتهم أو أعراقهــم أو مناطقهــم
والتعامــل معهــم ضمــن إطــار إحتــرام اإللتزامــات االنســان ّية واالخالق ّيــة و القانونيــة.
مراعــاة األوضــاع اإلنســان ّية لألشــخاص « كبــار الســن ،القاصريــن ,األطفــال ,المرضــى»...
الســ ّيما ذوي اإلحتياجــات الخاصــة.
ّ
الهشــة( مكتومــي القيــد،
بــذل الجهــد والعنايــة الكافييــن فــي التعامــل مــع الفئــات
النازحيــن ،الالجئيــن الــى دولــة ثالثــة ،ضحايــا اإلتجــار و اإلســتغالل. )...
المحافظة على رباطة الجأش و عدم المبالغة بر ّدات الفعل.

 -2الواجب الوظيفي و القانوني :
تنفيذ المهام المطلوبة ضمن األطر القانون ّية وبالسرعة الممكنة.
حسن إستقبال األشخاص والتعامل معهم بإحترام ومساعدتهم على إنجاز معامالتهم.
إحتــرام اإللتزامــات وحقــوق اإلنســان الــواردة فــي اإلتّفاق ّيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن
قبــل الدولــة ال ّلبنان ّيــة فــي التعامــل مــع أصحــاب الحقــوق.

المعابر الحدودية
يســتقبل عســكري االمــن العــام فــي النقــاط و المعابــر الحدوديــة المســافرين بطريقــة الئقة
دون تمييــز و يتــرك إنطباعـ ًا ج ّيــداً لديهــم.
يتوخــى الد ّقــة و الرقــي فــي التعامــل مــع المســافرين و ال يتملمــل مــن إستفســاراتهم وال
يُبالــغ فــي ر ّدة الفعــل علــى بعــض تصرفاتهــم.
يسهل إنتقال األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة.
ِّ
ال يم ّيز عسكري األمن العام بين مسافر وآخر إستناداً الى جنسه أو لونه أو جنس ّيته.
ـدم عســكري األمــن العــام الخدمــة للوافديــن و المســافرين ،وفق ـ ًا لألصــول و القوانيــن
يقـ ّ
مرعيــة اإلجــراء ،ضمــن فتــرة إنتظــار معقولــة ومب ـ ّررة.
يُعامــل عســكري األمــن العــام العامــات فــي الخدمــة المنزليــة معاملــة إنســانية و الئقــة
تراعــي هشاشــة أوضاعهــن.
يرفض عسكري األمن العام أي وساطات و ينبذ منح إمتيازات غير محقة للمسافرين.

نزالء مراكز اإلحتجاز
يحرص عسكري األمن العام في مراكز اإلحتجاز على:
حظر حجز حرية أي انسان إال وفق ًا للقانون.
تأمين المكان والمساحة الكافية إلقامة النزيل بما يحترم كرامته اإلنسانية وخصوصيته.
حظــر التعذيــب أو أي شــكل مــن أشــكال المعاملــة الالإنســانية أو الحاطــة مــن الكرامــة
اإلنســانية أو المهينــة و عــدم التحريــض عليهــا أو التغاضــي عنهــا.
حظــر أي شــكل مــن أشــكال التع ـرّض الجســدي أو المــا ّدي أو المعنــوي للموقوفيــن أثنــاء
نقلهــم مــن وإلــى مركــز اإلحتجــاز.
اإلهتمام بنظافة ورعاية وتغذية المحتجزين مع مراعاة شروط السالمة العامة.
تأميــن العنايــة الطب ّيــة الالّزمــة للمحتجزيــن فــي مركــز اإلحتجــاز وال ّتعامــل مــع الحــاالت
ّ
بالســرعة ا ّلالزمــة.
الطارئــة
ّ
اإللتــزام بمعاييــر حقــوق االنســان والقانــون اللبنانــي خــال قيامهــم بعمل ّيــات المحافظــة
علــى اإلنضبــاط واإلنتظــام فــي مركــز اإلحتجــاز.
والتقــدم بطلبــات وشــكاوى،
إتاحــة إمكان ّيــة اإلتّصــال بالعالــم الخارجــي للمحتجزيــن،
ّ
ومشــاهدة األعمــال التلفزيون ّيــة وقــراءة الكتــب ،وأداء الفــروض والواجبــات الدين ّيــة بحســب
األنظمــة الم ّتبعــة فــي مركــز اإلحتجــاز.
تســهيل إجــراء مقابلــة المحتجزيــن مــع ذويهــم أو ممثليهــم القانونييــن أو المنتدبيــن مــن
الســفارات إذا كانــوا أجانــب.

نص عليها القانون.
اإلستعانة
بمحام في الحاالت التي ّ
ٍ
اإلســتعانة بعناصــر نســائية فــي التعامــل و التحقيــق مــع النســاء المحتجــزات إحترامــ ًا
لخصو ص ّيتهــن .
معالجة ملفات المحتجزين ضمن مهل معقولة دون تأخير.

العمال المهاجرون
ّ
يلتزم عسكري األمن العام بــــــــ:
إســتقبال الرعايــا العــرب واألجانــب بطريقــة الئقــة واإلنطــاق فــي التعاطــي معهــم مــن
عقل ّيــة خدمات ّيــة ،علــى إعتبــار أنّهــم أصحــاب حــق وليســوا طالبــي خدمــة ،ضمــن األصــول التــي
حددتهــا القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات الناظمــة لــكل حالــة.
ّ
موحــدة تتوافــق والمبــادئ اإلنســان ّية العامــة دون المــس بالكرامــات أو أي
إعتمــاد معاييــر
ّ
مفاضلــة أو تمييــز بســبب العــرق أو الجنس ـ ّية أو الجنــس أو الديــن.
ّ
تمكيــن أصحــاب العالقــة مــن اإلطــاع علــى كافــة األنظمــة والتعليمــات المتعلقــة
بهــم وتقديمهــا لهــم بطريقــة واضحــة وســهلة يمكــن فهمهــا( موقــع المديريّــة العامــة
لألمــن العــام علــى اإلنترنــت ،التعاميــم والنشــرات اإلعالم ّيــة ،لوحــات اإلعالنــات فــي الدوائــر
والمراكــز.)...
تقديــم اإليضاحــات الالّزمــة علــى اإلستفســارات المتع ّلقــة بالتعليمــات وأوضــاع أصحــاب
ّ
والتأكــد مــن إيصــال التوضيحــات الالزمــة دون أي غمــوض أو إلتبــاس.
العالقــة
عــدة طــرق لتقديــم الشــكاوى لتصبــح بمتنــاول الجميــع (شــعبة الشــكاوى ،مركــز
وضــع ّ
اإلتّصــال  ،call centerالبريــد اإللكترونــي ،صناديــق الشــكاوى الموضوعــة فــي كافــة الدوائــر
والمراكــز.)...
قبــول المراجعــات ومعالجتهــا دون عراقيــل أو محابــا ٍة ألحــد علــى حســاب أصحــاب الحقــوق،
وإعتمــاد التجـرّد والموضوع ّيــة فــي المعالجــة.
ّ
التأكــد مــن إســتيفائها للشــروط القانون ّيــة
العمــل علــى تقديــم الخدمــة ألصحابهــا بعــد
ضمــن مهــل زمن ّيــة معقولــة ومب ـ ّررة ودون أي تأخيــر أو مفاضلــة بيــن حالــة وأخــرى.
ّ
الهشــة والمســتضعفة ،وضحايــا إســاءة المعاملــة واإلســتغالل واإلتجــار،
تخصيــص الفئــات
بمعاملــة خاصــة تتماشــى مــع أوضاعهــم.
قبــول طلبــات إعــادة النظــر فــي القــرارات الصــادرة ضمــن الحــاالت التــي تســمح بهــا
ا لتعليمــا ت .
التحـرّك التلقائــي عنــد التعـرّف علــى أي حالــة إتجــار أو إســتغالل واتّخــاذ التدابيــر الالّزمــة وفقـ ًا
للقوانيــن المرع ّيــة اإلجــراء.

عامالت الفن في المالهي الليليّة
يجب على عسكري األمن العام في دائرة الفناّنين:
معاملــة عامــات الفــن معاملــة إنســانية دون أي تمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو
اللــون أو الجنســية.

مقابلــة عاملــة الفــن القادمــة الــى لبنــان للتأكــد مــن مطابقــة توقيعهــا علــى عقــد عملهــا
وعــدم وقوعهــا ضح ّيــة خــداع يــؤ ّدي الــى إســتغاللهاّ ،
وإطالعهــا علــى حقوقهــا وواجباتهــا
إســتناداً لألنظمــة المرع ّيــة اإلجــراء.
تزويد عاملة الفن برقم هاتف ساخن لطلب المساعدة نتيجة اي طارئ يحصل معها.
التأكــد مــن ســامة وإنطبــاق كافــة الشــروط اإلنســانية و الصحيــة علــى مــكان إقامــة عاملــة
الفــن.
إتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لمنــع إســتغالل عاملــة الفــن أو تعنيفهــا أو إســاءة معاملتهــا
والحــؤول دون وقوعهــا ضحيــة إتجــار بالبشــر.
إتّخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على حقوق عاملة الفن المال ّية.
مســاعدة عاملــة الفــن األجنبيــة علــى العــودة الــى وطنهــا عنــد رغبتهــا بذلــك و إعطائهــا
التســهيالت الالزمــة عمــ ً
ا باألنظمــة والقوانيــن.

المصنفات الفنية
يحــرص عســكري األمــن العــام عنــد ممارســته إلختصاصــه لــدى التعامــل مــع المصنفــات
الفنيــة علــى إحتــرام حريــة التعبيــر و المعتقــد وفقــ ًا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي الدســتور
اللبنانــي المتضمــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان.
ـهل عســكري األمــن العــام نشــر كل عمــل فنــي يســاهم فــي إثــراء التنــوع و الفكــر الحــر
يُسـ ّ
و الــذي يعكــس واقــع لبنــان المتنــوع.
يعمــل عســكري األمــن العــام علــى تركيــز رقابتــه بمــا يتعلــق بالحــض علــى الكراهيــة بيــن
مكونــات المجتمــع أو التطــرف العنيــف أو اإلرهــاب.
يمــارس عســكري األمــن العــام هــذه الصالحيــات ضمــن مبــدأ التناســب بيــن إحتــرام حقــوق
اإلنســان والحفــاظ علــى أمــن وســامة المجتمــع.

أحكام ختامية
ّ
ويتخــذون
يراقــب الرؤســاء أعمــال مرؤوســيهم ويتأكــدون مــن تق ّيدهــم بهــذه المدونــة
ال ّتدابيــر المناســبة بحــق المخالفيــن.
هــذه المد ّونــة ملزمــة لكافــة عســكريي وموظفــي األمــن العــام تحــت طائلــة المســاءلة،
وعليــه تلتــزم المديريــة العامــة لألمــن العــام بتطبيــق أحكامهــا وتتخــذ التدابيــر المناســبة بحــق
المخالفيــن.

