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نشاطات

نشاطات

وقعت املديرية العامة لالمن العام خالل السنوات االخرية عددا من بروتوكوالت
التعاون مع الجامعة اللبنانية ،الجامعة االمريكية يف بريوت ،جامعة القديس يوسف،
جامعة الحكمة ،الجامعة االسالمية ،الجامعة اللبنانية االمريكية وجامعة البلمند،
قضت مبنح عسكريي املديرية وافراد عائالتهم حسومات عىل االقساط.

تعاون األمن العام وريستارت واألمم املتحدة
لضمان حقوق الالجئني واملحرومني من حريتهم
املفتش مؤهل اول ماهر جنون.

املفتش مؤهل أول جنون :تعاون
األمن العام والجامعات أوصلني إلى الدكتوراه
املفتش مؤهل اول يف املديرية العامة لالمن العام
ماهر جنون انقطع عن متابعة تحصيله العلمي
بعد التحاقه باملديرية عام  ،1999وهو العام الذي
حاز اجازة يف الحقوق اللبنانية من جامعة بريوت
العربية .حلم متابعة تحصيله العلمي ظل شبه
مستحيل بالنسبة اليه حتى بداية عام  .2018بعد
ذلك التاريخ ،ويف موازاة متابعة خدمته ضمن
املديرية ،بدأ حلمه يتحول اىل حقيقة.
"االمن العام" التقته يف مركز عمله ضمن شعبة
املالحقات املسلكية والقضائية التابعة ملكتب
شؤون العديد يف املديرية العامة لالمن العام.
■ ما سبب انقطاعك لفرتة طويلة جدا عن
متابعة تحصيلك العلمي؟
□ اسباب ثالثة مجتمعة حالت ،بعد التحاقي
باملديرية العامة لالمن العام منذ  21عاما ،دون
تحقيق حلمي متابعة تحصييل العلمي .اولها
توقيت خدمتي ضمن املديرية الذي عىل الرغم
من كل التغيريات التي تطرأ عليه من حني اىل
آخر ،مل يكن يتناسب ابدا مع دوامات التدريس
يف معظم الجامعات التي تفرض حضور نسبة
معينة من املحارضات التي تتوزع بني ما هو قبل
الظهر وبعده .ثانيها اقساط الجامعات املرتفعة
قياسا براتبي .ثالثها مسؤوليايت العائلية كزوج واب
لولدين .لذا كانت االستحالة شبه مطلقة حتى
بداية عام  .2018يف االشهر االخرية من عام ،2017
خالل احد اجتامعاتنا بسعادة املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،ويف معرض حديثه
عن ان العلم مثابة الصخرة الصلبة التي يجب
ان نبني عليها حارضنا ومستقبلنا داخل املديرية
وخارجها ،ابلغنا ان املديرية بدأت التحضري النجاز
بروتوكوالت تعاون مع جامعات عاملة يف لبنان
ستقدم تخفيضات كبرية عىل اقساطها السنوية

بنسبة ترتاوح بني  20و %50لعسكريي االمن
العام وسائر افراد عائالتهم .واعطى اللواء ابراهيم
توجيهاته لتكون خدمة كل من يرغب يف متابعة
تحصيل علمه من الضباط والعسكريني متناسبة
مع دوام الجامعة التي ينتسب اليها .بعد فرتة
قصرية ،بدأ يتواىل توقيع بروتوكوالت التعاون
بني املديرية وعدد من الجامعات ،من ضمنهم
بروتوكول تعاون مع جامعة الحكمة التي تدرس
الحقوق اللبنانية والدراسات العليا يف مختلف
فروع القانون .شعرت بفرح عظيم انذاك ألن
ابرز املعوقات امام متابعة تحصييل العلمي مل
تعد موجودة .فور توقيع الربوتوكول يف مطلع
عام  2018انتسبت اىل جامعة الحكمة ملتابعة
الدراسات العليا يف القانون الخاص .يف نهاية عام
 2019انهيت الدراسات العليا بنجاح .مطلع العام
الجاري ،ومبا انه يوجد ايضا بروتوكول تعاون بني
االمن العام والجامعة االسالمية يف لبنان ،انتسبت
اليها لبدء التحضري الطروحة دكتوراه يف القانون.
■ كيف تجلت تسهيالت الخدمة التي ارشت
اليها؟
□ من خالل استبدال دوامات خدمتي مبا يتناسب
مع املحارضات واالمتحانات يف الجامعة .كام كنت
استفيد من اجازايت القانونية يف فرتات االمتحانات
تحديدا.
■ ما عنوان الرسالة التي قدمتها يف الدراسات
العليا؟
□ رسالتي كانت بعنوان "طبيعة العالقة بني
الرشكة القابضة والرشكة التابعة  -فرع القانون
التجاري" .يف هذا االطار ،اوضح ان الرشكة
القابضة (او رشكة الهولدينغ) هي من الرشكات
الحديثة نسبيا يف عامل القانون .فهي وليدة التطور

االقتصادي الهائل بفعل تقدم العلم والتكنولوجيا
الذي استدعى قيام مشاريع ضخمة تتمحور حول
نشاطات متعددة ومتنوعة تتطلب قدرات مالية
كبرية .هذا الواقع فرض وجود رشكة اساسية،
او ما يعرف بالرشكة االم ،تتوىل دور التخطيط
والتوجيه عىل الصعد االدارية واالقتصادية
واملالية ،بينام تقوم الرشكات التابعة لها باملهامت
التنفيذية .انترش هذا النوع من الرشكات يف
غالبية دول العامل ،كام يف الدول العربية السيام يف
لبنان بعد صدور املرسوم االشرتاعي رقم 83/45
يف تاريخ  24حزيران  1983الذي وضع نظام
الرشكات القابضة.
■ بالنسبة اىل الدكتوراه ،هل اخرتت موضوع
االطروحة؟
□ حتى االن مل اخرت رسميا موضوعا محددا،
بل وضعت نصب عيني ثالثة احتامالت .االول
موضوع املسؤولية املدنية والجزائية عن االخطاء
الطبية ،مع كل ما يتفرع عنه من نقاط قانونية
مستجدة وهي محط جدل يف االجتهاد .الثاين
حقوق وواجبات قايض التحقيق وطبيعة وحدود
عالقاته بكل الجهات القضائية وغري القضائية.
الثالث حقوق املوقوف تحديدا وحقوق املدعي
واملدعى عليه يف جميع مراحل املحاكمة عموما.
■ اي تأثري كان لحصولك عىل شهادة دراسات
عليا يف القانون يف ما خص عملك ضمن املديرية؟
□ تأثري ايجايب جدا .فانا اخدم ضمن شعبة
املالحقات املسلكية والقضائية التي يتمحور
كل عملها ضمن االطر القانونية .بالتايل ،حيازيت
شهادة دراسات عليا يف القانون ساهمت بشكل
كبري يف تطوير ادايئ الوظيفي ونجاحي يف معالجة
ادق امللفات القانونية بعمق قانوين اكرب.

يف سياق تعاون املديرية العامة لالمن العام مع
معظم املنظامت والجمعيات املحلية والدولية
الناشطة يف مجال حقوق االنسان ،نظمت
بالتنسيق مع مركز ريستارت لتأهيل ضحايا
العنف والتعذيب ،بالرشاكة مع مفوضية االمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،دورة تدريبية حول
الضامنات القانونية واالجرائية يف التعامل مع
الالجئني واالشخاص املحرومني من حريتهم.
شارك يف الدورة التي تهدف اىل تعزيز احرتام
حقوق االنسان يف املجتمع من جهة اوىل ،ورفع
مستوى اداء املشاركني فيها وثقافتهم من جهة
ثانية ،ضباط وعسكريون من مختلف مكاتب
االمن العام ودوائره ومراكزه التي تعنى مبارشة
بشؤون املوقوفني والالجئني والفئات املستضعفة
تحديدا ،اضافة اىل ضباط ورتباء من الجيش
اللبناين  -الرشطة العسكرية ،ومن املديرية العامة
لقوى االمن الداخيل.
ميكن تلخيص ابرز ما تضمنه برنامج الدورة كااليت:
 كلمة املديرة التنفيذية ملركز ريستارت ونائبةرئيس اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب يف
االمم املتحدة سوزان جبور ،ع ّرفت فيها بعمل
مركز ريستارت يف لبنان ،ومهامت لجنة الوقاية
من التعذيب يف منطقة الرشق االوسط وعالقتها
بالسلطات اللبنانية وسائر املنظامت الدولية التي
تعنى بحقوق االنسان.
 كلمة ملساعدة ممثلة مفوضية االمم املتحدةلشؤون الالجئني آن تريبويل التي شددت عىل اهمية
الدورات التي تجرى بالتعاون مع مركز ريستارت.

من الدورة.

 محارضة لعضو وحدة الحامية يف االمماملتحدة لشؤون الالجئني رميوندا العلم،
حول الحامية الدولية لالجئني واالتفاقيات
الخاصة بالالجئني املوقعة من الدولة اللبنانية
وآليات تنفيذها ،وااللتزامات املفروضة عىل
لبنان وسائر الدول املنضمة اىل االتفاقية يف
شأن الالجئني والنازحني ومنعدمي الجنسية،
اضافة اىل عرض ابرز املساعدات والخدمات
التي تقدمها منظمة شؤون الالجئني يف هذا
املجال.
 قدمت جبور عددا من املحارضات التيمتحورت حول:
 قانون معاقبة التعذيب وغريه من رضوباملعاملة او العقوبة القاسية او الالنسانية او
املهينة ،الصادر تحت الرقم  65عام  :2017عرض
اهدافه وتفاصيله ،العقوبات التي ينص عليها،
كيفية االبالغ عن الجرائم ،العقوبات ،التعويضات
املفروضة لالشخاص الذين تعرضوا للتعذيب
وكيفية اعادة تأهيلهم.
 قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق االنساناملتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ،الصادر
تحت الرقم  62عام  :2016عرض دور كل من
املؤسسة واللجنة يف منع التعذيب يف السجون
ومراكز التوقيف ،ومراقبة عملها ،والتقارير
التي ترفعها اىل القضاء اللبناين واالمم املتحدة،
والزيارات امليدانية التي تقوم بها ،واملبادئ التي
يجب ان تلتزمها اللجنة الوطنية يف اثناء تأدية
مهامها ،والحقوق التي تتمتع بها.

رميوندا العلم.

 االلتزامات القانونية الدولية املفروضة عىللبنان وسائر الدول املنضمة واملوقعة عىل كل
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة او العقوبة القاسية او الالانسانية او
املهينة ،والربوتوكول الدويل االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب.
 بروتوكول اسطنبول الذي يحدد اآللياتالتنفيذية واالجرائية لتنفيذ االتفاقيات الدولية
ملناهضة التعذيب والتقارير الدورية الواجب
رفعها من الجهات املعنية بالتنفيذ واملراقبة،
واهمية التوثيق الجسدي والنفيس للتعذيب من
السلطات القضائية يف املحاكم ،ودور مامريس
املهن الطبية والصحية يف مجال املراقبة ورفع
التقارير وكيفية تنفيذهم لعملهم.
كام القى املحامي جاد طعمه محارضة متحورت
حول:
 حقوق االنسان. القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءاملعروفة باسم قواعد او مبادئ مانديال ،نسبة
اىل رئيس جنوب افريقيا االسبق واملناضل يف
سبيل حقوق االنسان نيلسون مانديال الذي كان
سجينا سياسيا لفرتة طويلة يف ظل نظام الفصل
العنرصي.
 قواعد بانكوك ملعاملة السجينات والقارصاتيف السجون مبن فيهم الحوامل وحديثات الوالدة،
وتطبيق مبدأ مصلحة املولود الفضىل.
يف الختام ،جرى توزيع شهادات عىل الضباط
والعسكريني املشاركني يف الدورة.
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