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متعاونًا مع المنظمات والجمعيات المحلية والدولية

شراكة األمن العام واملجتمع املدني تع ّزز الحقوق

نهج اعتامد اعىل املعايري الدولية لحقوق االنسان الذي تطبقه املديرية العامة لالمن العام يف كل مجاالت عملها ،مل
يتوقف عند حدود اطالقها مدونة قواعد سلوك العسكريني الخاصة بها ،بالتعاون مع مكتب االمم املتحدة يف لبنان ،وال
عند بناء نظارة منوذجية .بل تطور ليثمر تعاونا عمالنيا مع منظامت وجمعيات املجتمع املدين ،مبا جعلها رشيكة لها
يف تعزيز رشعة حقوق االنسان

القيمة الحضارية واالنسانية ألي مؤسسة الهجرة غري الرشعية واللجوء ،مكافحة االتجار مئات املنظامت والجمعيات

عسكرية او امنية او حتى مدنية ،ال تقاس
اال مبدى احرتامها حقوق االنسان وتوفريها
الضامنات العمالنية لها .االكيد ان مستوى
ذاك االحرتام وتلك الضامنات ال يقاس بكمية
الشعارات واالقوال ،بل حرصا بكمية ونوعية
االفعال التي تجعلهام واقعا ملموسا .انطالقا
من هذه الحقائق ،سؤال بشقني يفرض نفسه:
ما هي ابرز االنجازات التي قامت بها املديرية
العامة لالمن العام ،منذ بدء خطة تطويرها
وتحديثها التي اطلقها اللواء عباس ابراهيم منذ
اوائل عام  2012حتى اليوم ،بشكل تلقايئ من
جهة اوىل ،او بالتعاون مع منظامت وهيئات
وجمعيات املجتمع املدين املحلية والدولية من
جهة ثانية ،احرتاما وضامنا لتلك الحقوق؟

بالبرش ،عاملة االطفال غري القانونية ،التعامل
مع التقارير الدولية الخاصة بحقوق االنسان
وسواها من امللفات .وذلك بشكل مبارش او
من خالل التنسيق مع املنظامت والهيئات
والجمعيات املحلية والدولية ،ومع املؤسسات
الرسمية املعنية .وقد بينت االحصاءات انها
تستقبل وتتابع وتعالج ما يرتاوح بني  1100اىل
 1500حالة انسانية تتصل بعملها شهريا .ما
تجدر االشارة اليه هو ان يف امكان اي منظمة
او هيئة او جمعية تعنى بأي مجال من مجاالت
حقوق االنسان ان تتواصل معها عىل الرقم
 01-424638للتعاون والتنسيق .فاملديرية تضع
كل امكاناتها يف خدمة القضايا االنسانية ضمن
حدود مهامتها وصالحياتها القانونية.

يتجاوز عدد منظامت وهيئات وجمعيات
املجتمع املدين املحلية والدولية التي
تتعاون وتنسق مع املديرية العامة لالمن
العام بشكل دائم ومتواصل ،يف مختلف
مجاالت حقوق االنسان 300 ،منظمة وهيئة
وجمعية .التعاون يشمل مواضيع حقوقية -
انسانية مختلفة ،كمكافحة جرائم املخدرات،
االتجار بالبرش ،تسول االطفال عىل الطرقات،
انتهاك حقوق املرأة ،انتهاك حقوق الطفل،
الهجرة غري الرشعية ،لعب امليرس ،مساعدة
املرشدين ،املعاملة النموذجية للموقوفني
موقتا وللسجناء ،مساعدة ضحايا االتجار
بالبرش ،مساعدة ضحايا املخدرات ،الحد من
اخطار ادمان التدخني ،وسواها من االفات

واالخطار االجتامعية التي تعرض االنسان والقانونية املتعلقة بحقوق االنسان واملعتمدة مساواة املرأة بالرجل

للخطر او تنتهك احدى او بعض حقوقه .من دوليا ،يف كل مجاالت عملها ،من جهة اخرى.
ابرز تلك املنظامت والهيئات والجمعيات كل بنود املدونة لها الصفة االلزامية بالنسبة
نذكر عىل سبيل املثال :املفوضية العليا اىل جميع عسكريي االمن العام.
لشؤون الالجئني  ،UNHCRمنظمة العمل
الدولية ،املنظمة الدولية للهجرة  ،IOMونقابتي املحامني
املفوضية السامية لحقوق االنسان ،مكتب الول مرة يف تاريخ املديرية العامة لالمن العام
االمم املتحدة للمخدرات والجرمية ،منظمة ونقابة املحامني يف لبنان ،تم توقيع بروتوكول
كاريتاس ،جمعية كفى ،جمعية ابعاد ،تعاون بني املديرية ونقابة املحامني يف بريوت
جمعية جاد  -شبيبة ضد املخدرات ،املجلس يف  24ايار  .2015كام تم توقيع بروتوكول
االعىل للطفولة ،الصليب االحمر اللبناين ،مامثل مع نقابة املحامني يف طرابلس يف 27
اللجنة الدولية للصليب االحمر الدويل ،ايلول  .2016تضمنا كل ما من شأنه تحديد
مؤسسة عامل الدولية ،الهيئة الكاثوليكية اسس التعاون وتسهيل مهامت املحامني لدى
للهجرة ،االغاثة االسالمية ،املعهد االورويب جميع مكاتب ودوائر ومراكز االمن العام.
للتعاون والتنمية ،جمعية قرى االطفال S
 ،O Sمسرية العودة اىل فلسطني ،اطباء بال
حدود -بلجيكا ،وسواها.

مع االمم املتحدة

عام  2016اطلقت املديرية العامة لالمن العام
بالتعاون مع مكتب املفوض السامي لحقوق
االنسان يف االمم املتحدة مدونة قواعد السلوك
العسكري الخاصة بها .تتضمن املدونة تحديد
رؤية ومبادئ املديرية ورسالتها االنسانية ،من
جهة ،وقواعد سلوك عسكرييها وموظفيها
وفق ارقى املعايري االنسانية واالخالقية

يمكن قوى املجتمع
املدني التواصل مع االمن
العام للتنسيق والتعاون
استحداث دائرة خاصة
تعنى بحقوق االنسان

املجتمع املدين

يضم املجتمع املدين مجموعة واسعة النطاق
من املنظامت غري الحكومية ،املنظامت
غري الربحية ،النقابات العاملية ،املنظامت
الخريية ،املنظامت الدينية ،النقابات املهنية،
مؤسسات العمل الخريي ،وسواها .هو يتميز
بكونه ينهض بعبء التعبري عن اهتاممات
وقيم اعضائه أو اآلخرين ،استنادا اىل اعتبارات
اخالقية او ثقافية او سياسية او علمية او
دينية او حقوقية او خريية.

واملساواة يف التطويع

دائرة لحقوق االنسان

يف ترشين االول  2016تم استحداث "دائرة
حقوق االنسان واملنظامت والهجرة" يف
املديرية العامة لالمن العام .تعنى الدائرة
مبعالجة ملفات حقوق االنسان ومتابعتها،

وذلك عىل صعيد حق منح اذن سفر ابنهام
القارص .يف املايض كان اذن سفر القارص دون
سبع سنوات يعطى مبوافقة االب واالم معا.
اما القارص بني  7و 18سنة ،فاالذن بسفره
كان محصورا بوالده فقط دون اي اعتبار لرأي
االم .امام هذا الواقع الذي يهدر حقوق املرأة
ضمنيا ،وبهدف تكريس مساواتها بالرجل يف
كل ما يتصل مبسؤوليات االمن العام ،اصدر
اللواء عباس ابراهيم يف  2013-12-11تعليامت
قضت بتكريس القاعدة التالية :اما موافقة االب
واالم معا عىل اذن سفر القارص دون  18سنة،
واما احدهام يكون ملزما ابراز قرار صادر عن
السلطة القضائية املختصة يعطيه حق منح
االذن مبفرده .بذلك اصبح منح جواز السفر
اللبناين لقارص دون الثامنة عرشة من عمره
يخضع لالحكام التالية:
اوال :بصورة الزامية ،يجب اخذ موافقة
وتوقيع والد ووالدة القارص معا عىل كل
طلب جواز سفر لقارص دون الثامنة عرشة
من العمر ،وذلك:
 -1اما امام املختار الذي يصادق عىل توقيع كل
منهام عىل حدة.
 -2او امام عسكري االمن العام يف املركز
االقليمي الذي يتسلم الطلب ويصادق عىل
التوقيع .يف حال وفاة الوالدين او احدهام ،او
يف حالة الطالق او الهجر ،فإنه يعود حق االذن
بالسفر والتوقيع عىل الطلب اىل من يحل محله
قانونا بناء عىل حكم قضايئ مصادق عليه من
املرجع املختص يف تاريخ ال يعود اىل اكرث من
سنة .بذلك تكرس حق مساواة املرأة بالرجل يف
منح اذن السفر البنهام القارص.

مساواة املرأة بالرجل يف دورات التطويع والوظائف واملهامت.

تنسيق مع السفارات االجنبية ومنظمة االمم املتحدة بازاء االوضاع القانونية واالجتامعية لالجانب املوقوفني موقتا.

تشري االرقام اىل انه منذ بدء تنفيذ خطة
تحديث االمن العام حتى اليوم ،بفعل دورات
التطويع املتالحقة ،زاد عدد الضباط االناث
مبعدل اربعة اضعاف عام كان عليه العدد
سابقا .اما نسبة الرتباء االناث فزادت يف
حدود الضعفني والنصف .وتؤكد الوقائع ان
كل الوظائف اصبحت متاحة للمرأة ،حتى
االمنية منها واملتمثلة مبتابعة رصد شبكات
االرهاب والتجسس ،حيث استحدثت فرق
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لبنان – مركز االجانب ،وتتم حراسته من عنارص
االمن العام .كل ذلك بهدف تأمني افضل رشوط
املعاملة االنسانية لكل املوقوفني موقتا ذوي
الحاالت االنسانية االستثنائية.

مكتب لكاريتاس لبنان داخل نظارة االمن العام املحدثة واملراعية اعىل معايري حقوق االنسان.

محرتفة ،وباتت املرأة تخضع لدورات يف
االختصاصات املختلفة ،مهنية وادارية وثقافية
وامنية وعسكرية.
يف االستنتاج ،ميكن القول ان املديرية العامة
لالمن العام التي كانت اول مؤسسة عسكرية
يف تاريخ لبنان تطوع امرأة يف صفوفها عام
 ،1972تتجه اليوم لتكون اول مؤسسة عسكرية
تحقق املساواة الكاملة بني املرأة والرجل ،عدديا
ووظيفيا ،من مرحلة التطويع يف الدورات ،اىل
الوظائف واملهامت الخاصة.

حقوق املوقوف موقتا

مع تسلم اللواء ابراهيم زمام املسؤولية يف
املديرية العامة لالمن العام ،وبعد جولة له
عىل نظارتها الكائنة منذ عام  2000ضمن طبقة
سفلية تحت جرس العدلية ،حيث ظروف اقامة
العسكريني واملوقوفني موقتا مل تكن تتوافر فيها
الرشوط الصحية والحقوقية الالزمة ،خاطب
ضباطها وعنارصها قائال ":عار عىل االمن العام
ان تبقى نظارته عىل وضعها الحايل تحت
االرض" .من ذاك التاريخ بدأ السعي اىل ايجاد
ارض مناسبة لتشييد نظارة عليها .يف  8ايلول
 2016دشنت النظارة الجديدة لالمن العام
تحت شمس ساحة العبد .النظارة الجديدة
تعترب من بني االهم يف لبنان والرشق االوسط
لناحية مواصفاتها ومراعاتها العىل معايري حقوق

االنسان العاملية .فهي تتضمن  800رسير ضمن
غرف واسعة ومجهزة مبكيفات وتلفزيونات
واالت لتنقية الهواء ،اضافة اىل وجود اربعة
متنزهات ،ملعبي كرة سلة ،مطاعم ،ناد ريايض،
نشاطات ترفيهية وفنية ،مكتبة تحوي كتبا منوعة
للثقافة العامة ،مشغل لالعامل اليدوية ،هواتف
لالتصاالت املحلية والدولية ،مستوصف وسواها.
ناهيك بان اطباء من االمن العام موجودون فيها
بشكل متواصل ملعاينة املوقوفني موقتا.
يف هذا السياق ال بد من التوقف عند بعض
اطر التعاون بني االمن العام ومنظامت وهيئات
وجمعيات حقوق االنسان ضمن النظارة ،وابرزها:
أ– تتضمن النظارة مكتبا خاصا لكاريتاس لبنان
يضم مرشدات اجتامعيات يتواجدن ليال ونهارا
يف النظارة لتأمني الرعاية النفسية واالجتامعية
ألي موقوف يعاين من اضطراب او مرض نفيس،
وكذلك الي موقوفة موقتا تكون حامال.
ب  -اذا صودف ان كانت احدى املوقوفات
موقتا ،عىل سبيل املثال ،لديها طفل رضيع مثال
او تعرضت لفعل من افعال االتجار بالبرش او
غري ذلك من الحاالت املشابهة ،فإن االمن العام
يحرص ،تحت ارشاف القضاء املختص ،عىل
عدم وضع اصحاب تلك الحاالت ضمن النظارة
وامنا يف دار رعاية خاص تديره رابطة كاريتاس

ج -الوجبات الغذائية الثالث التي تقدم يوميا
للموقوفني موقتا ،والتي تستويف الرشوط
الصحية والغذائية وتتالءم مع املعتقدات الدينية
والعقائدية ومع الحاالت الصحية الخاصة ،يتم
تحضريها يف ارشاف مبارش من اختصاصيات
تغذية يتبعن لرابطة كاريتاس لبنان.
د -استنادا اىل التعاون والتنسيق الدامئني بني
االمن العام واللجنة الدولية للصليب االحمر،
يقوم وفد منها بزيارة النظارة بشكل اسبوعيا
ملقابلة اي موقوف موقتا ورفع تقرير يف
نتيجة الزيارة ،مبا يضمن اعىل معايري احرتام
حقوق االنسان.
ه -هناك تنسيق دائم بني االمن العام وجميع
السفارات االجنبية العاملة يف لبنان ومع منظمة
االمم املتحدة لشؤون الالجئني  UNHCRيف كل
ما يخدم االوضاع القانونية واالجتامعية لالجانب
املوقوفني موقتا يف النظارة.
و -بالتعاون مع املنظامت والهيئات التي تعنى
بحقوق االنسان ،وكذلك مع ادارات العديد من
املدارس ،يتم اجراء نشاطات ترفيهية متنوعة
داخل النظارة بشكل دوري ،كاستقبال فرق
تعزف املوسيقى ،او طالب يقومون بتعليم
املوقوفني موقتا انجاز بعض االشغال اليدوية،
وغريها من النشاطات ذات الطابع الفني
واالجتامعي والرتفيهي .مبا يتيح الشخاص
موقوفني موقتا االستفادة من تلك االجواء
الرتفيهية والتثقيفية يف آن.

تكريسا للدستور والقوانني

يأيت اداء االمن العام هذا ،املكرس للحقوق
بشكل تلقايئ او بالتعاون مع قوى املجتمع
املدين ،كرتجمة فعلية ملقدمة الدستور اللبناين
ومضمونه والقوانني اللبنانية ذات الصلة ،وللكثري
من الترشيعات الدولية االنسانية واالتفاقات
واملعاهدات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية،
كالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية ،اتفاق القضاء عىل جميع اشكال
التمييز ضد املرأة ،وسواها.
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