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عام 2015 اعتمدت االمم املتحدة باالجامع خطة التنمية املستدامة لعام 2030، 
من ضمنها مفهوم النوع االجتامعي واملساواة بني الجنسني. دارت حولها مناقشات 
يف املنتديات السياسية واملجتمعات املدنية ووسائل االعالم. واولت املديرية العامة 
لالمن العام هذا املفهوم اهمية يف اطار خطتها االسرتاتيجية للفرتة املمتدة ما بني 

عامي 2018 و2022 

صلة التنمية المستدامة ومفهوم النوع اإلجتماعي بإدارة الحدود
ما هو دور األمن العام في تعزيز املساواة بني الجنسني؟

تحقيق 

بدعوة من املديرية العامة لالمن العام، عقد 
اجتامع يف املبنى الرئييس للمديرية، حرضه كل 
نرسين  النقيب  الجندري  االرتكاز  ضابط  من 

سفارة  من  روثليسبريغر  وستيفان  شديد 
والفينيا  جونسون  وفيل  لبنان  يف  سويرسا 
بريرا من املركز الدويل لتطوير سياسة الهجرة 

مناقشات  ودارت  بريوت،  يف   )ICMPD(
املتعلقة  القضايا  فهم  اهمية  عن  العمق  يف 
االجتامعي  النوع  مفهوم  تناولت  بالجنسني، 
ومدى صلته بإدارة الحدود وضبطها ومهامت 

االمن العام حول هذا املوضوع.
"االمن العام" حاورت املجتمعني عن خطوات 
الجندرية،  واملساواة  الجندر  مفهوم  تعزيز 
وزيادة العنارص النسائية يف صفوفها من خالل 

برامج ومشاريع عدة.  

شديد: االمن العام سّمى ضابط ارتكاز
جندري ايمانا باهمية دوره

جونسون: سويسرا تساعد االمن العام
في مجالي الهجرة وادارة الحدود

■ ما هو دور ضابط االرتكاز الجندري وملاذا 
تم تأسيس هذا املنصب؟  

عن  رسيعة  ملحة  اعطاء  من  بد  ال  بداية   □
واهمية  االجتامعي،  النوع  او  الجندر  مفهوم 
واملشاريع  والربامج  السياسات  يف  ادماجه 
يف  اللفظ  استعمل  مؤسسة.  بكل  الخاصة 
والنساء  الرجال  خصائص  لوصف  السبعينات 
الخصائص  تلك  مقابل  يف  اجتامعيا  املحددة 
املحددة بيولوجيا )الجنس(. النوع االجتامعي 
)الجندر( يشري اىل مجموعة العالقات القامئة 
واملسؤوليات  واالدوار  واملرأة،  الرجل  بني 
االجتامعية التي يحددها املجتمع لكل منهام. 
مييزه  ما  والزمان  املكان  عرب  متغري  هو  اذن، 
عن الجنس البيولوجي الذي هو ثابت. تجدر 
الجندر  او  االجتامعي  النوع  ان  اىل  االشارة 
الرتكيز عىل  ال يعني يف اي حال من االحوال 
بكليهام  يهتم  بل  الرجال،  دون  من  النساء 
النوع  بقضايا  االهتامم  بينهام.  وبالعالقة 
عىل  النساء  متكني  يستهدف  ال  االجتامعي 
بل  بينهم،  متييز  احداث  او  الرجال،  حساب 

يسعى اىل افادة الجنسني عىل حد سواء.

■ هل تلتزم الدولة اللبنانية االتفاقات الدولية 
حول حقوق املرأة؟

دور  تعزيز  من  العام  االمن  سيستفيد  كيف   ■
املرأة يف صفوفه؟

العام يتمتعن  □ ثبت ان املوظفات يف االمن 
بالكفايات عينها التي يتمتع بها نظراؤهن من 
الذكور، وقد يؤدي نرشهن العمالين اىل تعزيز 
املهامت التي يتعني االضطالع بها بشكل كبري. 
دامئا  ليسوا  بهم  واملشتبه  والجناة  املجرمون 
جرائم  يف  يتورطن  االناث  ان  اذ  الذكور،  من 
خطرية ايضا. كام ان املوظفات قد يتمكن من 
وكشفه  لالناث  به  املشبوه  السلوك  تحديد 
بشكل افضل. يعترب االرهاب والجرمية املنظمة 
ذكاء  ويتطلبان  للغاية،  متطورين  مجالني 
املعنية  الوكاالت  تحتاج  كام  للجمهام.  ودهاء 
بادارة الحدود وضبطها ووكاالت انفاذ القانون 
مثل االمن العام، اىل االستفادة من كل املوارد 

املتاحة لضامن استجابة فعالة وناجحة. 

□ طبعا تلتزم الدولة اللبنانية اتفاقات وصكوكا 
دولية عدة حول حقوق املرأة، نذكر منها عىل 
سبيل املثال اتفاق CEDAW  حول الغاء كل 
عليه  صادق  الذي  املرأة  ضد  التمييز  اشكال 
االخري  الرسمي  التقرير  يف   .1996 عام  لبنان 
ترشين  يف   CEDAW لجنة  اىل  قدم  الذي 
الثاين 2015 والذي تضمن االصالحات والتدابري 
التي اتخذتها الدولة اللبنانية واملعوقات التي 
واجهتها لتنفيذ هذا االتفاق، جاءت مالحظات 
اللجنة الختامية لتيضء عىل الضعف املستمر 
ووجود  باملرأة،  الخاصة  الوطنية  لآلليات 
مؤسسات استشارية غري ملزمة، وعدم اكتامل 
الجندري يف  االرتكاز  منظومة ضباط  مأسسة 
العامة كرضورة الدماج  الوزارات واملؤسسات 
رأى  هنا  من  سياساتها.  يف  االجتامعي  النوع 
ارتكاز  ضابط  تسمية  رضورة  العام  االمن 
فتم  الدور،  هذا  باهمية  منه  اميانا  جندري 
انني كنت من  املنصب علام  تعييني يف هذا 
االخري  الدوري  التقرير  مناقشة  املشاركات يف 
انشاء وزارة دولة  ان  التفاق CEDAW. كام 
لشؤون املرأة يف اواخر عام 2016، متاشيا مع 
توصيات لجنة CEDAW وما تبعه من تبّني 
الوزارة السرتاتيجية وطنية للمساواة الجندرية 
املستدامة  التنمية  وفقا الجندة   2030-2017

■ كيف تربز اهمية وجود عسكريني اناث عىل 
الحدود؟

□ قد تشكل املوظفات قيمة مضافة عند اجراء 
عمليات البحث والتفتيش الجسدي واملمتلكات 
للنساء، او عند استجواب النساء واجراء مقابالت 
ملخاطر  املعرضات  النساء  تقييم  او  معهن، 
شديدة، او تحديد السلوك املشبوه والكشف عنه 
)املحادثات واالستجواب ولغة الجسد ومحتويات 
االمتعة، وما اىل ذلك(. وقد ثبت ان املوظفات 
انفاذ  مجاالت  بعض  يف  اكرث  بفعالية  يتمتعن 
الخطوط  عىل  الرد  مثل  تطورا  االكرث  القانون 
الساخنة املخصصة لتقديم املعلومات، وتوظيف 
املخربات االناث وادارتهن، والوصول اىل املواقع 
اثناء  يف  اليها  الوصول  الرجال  يستطيع  ال  التي 
الواضح  التوازن  يعد  اخريا،  املراقبة.  عمليات 

حيث  من  والذكور  االناث  بني  وامللموس 

االمن العام ركز 
على املساواة الجندرية 
وزيادة العناصر النسائية

االمن العام منظمة 
قادرة على التفاعل مع 

املجتمع ودعمه
النقيب نرسين شديد.

فيل جونسون.

لعام 2030، جاء ليشكل عامال اضافيا لتشكيل 
يف  الجندريني  االرتكاز  ضباط  من  شبكة 
الوزارات واملؤسسات العامة، وتفعيل دورهم 
كرضورة للمشاركة يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية.

االرتكاز  ضابط  اىل  املوكل  الدور  هو  ما   ■
الجندري؟

االرتكاز  ضابط  اىل  املوكل  الدور  يتمحور   □
الجندري حول االيت: 

1- نرش الوعي بني عسكريي االمن العام حول 
مفهوم الجندر واهمية ادماجه يف برامج االمن 

العام ومشاريعه.
2- التعاون والتنسيق مع مكاتب االمن العام 
يف ما يختص بشؤون الجندرة السيام مع دائرة 

حقوق االنسان واملنظامت والهجرة.
لشؤون  الوطنية  الهيئة  مع  التنسيق   -3
املرأة،  لشؤون  الدولة  ووزارة  اللبنانية،  املرأة 
واملنظامت  املدين،  املجتمع  ومؤسسات 

الحكومية وغري الحكومية املعنية بحقوقها.

االرتكاز  ضابط  منصب  يعكس  كيف   ■
الجندري االولويات االسرتاتيجية لالمن العام؟

□ يف اذار 2018 تبنت املديرية العامة لالمن 
العام، بتوجيهات من املدير العام اللواء عباس 
ابراهيم، الخطة االسرتاتيجية للسنوات الخمس 
املقبلة 2018-2022 تحقيقا لرؤيته "امن عام 
الخطة  الوطن". ركزت  لبناين متميز يف خدمة 

عىل مفهوم الجندر واملساواة الجندرية، وزيادة 
العنارص النسائية يف صفوف الجهاز من خالل 

برامج ومشاريع عدة نوردها كااليت:
• تطويع عنارص جديدة متخصصة.
• تعزيز املساواة بني املرأة والرجل.

النوع  مفهوم  لتعزيز  القدرات  بناء   •
االجتامعي. 

العامة  املديرية  لصالح  عسكريني  تطويع   •
ضابط  اىل1000  العدد  ليصل  العام  لالمن 

و11000مفتش ومأمور.
•  تطويع اناث بنسب اعىل كل سنة لتصبح 
نسبتهن %25 من عديد االمن العام يف حلول 

سنة 2022.
االمن  يف  ومتكينها  املرأة  مشاركة  تفعيل   •

العام.
• اقامة ورش عمل يف مجال التعاون الدويل، 
حقوق االنسان والهجرة، املعايري املهنية، امن 

املرافئ، مسائل الجندرة وادارة املشاريع.
وكيفية  االجتامعي  النوع  حول  تدريب   •

ادماجه يف برامج البنى التحتية ومشاريعها.

• تبادل الخربات واالطالع عىل تجارب دولية 
مقارنة يف مجال النوع االجتامعي.

التمييز ضد  الغاء كل اشكال  • تدريب حول 
انواع  جميع  عىل  القضاء  باتفاق  عمال  املرأة 

التمييز ضد املرأة.
مبا  العام  االمن  لتجهيز  دراستني  اجراء   •
خرباء  من  الجندرية  املساواة  مع  يتناسب 
املخاطر  وتحليل  الحاجات  وتحديد  دوليني، 

وتقييمها.

خطة  وضع  العام  االمن  سيستكمل  هل   ■
عمل جندرية؟ 

والربامج  االهداف  العام هذه  االمن  تبني   □
واملشاريع االسرتاتيجية، يعكس مدى اهتاممه 
يتعلق  ما  يف  سواء  الجندر،  قضايا  والتزامه 
مع  عالقتهم  يف  ام  بينهم  ما  يف  بعسكرييه 
املواطنني واالجانب.  بالطبع ستستكمل هذه 
بالتنسيق  املرحلة بوضع خطة عمل جندرية 
االمن  ومكاتب  الجندري  االرتكاز  ضابط  بني 

العام املعنية ودوائرها.
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اعداد املوظفني مؤرشا قويا للجمهور عىل ان 
االمن العام منظمة مهنية وقادرة عىل التفاعل 

مع جميع اجزاء املجتمع ودعمها. 

سياسات  لتطوير  الدويل  املركز  يقوم  كيف   ■
تعزيز  يف  العام  االمن  بدعم  بريوت  يف  الهجرة 

قدراته يف القضايا املتعلقة بالجنسني؟
الدويل  املركز  يقوم  االول 2016،  منذ ترشين   □
بريوت  يف   )ICMPD( الهجرة  سياسات  لتطوير 
بتنفيذ مرشوع الدعم السويرسي لالدارة املتكاملة 
هذا  يعترب  الثانية(.  )املرحلة  لبنان  يف  للحدود 
املرشوع جزءا من دعم اوسع نطاقا لتنفيذ هذا 
اىل   2012 العام  منذ  تقدميه  يتم  الذي  املفهوم 
تعزيز  مرشوع  اطار  يف  وذلك  املعنية،  الوكاالت 
قدرات االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان املمول 

من االتحاد االورويب. 

■ عىل ماذا تركز املساهمة السويرسية؟
تعزيز  يف  العام  االمن  مساعدة  تركزعىل   □
مجايل  يف  الحقوق  عىل  قائم  نهج  واعتامد 
ان  ومبا  وضبطهام.  الحدود  وادارة  الهجرة 
من  اسايس  حق  هي  الجنسني  بني  املساواة 
عىل  الدويل  املركز  يعمل  االنسان،  حقوق 
تطوير سياسات الهجرة )ICMPD( مع االمن 
للتعامل  املؤسسية  قدراته  تعزيز  عىل  العام 
واالستمرار  بالجنسني،  املتعلقة  القضايا  مع 
عمله  يف  االجتامعي  النوع  مفهوم  ادماج  يف 
ويصب  التشغيلية،  الفعالية  يعزز  نحو  عىل 
الذين  واملهاجرين  املسافرين  مصلحة  يف 

يحتاجون اىل الحامية.

■ كيف يتم ذلك؟
يقوم  االنشطة  من  مجموعة  خالل  من   □

ذلك  يف  مبا  متمرسون،  ومدربون  خرباء  بها 
بالجنسني،  املتعلقة  القضايا  عمل حول  ورش 
لالعتبارات  املراعية  املقابالت  اجراء  وتقنيات 
النوع  حول  ميدانية  وزيارة  الجنسانية، 
الحدود وضبطها، وتحليل  االجتامعي، وادارة 
بني  باملساواة  املتعلقة  والحاجات  الثغر 
اللمسات  ووضع  العام،  االمن  يف  الجنسني 
الوعي  الذكاء  تدريبي  منوذج  عىل  االخرية 
وفق  ُمَصمم  االجتامعي  النوع  مفهوم  حول 
وقد  العميل.  والواقع  العام  االمن  حاجات 
جميع  مع  املنتظم  والتعاون  الحوار  كان 
املجال  بهذا  املعنيني  العام  االمن  عسكريي 
للغاية  مهمني  الجندري  االرتكاز  ضابط  ومع 
مع  مواءمتها  ويف  املرشوع  انشطة  توجيه  يف 
الجهود االوسع نطاقا التي يبذلها االمن العام 

للتقدم يف تحقيق املساواة بني الجنسني.

روثليسبيرغر: التزام االمن العام
حقوق االنسان ينعكس في ثقافته

بالجنسني  املتعلقة  القضايا  تعد  ملاذا   ■
التقنية  للمساعدات  متزايدة  اولوية 
ادارة  مجال  يف  سويرسا  من  املقدمة 

الحدود؟
االجتامعية  بالفوائد  االقرار  اىل  اضافة   □
بني  للمساواة  املتعددة  واالقتصادية 
وعدم  الحقوق  يف  واملساواة  الجنسني 
االحكام  القوي  سويرسا  والتزام  التمييز، 
تلك  )مثل  الدويل  القانون  يف  الصلة  ذات 
العمل  منظمة  اتفاقي  يف  عليها  املنصوص 
املتحدة  االمم  وعهود  و111   100 الدولية 
والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاصة 
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، واتفاق 
لحقوق  االورويب  واالتفاق  اسطنبول، 
الوطني،  قانونها  عن  وفضال  االنسان(، 
املتعلقة  القضايا  سويرسا  اعتربت  لطاملا 
التزاماتها يف  بالجنسني كأولوية، محليا ويف 
االمر  ترجمة  اجل  من  ذلك،  مع  الخارج. 
من  توسيعها  يجب  واقعة،  حقيقة  اىل 
اليومية  املهامت  اىل  التمثيلية  املستويات 

والوظائف الفنية. ويعترب عادة مجال ادارة 
العديدة  جوانبه  مع  وضبطها،  الحدود 
يهيمن  مجاال  الدولة،  بأمن  الصلة  ذات 
عليه الذكور. يف االونة االخرية، طّور التقدم 
فائقة،  برسعة  املجال  هذا  التكنولوجي 
لتعزيز  فريدة  فرصا  يتيح  بات  وبالتايل 
ذلك  يشكل  وال  الجنسني،   بني  املساواة 
املرأة  مجرد غاية يف حد ذاتها. وستساهم 
حيث  وضبطها،  الحدود  ادارة  مجال  يف 
تساعد  اليومية  املهامت  يف  مشاركتها  ان 
من  حامية  تعزيز  يف  الخصوص  وجه  عىل 
املستضعفني،  )االشخاص  الحدود  يعربون 
تسهيل  اىل  اضافة  الخ(،   ، االطفال  النساء، 
للجرائم  القضائية  واملالحقة  التحقيقات 

)التهريب، االتجار بالبرش، الخ(.

■ كيف تتوخى سويرسا دعم وكاالت ادارة 
الحدود اللبنانية وضبطها يف املستقبل؟

ادارة  بدعم  بالفعل  سويرسا  قامت   □
مدى  عىل  وضبطها  اللبنانية  الحدود 

سويسرا ملتزمة 
دعم ادارة الحدود اللبنانية 

وضبطها

ستيفان روثليسبريغر.

خالل  من  املنرصمة،  القليلة  السنوات 
تعاونها مع االمن العام عرب مرشوع االدارة 
يديره  الذي  لبنان  يف  للحدود  املتكاملة 

الهجرة  سياسات  لتطوير  الدويل  املركز 
القيام  ملتزمني  نزال  ال  نحن   .)ICMPD(
مكون  دعم  خالل  من  املستقبل  يف  بذلك 
االدارة  مساعي  من  كجزء  سويرسي خاص 
سريكز  نطاقا.  االوسع  للحدود  املتكاملة 
املكون السويرسي بشكل خاص عىل حقوق 
الجنسني  بني  املساواة  بينها  ومن  االنسان، 
ذات االهمية القصوى. بينام نعتز بعالقتنا 
الوثيقة مع االمن العام ونهدف اىل الحفاظ 
عليها، فاننا نتطلع ايضا اىل توسيع منظورنا 
ذات  االخرى  والدوائر  الوكاالت  وارشاك 
كام  الحدود.  وضبط  ادارة  مبجال  الصلة 
نأمل يف ان يتمكن االمن العام من مشاركة 
مشاركته  من  املكتسبة  والخربات  التجارب 
بقضايا  يتعلق  ما  يف  السيام  املرشوع،  يف 

الجنسني، مع دول اخرى يف املنطقة.

■ ما هو انطباعك عن التقدم الذي احرزه 
املتعلقة  القضايا  االن يف  العام حتى  االمن 

بالجنسني؟
حقوق  العام  االمن  التزام  ينعكس   □
الجنسني يف ثقافته  االنسان واملساواة بني 
االلتزام  بهذا  االعرتاف  وتم  التنظيمية، 
السلوك.  قواعد  مدونة  يف  وضوح  بكل 
كام تجدر االشارة اىل ان االمن العام كان 
من الوكاالت الرائدة يف لبنان يف ما يتعلق 
اول  كونه  الجنسني،  بني  املساواة  بتعزيز 
يف  للنساء  ابوابه  فتح  لبناين  امني  جهاز 
حاليا  العام  االمن  يتمتع   .1974 العام 
مقارنة  موظفيه،  بني  نسايئ  متثيل  بأعىل 
ويشكل  املامثلة.  االخرى  بالوكاالت 
مع  مخصص  جندري  ارتكاز  ضابط  تعيني 
استعراض فعال لجميع الجوانب املتعلقة 

بقضايا الجنسني واالنشطة يف هذا املجال، 
االتساق  ضامن  نحو  واضحة  خطوة 
يف  االجتامعي  للنوع  املنهجي  واالدماج 
جميع جوانب العمل، باالضافة اىل تعزيز 
العام يف شؤون  لالمن  الداخلية  الكفايات 
الهدف  صياغة  وتشري  االجتامعي.  النوع 
تعزيز   - السادس  االسرتاتيجي  الفرعي 
الخطة  يف   - االجتامعي  النوع  مفهوم 
العام 2018  العام من  االسرتاتيجية لالمن 
وتوظيف   ،)2018 )اذار   2022 العام  اىل 
حلول  يف   %25 اىل  تصل  بنسبة  النساء 
املسبوق  غري  التزامه  اىل   ،2022 العام 
باملساواة بني الجنسني، ما يضعه يف موقع 
التي  اللبنانية  بالوكاالت  مقارنة  قيادي 
هدف  تحقيق  نحو  التقدم  عىل  تعمل 

التنمية املستدامة رقم 5.


