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تحقيق

نهج اعتامد اعىل املعايري الدولية لحقوق االنسان الذي تطبقه املديرية العامة لالمن 
سلوك  قواعد  مدونة  اطالقها  حدود  عند  يتوقف  مل  عملها،  مجاالت  كل  يف  العام 
العسكريني الخاصة بها، وتشييدها نظارة منوذجية، وسواها من االنجازات، بل تطور 

ليثمر رشاكة متكاملة مع مركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 

املديرة التنفيذية لـ"ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف:
نتكامل واألمن العام في تعزيز حقوق اإلنسان

بالتعاون  العام  لالمن  العامة  املديرية  نظمت 
مع مركز "ريستارت" )Restart( لتأهيل ضحايا 
منه،  و5  و4  آذار   3 يف  والتعذيب،  العنف 
العامة  واملديرية  اللبناين  الجيش  مع  باالشرتاك 
حول  تدريبية  دورة  الداخيل،  االمن  لقوى 

املقابالت التحقيقية يف اطار القضايا الجنائية.
فيها  تنجز  التي  القاعة  العام" قصدت  "االمن   
الدورة، وشاركت يف جانب منها، والتقت املديرة 
التنفيذية ملركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف 
والتعذيب نائبة رئيس اللجنة الدولية للوقاية من 

التعذيب التابعة لالمم املتحدة سوزان جبور.

■ كيف تعرفيننا باملركز؟
□ يشكل مركزنا الذي انىشء عام 1996 منظمة 
غري حكومية تنشط يف مجال اعادة تأهيل ضحايا 
الحد  اىل  والسعي  والتعذيب،  املنظم  العنف 
والوقاية من جميع اشكال مامرسات التعذيب 
والعنف. املركز عضو يف املجلس العاملي لتأهيل 
ضحايا التعذيب يف كوبنهاغن عاصمة الدامنارك 
نهج  حول  رؤيته  تتمحور   .2003 العام  منذ 
صون  مفهوم  وحول  عموما،  االنسان  حقوق 
ضحايا  يكونون  الذين  االفراد  وسالمة  كرامة 
العنف والتعذيب خصوصا. يستفيد من خدماته 
سنويا ما يقارب 3 االف شخص من نساء، اطفال، 
الحروب،  من  ضحايا  الجئني،  سجناء،  رجال، 
النزاعات  يف  ارشاكهم  تم  او  متأثرين  اطفال 
املسلحة، اطفال ذوي احتياجات خاصة، وغريهم 
او  الحروب  جراء  من  للصدمات  املعرضني  من 

النزاعات وسواها.

■ ما هي االطر العمالنية التي يعتمدها املركز 
لتحقيق تلك االهداف؟

نشاطات  عىل  ودوليا  محليا  مركزنا  ينشط   □

تحقيق  اىل  مجملها  يف  تهدف  عدة،  عمالنية 
اربعة برامج اساسية، ميكن تلخيصها كااليت:

 - الصحي   - النفيس  التأهيل  برنامج  اوال: 
يف  تطبيقه  يتم  التعذيب.  لضحايا  االجتامعي 
املركز من فريق متعدد االختصاصات. يتضمن 
للضحايا،  تقدم  التي  الخدمات  من  مجموعة 

وهي:
• الخدمات الطبية: للعالج والحد من االعراض.

الضحايا  حياة  بناء  العادة  التأهيل:  خدمات   •
بنوعية افضل وتطوير املرونة يف االداء والتأقلم.

نوعية  لتحسني  النفيس:  التدخل  خدمات   •
الصمود  قدراتهم عىل  وتعزيز  الضحايا  رفاهية 

وعىل ايجاد معنى لحياتهم.
• خدمات التمكني: لتطوير املشاركة االجتامعية 
للضحايا واعادة ادماجهم اجتامعيا بشكل آمن 

من دون اي متييز.
الوصول  تعزيز  القانوين: عرب  الدعم  • خدمات 
اىل العدالة، والدعوة اىل توثيق حاالت التعذيب، 

والرتويج لحقوق الضحايا، وسواها.
تجدر االشارة اىل ان هذا الربنامج يطاول، عىل 
سبيل املثال ال الحرص، السجناء، سجناء سابقني، 
الجئني، وغريهم ممن عانوا او يعانون من حاالت 

عنف او تعذيب.
ثانيا: برنامج بناء قدرات اشخاص انفاذ القانون 
يف مجاالت القوانني الدولية واملحلية ذات الصلة 
بضحايا العنف والتعذيب وسائر املحرومني من 
انفاذ  حريتهم، وهو برنامج يستهدف اشخاص 
القانون عرب دورات تدريبية ومحارضات وبرامج 
عمل تطاول الضباط والعنارص االمنيني، القضاة، 

املحامني، االطباء الرشعيني، وسواهم.
ثالثا: برنامج الرتويج واملنارصة ويرمي اىل تحقيق 

االهداف التالية:
1- العمل عىل الرتويج للقوانني الدولية واملحلية 

كل  عرب  والتعذيب،  العنف  مبكافحة  املتعلقة 
االجتامعي  التواصل  االعالمية ووسائل  الوسائل 

املتاحة امامنا. 
الترشيعية  السلطتني  اشخاص  مع  التواصل   -2
والتنفيذية، اي الوزراء والنواب تحديدا، للسعي 
قوانني  مشاريع  اعداد  نحو  معهم  باالشرتاك 
مكافحة  تعزيز  شأنها  من  قوانني  واقرتاحات 
ظاهريت العنف والتعذيب، واقرارها وفقا لالصول 

القانونية يك تصبح قوانني واجبة التطبيق. 
ذهنية  خلق  نحو  الوسائل  بكل  السعي   -3
واالجهزة  السلطات  ضمن  السيام  مجتمعية، 
لكل  تلقائيا  مناهضة  القانون،  بانفاذ  املعنية 

حاالت التعذيب والعنف.
4- برنامج االبحاث والدراسات وتبادل الخربات. 
من  نوعا  خلقنا  اننا  اىل  نشري  الصدد  هذا  يف 
الجامعات  من  العديد  مع  الدامئة  الرشاكة 
اللبنانية واالجنبية املنترشة يف دول عدة، للتعاون 
الخربات،  وتبادل  والدراسات  االبحاث  انجاز  يف 
اهداف  تحقيق  يف  امال  الجهود  توحيد  بهدف 

مناهضة التعذيب والعنف بشكل اشمل عامليا.
كل  مع  نتعاون  اننا  اليه  االشارة  تجدر  ما 
املؤسسات الرسمية والخاصة وهيئات املجتمع 
تلك  تحقيق  الجل  والدولية،  املحلية  املدين، 

االهداف االنسانية السامية. 

يتعرض الي حالة  امكان اي شخص  ■ هل يف 
لتقديم  معكم  يتواصل  ان  تعذيب،  او  عنف 

املساعدة له؟
يدخل يف صلب مهامتنا  االمر  بالطبع. هذا   □
واهتامماتنا. مبجرد علمنا باية حالة تعذيب او 
عنف تطاول اي شخص كان، نتواصل فورا مع 
الصالحية  صاحبة  واالمنية  القضائية  الجهات 
للتدخل لوقف هذه الحالة الشاذة والالنسانية 
بكل  نقوم  ثم  الحال.  بطبيعة  والالقانونية 
الصحية  النواحي  من  الضحية  تجاه  يلزم  ما 
سبق  التي  والقانونية  والتأهيلية  والنفسية 
ارقام  نضع  نحن  االطار  هذا  يف  اليها.  وارشنا 
هواتف مقرينا املوجودين يف بريوت وطرابلس، 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

وهي ) 385358-01 - 380587-01 يف بريوت( 
 ،) طرابلس  يف   06-411451  - و)06-410577 
اضافة اىل الخط الساخن 708083-76، املوضوع 
يف ترصف اي شخص يريد ابالغنا عن اي حالة 
يف  كام  نتدخل،  يك  تحصل  تعذيب  او  عنف 
ترصف اي مؤسسة رسمية او خاصة ترغب يف 
من  الحد  عىل  العمل  يف  ونتشارك  نتعاون  ان 
كل  تخالف  التي  والعنف  التعذيب  مامرسات 

القوانني املحلية والدولية.

■ ماذا بالنسبة اىل التعاون بني مركز "ريستارت" 
واملديرية العامة لالمن العام؟

□ نتعاون منذ سنوات عدة مع املديرية العامة 
لالمن العام. يف البداية كان التعاون يقترص عىل 
مشاركة املديرية، كام سائر السلطات واملؤسسات 
الرسمية االمنية واملدنية التي نوجه اليها الدعوات 
لحضور مؤمتراتنا او محارضاتنا او دوراتنا التدريبية، 
يف مختلف نشاطاتنا الهادفة  اىل تعزيز حقوق 
ما  منذ  املديرية  استحداث  مع  االنسان عموما. 
يقارب الثالث سنوات دائرة خاصة تعنى بحقوق 
واملنظامت  االنسان  حقوق  دائرة  هي  االنسان، 
والهجرة، بدأ التعاون بيننا يتوسع تدريجا ليشمل 
كل مجاالت نشاطاتنا التي تدخل ضمن مهامت 
استثناء.  اي  دون  من  وصالحياته،  العام  االمن 
اىل  املحدود  التعاون  مرحلة  من  انتقلنا  بالتايل 

مرحلة التكامل يف تحقيق اهداف مشرتكة تصب 
وهي  االنسان.  حقوق  تعزيز  مصلحة  يف  كلها 
بطبيعة الحال قضايا تتبناها وتعمل الجلها معظم 
هيئات املجتمع املدين وجمعياته يف داخل لبنان 
وخارجه. هذا التكامل مل يكن ليحصل بهذا الزخم 
لكل  االولوية  اعطاء  نهج  لوال  الشمولية  وبهذه 
العام  املدير  ارساه  الذي  االنسان  حقوق  قضايا 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ضمن املديرية، 
االنسانية  امللفات  عرب  الوطن  مساحة  عىل  كام 
التي ساهم يف حلها. فكام اكد لنا، ويؤكد دامئا يف 
االعالم، ان كل قدرات املديرية العامة لالمن العام 
االنسانية  القضايا  كل  خدمة  يف  هي  وطاقاتها 
من  نتلمسه  ما  وهذا  االنسان،  حقوق  وقضايا 
خالل تعاطينا مع كل ضباط املديرية وعنارصها.

■ ماذا بالنسبة اىل تفاصيل الدورة التي تجرى 
حاليا؟

ضابطا   30 فيها  يشارك  التي  الدورة  هذه   □
العامة  واملديرية  اللبناين  الجيش  من  كل  من 
االمن  لقوى  العامة  واملديرية  العام  لالمن 
الداخيل، نجريها بالتعاون مع اكادمييا الرشطة 
الوطنية  الرنوجية  واملؤسسة  بريطانيا  يف 
لحقوق االنسان يف الرنوج، وهي تتمحور حول 
الجنائية.  القضايا  التحقيقية يف اطار  املقابالت 
الدورة اىل تدريب الضباط عىل احدى  تهدف 
عامليا  املعتمدة  العلمية  املنهجيات  احدث 
دون  من  االولية،  التحقيقات  اجراء  كيفية  يف 
من  وسيلة  اي  او  القوة  او  العنف  استخدام 
وسائل الضغط الجسدي او النفيس، ومبا يتيح 
من  ممكن  قدر  اعىل  اىل  الوصول  للمحققني 
االعرتافات الصادقة من الشخص املوقوف. هذه 
املنهجية طبقت الول مرة يف العامل يف بريطانيا 
عام 1999، وقد اثبتت نجاحها ما جعلها تعتمد 
تجدر  ما  املتطورة.  العامل  دول  من  العديد  يف 
االشارة اليه اننا من بني كل 90 ضابطا يتدربون، 
مبعدل 30 ضابطا يف كل دورة، نختار 15 منهم، 
بكفايات  يتمتعون  انهم  عالماتهم  تبني  ممن 
اضافية  تدريبية  لدورات  يخضعوا  يك  متميزة، 
تتيح لهم ان يصبحوا مدربني لتلك املنهجية يف 

املؤسسات االمنية التي ينتمون اليها. 

■ ماذا تتضمن برامج التدريب؟
□ تتناول برامج التدريب التي ينجزها مدربان 
يتمتعان بخربة تتجاوز العرشين عاما يف مجال 
الربيطانية  الجنسية  من  احدهام  التحقيقات، 
من  الكثري  الرنوجية،  الجنسية  من  والثاين 
املواضيع االمنية والقانونية التخصصية. من ابرز 
العناوين العريضة التي ميكن االشارة اليها، نذكر 
عىل سبيل املثال ال الحرص: التخطيط والتحضري 
لبدء التحقيق، التقديم وبناء عالقة ودية، الرسد 
الحر االول، التوضيح واالفصاح، اختتام املقابلة، 

تقييم املقابلة.

وقت  يف  ستجرى  اخرى  دورات  من  هل   ■
قريب؟

□ بالتأكيد. بالتعاون مع الجيش اللبناين واملديرية 
العامة لالمن العام واملديرية العامة لقوى االمن 
يف  اجريت  التي  الدورات  اىل  اضافة  الداخيل. 
اذار املايض، ستجرى دورات خالل ايار وحزيران 

املقبلني، واخرى تحدد تواريخها الحقا. 

املديرة التنفيذية ملركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب سوزان جبور.

اللواء ابراهيم وضع قدرات 
االمن العام في خدمة قضايا 

حقوق االنسان


