
اإلنسان فً لبنان حقوق للمساعدة فً حماٌة قواعد السلوك مدونة  

 

ضمان اٌٌر المهنٌة واألخالقٌة للسلوك بهدف المعتحدد قواعد السلوك مدونة ل مؤخرا فً لبناناألمن الداخلً  قوىاعتمدت 

ٌّاتو ٌةلبنانالدولة ااحترام حقوق اإلنسان وحماٌة الحرٌات العامة وفقا لدستور   حقوق اإلنسان. التزامها بإتفاق

 

ٌّة السامٌة لحقوق اإلنسان الّتابع لأل بمساعدة تقنٌة من مكتبتضع هذه المدّونة، التً تمت صٌاغتها  وبدعم  لمتحدةا ممالمفّوض

تماشٌا مع المعاهدات الدولٌة من األفعال،  محظورما هو ما هو مسموح ولطرٌق خارطة  ،من السفارة البرٌطانٌة فً لبنان

 .ٌةلبنانالمصّدق علٌها من قبل الّدولة اللحقوق اإلنسان واالتفاقٌات 

 

 

لوك لسمدونة قواعد اتأتً  ، الممثل االقلٌمً لمكتب االمم المتحدة لحقوق اإلنسان فً الشرق األوسط ،بحسب رأي فاتح عزام

ٌّةأولى  كخطوة  ، وسٌلة للوصول إلى الهدف الحقٌقً قواعد السلوك لٌست سوى"مدونة إصالح الشرطة فً البالد.  فً عمل

 .اٌة حقوق اإلنسان فً لبنان" ، ٌقول عّزامحم ما ٌخصّ  فعال فً األمن بشكل الذي هو لتعزٌز دور قوى

، وفً الوقت نفسه مساعدة من معرفة حقوقهمعامة الناس  ٌتمّكنعلى نطاق واسع حتى هذه المدّونة ع ٌتوز ٌتم  "ٌجب أن 

 قوى األمن الداخلً فً القٌام بواجباتهم".

 

ذوي  اتفً ما ٌخّص االلتزامات المهنٌة ألفراد قوى األمن الداخلً، وواجب المدّونة بنوداً حول الواجب المهنً تضمنت

ٌّة   هة واالبتعاد عن كل أشكال الفساد، والحٌادالصدق والنزا ّمن بنوداً حولقدوة. كما تتضكونهم مثاالً والمناصب العلٌا وكٌف

اسٌة أو الالإنسانٌة أو واالمتناع عن اللجوء الى التعذٌب والمعاملة القاملة الجمٌع بعدٍل وإنصاف جوب معالمبنً على و

، واحترام الحق فً األعمال المحظورة وغٌر المشروعة ، واالمتناع عن المشاركة فًاالنضباط المهٌنة. كما وتتناول بنوداً عن

 حقوق المشتبه فٌهم والمحتجزٌن.ولكن لٌس آخرا تتطّرق المدّونة إلى وأخٌرا  ٌة،استخدام القوة واألسلحة النار عندالحٌاة 

 

ٌّة لتعزٌز قوم بهمع مختلف األنشطة التً ت وعالقتها الوطٌدةعلى أهمٌة مدونة قواعد السلوك أٌضاً د عزام شدّ و ا الدولة اللبنان

ٌٌّن ذات لً وجمٌع القوى األمنٌة تأثٌر مباشر على عمل قوى األمن الداخ وحماٌة حقوق اإلنسان، ومن بٌنها مشروعٌن أساس

مشروع خطة ثانٌاً  تطوٌر ، ومت مؤخرا أمام البرلماندّ ، كما ق  إنشاء مؤسسة وطنٌة لحقوق اإلنسان فً لبنان، أال وهما: أّوالً 

 البرلمان. فً لجنة حقوق اإلنسان نٌة لحقوق اإلنسان من قبلوط

 

سه على احترام شجع فً الوقت نفمدّونة السلوك هذه "تأن ، فقال فً لبنان ، المدٌر العام لقوى األمن الداخلًاللواء رٌفً اأمّ 

  ، وتعزٌز المصلحة العامة والتعاون مع اإلدارات األخرى".القوانٌن واللوائح

 

ٌحصل  ومن المتوقع ان .٢۸١١ فً دٌسمبر ٣۰۸۸۸ ال قوى األمن الداخلً لموظفً مدونة قواعد السلوك توزٌع بدأكان قد و

ٌّة متخّصصة فً عام منها على نسخة قوى األمن الداخلً كل فرد من أفراد وما  ٢۸١٢. كما سوف ٌتّم القٌام بدورات تدرٌب

 النطاق. واسع تنفٌذبرنامج بعده، كجزء من 

 نجٌبرئٌس الوزراء فل ترأسه خالل ح ٢۸١٢عام  فً ٌناٌر كانون الثانً خالل حفل أقٌم مدونة قواعد السلوك إطالقتّم 

ٌّة علىهً  الشرطة ان فٌه وقال مٌقاتً  من أجلالخطوة األولى  ً"ه هذه المدّونة ، وأنّ المواطنٌنمتبادلة مع   شراكة مبن

 اللبنانً". فً المجتمع هذه الشراكة ترسٌخ

 

 ٢۸١٢ٌناٌر  ٢۸


