ﻣﺒﺎدرات ﺗﻌﺰز ﺷﻌﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻣﺎن
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
إن شعور المواطن باالمان ينبع من ثقته بأن الدولة قادرة عىل حمايته من التعديات وان القضاء قادر عىل االقتصاص من
المعتدين واعطاء كل صاحب حق حقه.
المجرمںى والمعتدين برسعة
وىڡ القبض عىل

اما ىڡ الحماية من التعديات فقد نجحت القوى االمنية ىڡ مكافحة االرهاب 
وترىة انواع من الجرائم غرى
قياسية لكنها لم تستطع حماية المواطن من الجريمة بحد ذاتها .ونحن اليوم نشهد تصاعد 
جرىانه لخالف عىل عواء كلب ،ونرى
معهودة ىڡ لبنان فرىى مثال" زوجا" يردي زوجته عىل قارعة الطريق ،وجارا" يقتل 
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المواطنںى لخالف عىل اولوية مرور .كما اننا
شخصا" يقتل شخصا" آخر امام مئات من


بالرصب واالهانات ويعتدون عىل مؤسسات دونما عقاب النهم "محميون".
مؤرس حكم القانون لـ 
فيبںى 
"مرسوع العدالة العالمية" وهو هيئة عالمية ترمي اىل تعزيز تطبيق
اما ىڡ تطبيق حكم القانون 
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القوانںى.
منطقة الرسق االوسط وافريقيا من حيث حسن تطبيق

و"المحميںى" مما يقود بعض
يشرى اىل ضعف حكم القانون وخاصة ىڡ ما يتعلق باالقوياء

وقوع لبنان ىڡ هذه المرتبة 
ý
Ø
القوانںى ولو عن طريق المناورة والمداورة.
المواطنںى اىل "تحصيل حقهم بيدهم" وانكفاء البعض االخر عن احرىام



اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان
اللبناىى باالمان.
الرىلمانية سيبادر اعضاؤها اىل اتخاذ الخطوات التالية لتعزيز شعور المواطن
لدى وصول الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 

 ىڡ موضوع االمن:
Ø
Ø
سيقرىح اعضاء الالئحة 
االستباىڡ ،اي االمن الذي يحمي المواطن قبل وقوع الجريمة
الترسيعات واالنظمة الالزمة لتعزيز االمن

نوعںى:
وهو عىل 
Ø
معلوماىى متطور يتوقع احتماالت
مبىى عىل معطيات احصائية تعمل وفق برنامج

االمن التوقعي  :Predictive Policingوهو 
حصول الجريمة او التعدي ىڡ اماكن واوقات معينة فيقود ذلك اىل تكثيف دوريات 
الرسطة ىڡ هذه االماكن واالوقات .بينت
الدراسات ان اعتماد هذا االسلوب يخفف من نسبة الجريمة بحدود  ٪٢٠دونما الحاجة اىل اي زيادة ىڡ عديد قوى االمن.
االمن المجتمعي  :Community Policingيقوم عىل انخراط افراد من 
الرسطة ىڡ الحياة االجتماعية لالحياء والقرى من خالل
تكرى فيقوم بحلها
فريق عمل متخصص يتآلف والنسيج االجتماعي فيها مما يسمح له باالطالع عىل المشاكل
الصغرىة قبل ان 

عىل طريقة شيخ الصلح او انذار من يفتعلها او ابعاده عن بعض االماكن فرىتدع.
 ىڡ حكم القانون
يمكن تعزيز حكم القانون من خالل:

وتحصںى العدالة
دعم استقالل القضاء
كلما كان القضاء مستقال" كلما شكل ذلك حصنا" للعدالة ويوفر الدعم لتطبيقها .من هنا سوف يعمد اعضاء الالئحة عىل تعديل
التعيںى مناطا" بمجلس االقضاء االعىل دون غرىه ويكون له سلطة ترسيح
تعيںى القضاة .بحيث يصبح هذا

القانون الذي يرعى 
القضاة والبت برواتبهم ومخصصاتهم وترقيتهم ونقلهم الخ...
من شأن هذا التعديل صيانة استقاللية القضاء المنصوص عنها ىڡ الدستور ليصبح رأس حربة ضد الفساد والتجاوزات واالخالل
بالقوانںى عىل مختلف المستويات.

القوانںى بشدة ودون  

تميرى:
تطبيق

القوانںى واتباع مبدأ الثواب والعقاب ومعاملة الجميع سواسية امام القانون مهما عال شأنهم
ال بد للقضاة من التشدد ىڡ تطبيق

تميرى او مراعاة الي كان.
ومهما كانوا
"محميںى" دون اي تراخ او 

القوانںى ومتابعة عمل كافة االجهزة الرقابية .كما انهم سوف يبادرون اىل
تنفيذ
عىل
بالتشجيع
الالئحة
اعضاء
يقوم
سوف
لذلك



سد اي فراغات ترسيعية او غموض ترسيعي يستطيع من خالله المتنفذون التدخل لتعطيل او تحوير تنفيذ حكم القانون.
تأخرى.
وال ننىس مبدأ ان العدالة المتأخرة غرى منصفة ،لذا سوف يعملون عىل مساعدة القضاء عىل انجاز مهمته دون 

