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نظمت املديرية العامة لالمن العام، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب 
االحمر ICRC، دورة تدريبية حول املعايري الدولية للقانون الدويل لحقوق 
االنسان يف مقر املركز الوطني للتدريب التابع للمديرية، يف جديدة املنت 
 21 من  ايام  خمسة  امتدت  االقليمي،  املنت  عام  امن  مركز  مبنى  ضمن 
فيها ضباط ورتباء  التي شارك  الدورة  منه.   الثاين 2019 حتى 25  كانون 
وعنارص من مختلف مكاتب ودوائر املديرية العامة لالمن العام، تضمنت 
محارضات مكثفة القاها كل من الخبري الفرنيس املندوب االقليمي للجنة 
الدولية للصليب االحمر لدى اجهزة الرشطة واالمن دانيال اغوب ورئيس 
املركز الوطني للتدريب يف االمن العام الرائد طارق الحلبي، ومتحورت يف 
بشكل  املتصلة  االنسان  لحقوق  الدولية  املعايري  كل  عرض  حول  مجملها 
مبارش او غري مبارش مبهامت وصالحيات كل من املديرية العامة لالمن العام 
واللجنة الدولية للصليب االحمر ICRC، وطرق تطبيقها عمالنيا، العقبات 

التي تواجهها وكيفية معالجتها ضمن االطر القانونية الدولية واللبنانية. 
ابرز تلك املواضيع:

ـ نشأة وتطور ومهامت وصالحيات اللجنة الدولية للصليب االحمر، واطر 
عالقتها وتعاونها وتنسيقها مع املنظامت املحلية للصليب االحمر والهالل 
االحمر، تواصلها مع الدول املضيفة واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية، 

السيام عىل صعد:
• نرش القانون الدويل االنساين.

• زيارة ارسى الحرب واملحتجزين.
النزاعات  فرقتها  التي  االرس  شمل  ومل  االرس،  اعضاء  اىل  الرسائل  نقل   •

املسلحة.
• توفري الوصول اىل خدمات الرعاية الصحية االساسية للجميع. 

مجاالت  يف  الوطنية  االحمر  والهالل  االحمر  الصليب  جمعيات  دعم   •
مهامتها الحقوقية - االنسانية.

اللبناين  الجيش  التي نظمها  اول  العسكري مستوى  التزلج  اختتمت دورة 
يف "مدرسة التزلج يف االرز"، يف ثكنة يوسف رحمة، شارك فيها 21 ضابطا 
إيطايل ضم  فريق  العام ويف ارشاف  واالمن  اللبناين  الجيش  وعسكريا من 

ضابطا و3 عسكريني.
تخلل الدورة، التي خضع يف ختامها املشاركون اىل اختبارات عملية اضافة 
اىل التزلج عىل الثلج، تقنيات التزلج عىل الجبال يف املزالج صعودا ونزوال، 
وكيفية العثور عىل مفقودين يف اثناء االنهيارات الثلجية، وكيفية املبيت يف 
التزلج عىل  املخاطر خالل  الثلج وآلية تجنب  نوعية  والتعرف عىل  الثلج، 

املنحدرات الوعرة. 
واكد الرائد جورج موىس الذي ترأس فريق االمن العام املشارك يف الدورة 
رميا  ايب  رائد  ثاين  واملفتش  الحاج  ثاين رشبل  املفتش  كال من  والذي ضم 

منصور  ثالث  واملفتش  ضو  جو  ثاين  واملفتش  عامر  جاد  ثاين  واملفتش 
قدرته عىل  العسكري ومن  ثقة  من  "ترفع  الدورة  اهمية  رومانوس، عىل 

التعامل مع العوامل الطبيعية يف الثلج وخالل العواصف الثلجية".
وكشف ان املشاركني يف الدورة تعلموا كيفية التعامل مع الثلج يف مختلف 
الظروف املناخية، وطريقة التعرف عىل نوعيته، وآلية االنتباه من االنهيارات 

الثلجية واملسالك التي ميكن اتباعها لتجنب املخاطر. 
ومن املقرر ان تيل الدورة مستوى اول دورات اخرى من مستويات متقدمة.
حرض حفل توزيع الشهادات عىل املشاركني قائد مدرسة التزلج عىل الثلج 
العميد محمد الفوال والعقيد فوزي شمعون من االمن العام وضباط من 
الكتيبة االيطالية ضمن قوات حفظ السالم التابعة لالمم املتحدة "يونيفيل" 

العاملة يف الجنوب. وسلم العقيد شمعون الفريق االيطايل درعا تقديرية.

اقيم يف مركز امن عام مرفأ طرابلس احتفال تكرميي لستة مؤهلني يف االمن 
العام احيلوا عىل التقاعد هم: عاطف مرتي، موىس درويش، رميون دريبي، 

دونالد مطانيوس، بدوي سابا، ميشال البطي. 
حياة  لهم  ومتنى  بهم،  باملحتفى  عيىس  اييل  الرائد  رحب  الحفل  بداية  يف 
تقاعدية ملؤها الصحة والسعادة. بعدما نوه بخدمتهم املسلكية الناجحة، 
لفت اىل ما "عّبوا عنه من اخالص وتفان يف اثناء تأدية املهامت التي اوكلت 
اليهم يف خدمة املؤسسة والوطن". وقال: "منيض يف مراكزنا احىل ايام العمر 
بسنواته، وهي تفوق الفرتة التي نقضيها مع عائالتنا". وختم الرائد عيىس: 
التي بذلت، لكن هدفه  الجهود  لتقدير  كافيا  التكريم قد ال يكون  "حفل 
السامي ارصار املؤسسة عىل االحتفاظ بجسور التواصل بيننا وبني املتقاعدين 
بناء عىل توجيهات املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يؤكد 

دامئا عىل متتني اوارص العالقة بني العسكريني املتقاعدين ومؤسستهم".

في إطار التعاون الدائم بين األمن العام و الصليب االحمر:
دورة تدريبية حول املعايير الدولية لحقوق اإلنسان

دورة تزلج عسكري في إشراف إيطالي

مركز أمن عام مرفأ طرابلس 
يكّرم ستة عناصر أحيلوا على التقاعد

من الدورة التدريبية.

العقيد فوزي شمعون يسلم درعا تقديرية اىل رئيس الفريق االيطايل.الضباط والعسكريون املشاركون يف الدورة. 

العسكريون املتقاعدون املحتفى بهم.

واالعامل   الحروب  يف  املشاركني  غري  املدنيني  حامية  ضامن  محاولة   •
العدوانية. 

• استجابة الحاجات امللحة الي انسان، من طعام ومياه وسواها، يكون يف 
وضع صعب. 

• اطر التعاون بني اللجنة الدولية للصليب االحمر واجهزة االمن والرشطة، 
بخاصة عىل صعد انشطة قسم االحتجاز، قسم ادارة الجثث، قسم التدريب.

• املعايري الدولية التي يجب ان تحكم عمل اجهزة الرشطة واالمن، السيام 
يف ما يتعلق بـ : 

املحلية  والرشطة  االمن  اجهزة  تطبيق  تحكم  التي  الدولية  املبادئ   •
صالحياتها القانونية من دون املساس مببادئ حقوق االنسان.

• احرتام حقوق االنسان يف التوقيف والتحقيق.
• تطبيق حقوق االنسان يف التفتيش واملصادرة واالحتجاز.

• مراعاة حقوق االنسان عند االضطرار اىل استعامل القوة واالسلحة النارية، 
ويف عمليات حفظ االمن والنظام ومكافحة االرهاب.

• نشأة وتطور ومهامت وصالحيات املديرية العامة لالمن العام، اضافة اىل:
• التحديات والقيود القانونية والواقعية التي تعرتض عملها.

• تفاصيل واهمية مدونة قواعد السلوك الخاصة باملديرية العامة لالمن 
العام، التي انجزتها بالتعاون مع مكتب املفوض السامي لحقوق االنسان 
املؤسسات  وارقى  باحدث  اسوة  املتحدة،  لالمم  الدولية  املنظمة  يف 

االمنية يف العامل.
• القانون الدويل االنساين وارتباطه بعمل اللجنة الدولية، بخاصة:

املسلحة  النزاعات  اثناء  يف  االحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  دور   •
االمم  عمل  دعم  يف  واالرسى،  املحتجزين  تبادل  يف  والدولية،  املحلية 
من  الحامية  ويف  الدولية،  العدل  ومحكمة  االمن  ومجلس  املتحدة 

الجنيس. العنف 
تجدر االشارة  انه خالل مجمل املحارضات التي تخللتها الدورة، كان تأكيد 
من الخبري واملدرب دانيال اغوب عىل اهمية التعاون الوثيق والدائم بني 
املديرية العامة لالمن العام واللجنة الدولية للصليب االحمر، كام عىل 
الدور الرائد الذي تلعبه املديرية عىل صعيد تعزيز حقوق االنسان يف 
مجاالت عملها، السيام لناحية استحداثها منذ ما يقارب الثالث سنوات 
لحقوق  الدولية  املعايري  ارقى  تراعي  موقتا،  باملوقوفني  خاصة  نظارة 
عىل  االرشاف  يف  املدين  املجتمع  وهيئات  منظامت  وارشاكها  االنسان، 
رعايتهم. كام اعتامدها مدونة قواعد سلوك خاصة بعسكرييها، وسواها 
اهمية  الحلبي عىل  طارق  الرائد  من  تشديد  كان  كام  االنجازات.  من 
 ICRC االحمر للصليب  الدولية  اللجنة  به  تقوم  الذي  االنساين  الدور 
بينها  الوثيق والدائم  بالتعاون  العاملي واملحيل، منوها  الصعيدين  عىل 

وبني املديرية العامة لالمن العام. 
يف ختام الدورة كان توزيع للشهادات عىل الضباط والرتباء والعنارص الذين 

تابعوا الدورة.  

نشاطات


