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نشاطات
تقوص
ال ِّ
تنفيذا للمقرتحات التي خلصت اليها ورشة العمل الثانية التي نظمتها
جمعية "نادج ليبانون" ،بالتعاون مع املديرية العامة لالمن العام يف
مركز اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية ،ونتيجة املشاريع التي قدمتها
فرق العمل الثالثة يف خالل الورشة ،اطلقت الحملة الهادفة اىل الحد
من اطالق الرصاص العشوايئ يف املناسبات ،السيام يف عيدي امليالد
ورأس السنة.
انجزت هذه الحملة برسعة قصوى سابقت حلول االعياد باربعة ايام،
تحت عنوان "ال الطالق الرصاص العشوايئ" ،و"تعلم ما تق ّوص" ،و"ضد
الرصاص العشوايئ" ،و"هدفنا واحد ما تق ّوص".
هذه الحملة هي اول عمل تنفيذي للتوعية من هذه العادة الخطرية،
وستتبعها الحقا حمالت مامثلة يف مختلف املناطق اللبنانية.
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دورة تدريبية لتحليل املخاطر وتقييمها

مل يعد الدور االمني للدولة الحديثة مقترصا
عىل مجرد مكافحة الجرائم وتوقيف
املجرمني بعد ارتكابهم لها ،بل بات يشمل
ايضا اعتامد اسرتاتيجيات االمن االستباقي
بهدف رصد كل التحضريات الجرمية
وتعطيلها قبل لحظة التنفيذ ،وتقييم
املخاطر املتوقعة يف كل املجاالت االمنية،
االقتصادية ،االجتامعية وسواها ،والعمل
عىل محاولة تالفيها.
املديرية العامة لالمن العام التي اطلقت
وطبقت خطة االمن االستباقي عام ،2012
واعتمدت اسرتاتيجيا تقييم املخاطر عام
 ،2016استحدثت دوائر وشعبا متخصصة
يف هذه املجاالت كان لها دور محوري يف
السنوات املنرصمة يف رصد اخطر الشبكات
االرهابية وتوقيف افرادها قبل بدء تنفيذها
جرائم وتفجريات كانت تعد لها .وقد اعدت
دراسات تبني خطورة آفة الفساد عىل االمن
القومي للدولة اللبنانية ،رفعتها اىل السلطات
املعنية صاحبة القرار قانونا بتلك امللفات.
مسرية العمل عىل تطوير قدرات املديرية
العامة لالمن العام يف مجال االمن
االستباقي للجرائم واملخاطر ،تكاد ال
تتوقف .فالدورات التدريبية شبه متالحقة
ويف مختلف املجاالت ،آخرها دورة
تدريبية يف مجال تحليل وتقييم املخاطر
نظمتها الدائرة االمنية يف االمن العام التي
استحدثت ضمنها شعبة تقييم املخاطر
عام  ،2017بالتعاون مع وحدة التحليل يف
الرشطة الفيديرالية االملانية.
الدورة التي انجزت يف كانون االول يف
املقر املركزي للمديرية العامة لالمن العام،

من الدورة.

اتت استكامال لدورات مامثلة استنادا اىل
الروزنامة التدريبية التي تنظمها دائرة
التدريب التابعة ملكتب شؤون العديد.
شارك يف الدورة ضباط ورتباء من مختلف
مكاتب االمن العام ودوائره ،تم اختيارهم
من بني الذين سبق وشاركوا يف دورات
سابقة ،او الذين يعملون حاليا يف اي من
الدوائر والشعب املتخصصة بتقييم املخاطر
ضمن املديرية .وتضمن برنامجها دروسا
حول معايري وطرق تحليل وتقييم املخاطر
يف جميع املجاالت االمنية ،السياسية،
االدارية ،االقتصادية ،االجتامعية ،البيئية
وسواها.
من ابرز معايري وطرق تحليل وتقييم
املخاطر التي ميكن االشارة اليها ،نذكر عىل
سبيل املثال:

 معايري وطرق اختيار املصادر املوثوق بهاللمعلومات.
 عرض معايري وطرق تحليل املعلوماتالتي تعتمدها مختلف االجهزة االمنية
ومؤسسات الدراسات االسرتاتيجية يف العامل.
 معايري وطرق وضع كل االحتامالتالواقعية التي تساعد عىل مواجهة املخاطر
الحالية او املستقبلية.
تجدر االشارة اىل ان هذه الدورة املتقدمة
تهدف بشكل رئييس اىل تطوير القدرات
عب املدربون
التحليلية لدى املتدربني ،وقد ّ
عن اعجابهم مبستوى القدرات الفكرية
والثقافية واالمنية والتحليلية لعسكريي
االمن العام املشاركني فيها.
يف الختام ،جرى توزيع الشهادات عىل
املتدربني.
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