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تخصص في املحاسبة واملوازنة العمومية
دورة ّ
نظمها املركز الوطني للتدريب في األمن العام
ّ
تواصل املديرية العامة لالمن العام تدريب عسكرييها عىل كل العلوم والتقنيات املتعلقة بادارة دوائر املديرية ُ
وشعبها،
بهدف تطوير العمل االداري وتسهيل خدمة املواطنني واملقيمني .آخر دورات التدريب التي اقامها املركز الوطني
للتدريب يف املديرية يف مقره الكائن يف مبنى مركز امن عام املنت ،بالتعاون مع املديرية العامة للتعليم املهني والتقني،
حول اسس املحاسبة واملوازنة
لناحية االعداد واملواد وطريقة التدريس
ونتائج التلقي لدى املشاركني فيها.

استاذ التعليم الفني يف املعهد الفني السياحي يوسف جرجور.

الدورة التدريبية بدأت يف منتصف كانون
االول  ،2019وانتهت اواخر كانون الثاين
 .2020تضمنت عددا من املواد النظرية
والعملية عىل اصول املحاسبة واملوازنة
والنفقات وادارة املخازن ،بهدف متكني
عسكريي املديرية من تعزيز قدراتهم
وتطوير اعاملهم يف هذا املجال .ارشف عىل
متابعة الدورة رئيس مصلحة التدريب
املهني يف املديرية العامة للتعليم املهني
والتقني طوين راشد.
مدرب الدورة استاذ التعليم الفني يف
املعهد الفني السياحي يوسف جرجور،
رشح لـ"االمن العام" كل ما يتعلق بالدورة

مديرية التعليم املهني
قادرة على تزويد
االمن العام كل الخبرات
واالختصاصات

■ ما هو عنوان الدورة وموادها ومدتها
وعدد املشاركني فيها؟
□ عنوان الدورة هو املحاسبة العامة
واملوازنة العمومية .اتفقنا عىل اطالقها
بعد لقاءات عدة مع ضباط االمن العام،
وبخاصة مدير املركز الوطني للتدريب
الرائد طارق الحلبي والرائد جاد معلوف،
حيث تبينت اهمية اعطاء عسكريي
املديرية ملحة عامة عن كيفية اعداد
املوازنة بشكل عام وادارة النفقات بشكل
خاص .كام تدربوا عىل كل ما يتعلق بهذا
املوضوع ،من اجل افادتهم من هذا
االختصاص يف املديرية او خارجها الحقا.
رشحنا لهم كل ما يتعلق بعقد النفقة،
كيف يتم تحضريها وكيف يتم تصفريها
ودفعها ،والقينا محارضات عن ادارة
املخزون .دربناهم عىل رصف النفقات
من رواتب واجور وصيانة وسواها من
نفقات ،ألن لدى املديرية العامة لالمن
العام مخازن يفرتض ان تتوىل عنارصها
تسلمها وتسيري العمل فيها .شارك يف
الدورة التي امتدت ستة اسابيع 36
عنرصا من مختلف الرتب ،وهم من
حملة االجازات الجامعية وشهادات
البكالوريا الفنية واالمتياز الفني واالجازة
الفنية.
■ عىل ماذا يعتمد برنامج الدورة
والتدريس ،محارضات نظرية او تدريب

الرائد الحلبي 23 :دورة عام 2019
وبرنامج حافل عام 2020
رئيس املركز الوطني للتدريب الرائد طارق الحلبي تحدث اىل "االمن
العام" عن دور املركز ونوعية الدورات التي يقيمها واهميتها ،وحاجة
قطاعات االمن العام لها ،وعن الربنامج التدريبي للمركز لهذا العام.
■ ما هي نوعية الدورات التي يقيمها املركز والهدف منها ومدى
اهميتها؟
□ انىشء املركز الوطني للتدريب يف منتصف العام  2018كنواة
النشاء معهد االمن العام مستقبال .الهدف منه تدريب العسكريني من
كل الرتب عىل كل ما يتعلق بعملهم ومهامتهم االدارية والعسكرية.
اضافة اىل استقبال دورات تعرض من جهات مانحة مثل االتحاد
االورويب والدول الصديقة والجمعيات واملؤسسات املحلية والدولية.
نحن نقوم بتحضري القاعات واللوازم اللوجستية التي تحتاجها كل
دورة تدريبية .تتضمن الدورات :اصول التحقيق ،الدفاع عن النفس،
تقنيات التوقيف ،كيفية استخدام السالح والرماية ،قيادة االليات
العسكرية ،كيفية تطبيق بنود مدونة قواعد السلوك والتعامل مع
املواطنني ،وكل ما ميكن ان يستفيد منه عسكريو االمن العام بطريقة
مبارشة او غري مبارشة.
■ هل يعد املركز الدورات ام يطلبها من الجهات املانحة؟
□ يحرض املركز دورات التدريب عىل اساس الحاجات التدريبية ،اي
نطلب يف نهاية كل سنة من كل قطاعات االمن العام تزويدنا الحاجات
التدريبية املطلوبة التي نريدها للسنة املقبلة ونضع عىل اساسها
الروزنامة التدريبية .نحن نحاول قدر امكاناتنا تلبية هذه الروزنامة
من الدورات ،ووفق طلب الرؤساء التسلسليني للقطاعات وحاجاتهم،
اضافة اىل االمكانات املادية .اما الدورات التدريبية التي تعرضها
الجهات املانحة املحلية او الدولية ،فيتم درسها لناحية مدى استفادة
االمن العام منها واهميتها يف تعزيز قدرات العسكريني ،ثم يتخذ قرار
يف شأنها.
■ كم دورة انجز املركز سنة 2019؟
□ خالل السنة املاضية انجزنا  23نوعا من الدورات ،بعضها كررناه
اكرث من مرة نظرا اىل اهميته وليك يستفيد منها العدد االكرب من

عميل وما هي املواد واملراجع التي
استندتم اليها؟
□ القسم املختص باملحاسبة العمومية
نظري والبعض منه عميل ،اما القسم
املتعلق بادارة املخازن فعميل وتطبيقي

رئيس املركز الوطني للتدريب الرائد طارق الحلبي.

العسكريني ،مثل دورات قيادة االليات العسكرية ،املسعف امليداين،
وكيفية استخدام االسلحة.
■ كيف كان حجم االستفادة من الدورات العملية والنظرية؟
□ ال شك يف ان االستفادة كبرية .فنحن ندرب وفق الحاجات ،كام
ان اعداد العسكريني الذين يخضعون للدورات كبرية .كل دورة تضم
15عسكريا عىل االقل ،ما يعني ان نحو  400عسكري من مختلف
الرتب استفادوا من الدورات يف العام .2019
■ ما هو برنامج العام 2020؟
□ انجزنا يف كانون الثاين دورات يف اصول علم التحقيق ،املحاسبة
العامة واملتخصصة ،تقنيات عمل امانات الرس وغريها .ضمن برنامج
السنة ايضا ،ستكون هناك دورات لها عالقة بكيفية التعاطي مع
املواطن ،التشديد عىل تطبيق بنود مدونة السلوك العسكري،
معالجة الحاالت الخاصة ،وستشمل كل قطاعات االمن العام يف
املراكز االقليمية والحدودية .ستكون هناك ايضا دورات تدريب عىل
استخدام االسلحة والدفاع عن النفس واالسعافات االولية ،ألن هذه
الدورات مطلوبة كل سنة نظرا اىل اهميتها ورضورتها ،ومثة دورات
لتعليم لغات اجنبية السيام االنكليزية وااليطالية.

بالكامل .شمل التطبيقي حاالت عملية
نشتغل عليها نحن والعنارص املتدربة.
اما مواد التدريس فيتم تحضريها بشكل
خاص استنادا اىل مراجع مهمة متخصصة،
حيث استعنا بالنسبة اىل دروس املوازنة

بكتاب للدكتور عبد اللطيف قطيش ،وهو
مثابة مرجع يد َّرس يف الجامعة اللبنانية.
■ ما مدى استجابة املتدربني واستيعابهم
مواد الدورة؟

55

56

عدد  - 77شباط 2020

عدد  - 77شباط 2020

من اعامل
الدورة.

الخروج اىل الحياة املدنية يف يوم ما،
ميكنه ان يدير مراكز متخصصة باملواد
التي تعلمها .اصبحت لديهم القدرة
عىل مامرسة العمل الطبيعي سواء يف
املديرية او خارجها .لكن االستفادة منهم
ولهم ستكون طبعا يف املديرية ،السيام
يف مجاالت ادارة عقد الصفقات وعقد
النفقات وتقديم العروض وسواها.

□ برصاحة مل اكن انتظر ما حصل.
فالتجاوب منهم كان مميزا ،السيام
انهم تفاعلوا ايجابا مع املواد التدريبية
واستفادوا من مضامينها الجديدة
واملتطورة ،وشاركوا بنشاط طيلة فرتة
الدورة .ظهر استيعابهم من خالل
االجابات عن االسئلة التي كانت تطرح
عليهم .يف الحقيقة كان هناك تجاوب
واندفاع كبريان ،وكانت لديهم حامسة قد
ال تجدها لدى طالب الجامعات.

شارك في الدورة طوال
ستة اسابيع  36عنصرا
من حملة االجازات الجامعية
■ هل سبق وحصل تعاون مشرتك بني
والشهادات الفنية

■ طبيعة املواد جافة قليال ،هل استطاع
املشاركون هضمها بسهولة؟
□ صحيح ،مادة املوازنة العمومية جافة
قليال .اما يف ما يختص بادارة املخازن
واملحاسبة العامة ،فهي مواد تجذب
املتدرب النها تتضمن اعامال تطبيقية يحب
ان ميارسها كونها تشكل جزءا من حياته
اليومية .لقد تقبلها الجميع بكل رحابة
صدر وبسهولة ،والدليل هو يف عدم حصول
اي تخلف عن حضور حصص التدريب عىل
الرغم من صعوبات التنقل عىل الطرق.

■ ما كانت نسبة االستفادة يف املجال الذي
درسوه لتطوير قدراتهم ومعلوماتهم؟
□ ال شك يف ان االستفادة كانت كبرية،
وبعد تقييم ما استوعبوه مل اجد عنرصا
منهم غري قادر عىل تطبيق ما تعلمه
يف اي مركز ميكن ان يتسلمه او يعمل
فيه مستقبال .اذا تسنى الحد منهم

هذا التعاون هو االول لنا
مع سلك عسكري وكانت
تجربة ناجحة يجب ان تتكرر

املديرية العامة لالمن العام واملديرية
العامة للتعليم املهني والتقني؟
□ هذه اول دورة نقيمها ،وهذا التعاون
هو االول لنا مع سلك عسكري .اؤكد انها
تجربة ناجحة ،ويجب ان تتكرر ،حتى يصبح
السلك مكتفيا ذاتيا بعنارص متخصصة
ومتدربة ،وال يحتاج تاليا اىل موظفني
مدنيني من خارجه ،الن املديرية العامة
للتعليم املهني قادرة عىل تزويد السلك كل
الخربات الفنية والتدريبية حول املحاسبة
واملوازنة والصيانة والكهرباء وامليكانيك
وكل االختصاصات الفنية والصناعية.
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