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تعاون

خطوة تلو خطوة، تنتقل املديرية العامة لالمن العام نحو خطة تحديثها وتطويرها 
االسرتاتيجية  الخطط  تنفيذ  اطار  يف  الخطوات  هذه  تأيت  املستويات.  كل  عىل 
صلب  يف  تدخل  التي  النموذجية  الخدمات  افضل  تقديم  بهدف  العام،  لالمن 

مهامته، وتطوير طرق تنفيذ املعامالت وتسهيلها 

اتفاق تعاون بين األمن العام والمعهد المالي واالقتصادي
اللواء إبراهيم: نسعى إلى بناء الوطن القوي 

وّقع املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
فليحان  باسل  معهد  ورئيسة  ابراهيم 
املبيض  ملياء  السيدة  واالقتصادي  املايل 
املديرية  بني  تعاون  بروتوكول  بساط 
تدريب  روزنامة  اعداد  بهدف  واملعهد 
االمن  لضباط  متخصصة  ودورات  دورية 
وفد  االحتفال  حرض  وعسكرييه.  العام 
من ادارة املعهد ومدربيه ورئيس واعضاء 
من  وضباط  بالربوتوكول  املعنية  اللجنة 

املديرية.
ثم  العام،  االمن  ونشيد  الوطني  النشيد 

جنان  املعهد  يف  التدريب  مديرة  عرضت 
يونس  هادي  والنقيب  الدويهي  غانم 
ملحة عن مسرية املعهد ومهامته، والتعاون 
لالمن  العامة  املديرية  وبني  بينه  القائم 

العام.
اكدت  كلمة  بساط  السيدة  القت  بعدها 
اللواء  مع  انتقل  العام  االمن  ان  فيها 
حالة  اىل  التأسيس  "حالة  من  ابراهيم 
حالة  اىل  النظام  حالة  ومن  املؤسسة، 

االنتظام".
بني  توائم  التعاون  اتفاق  ان  واعتربت 
واجب  "كالهام  العام  واالمن  العام  املال 
الينا صونه يف ظرف صعب".  وطني موكل 
بآثار  "ادرى  العام  االمن  ان  اىل  واشارت 
يرتتب  وما  والرصاعات،  املسلحة  النزاعات 
عنها من هجرة ونزوح ولجوء وهي ازمات 

استفحلت وتحولت من خطر حدودي اىل 
خطر وجودي".

ثم القى اللواء ابراهيم كلمة اعترب فيها "ان 
االتفاق من ضمن اتفاقات التعاون املميزة 
التي وقعناها مع جامعات ومعاهد عدة، 
العام  يف سبيل تطوير قدرات عديد االمن 
عرب  االداء  مستوى  لرفع  الرتب  كل  من 
تكثيف التدريب واستمراريته. كام ان هذا 
الخمسية  الخطط  بنود  من  جزء  االتفاق 
تطبيقا   2012 العام  منذ  وضعناها  التي 
لربنامج اسرتاتيجي يرمي اىل جعل املديرية 
وذلك  االدارات،  ارقى  مصاف  يف  العامة 
الخربات  واكتساب  التعاون  تعزيز  عرب 
ميّكن  مبا  واملالية،  االقتصادية  واملعارف 
عسكريينا من مقاربة املواضيع االقتصادية 
فيه  وملا  متطور  علمي  منظار  من  واملالية 

لبنان واللبنانيني واملقيمني". مصلحة 
تشاركنا  هو  بيننا  االتفاق  مييز  "ما  وقال: 
مبفهوم  تتعلق  التي  والقيم  املبادىء 
الخدمة العامة، والتي تسعى ايضا اىل بناء 
واملميزة،  العرصية  باداراته  القوي  الوطن 
وكذلك حرصنا املشرتك عىل العمل النوعي 
وجوهره التعلم والتدريب لقيام مؤسسات 
ايضا  وتعزز  بدولته،  املواطن  ثقة  تعمق 

ثقة املجتمع الدويل بالدولة اللبنانية".
املديرية  "ان  اىل  ابراهيم  اللواء  ولفت 
خالل  من  تتطلع  العام  لالمن  العامة 
ونوعي  مميز  تعاون  اىل  هذا،  اتفاقها 
ليرتجم بشكل عمالين عىل اكرث من صعيد، 
يواجهها  التي  التحديات  ظل  يف  السيام 
واالمن  العامة،  االدارة  يف  العاملون 
متواصل  بشكل  يعمل  الذي  منها  العام 
الصدقية ومعايري  للمحافظة عىل  ومستمر 
وعىل  عمله،  ميادين  شتى  يف  الشفافية 
استثناء، خصوصا  دون  من  املستويات  كل 
انواع  افضل  قيام  اىل  تهدف  خطتنا  وان 
التكامل املطلوب واملفيد من خالل ازدياد 
الحكومي،  العمل  التنسيق يف  اطر وجهود 
فليحان  باسل  معهد  يف  يتوفر  هذا  وجل 
املال،  لوزارة  تابع  وتوثيق  تدريب  كمركز 
ما يساعد عىل تطوير القدرات الوطنية يف 
الدولة،  وتحديث  العام  املال  ادارة  مجال 
والتعاون  التدريب  خدمات  وتقديم 

التحديات  "تعاظم  عىل  وشدد  التقني". 
االدارية يف شتى املجاالت، ومع وجود نحو 
وفلسطيني،  سوري  والجىء  نازح  مليوين 
االمن  عىل  وجودهم  تنظيم  عاتق  يقع 
يتالءم  مبا  قدراتنا  تنمية  اىل  يدعونا  العام، 
وهذا  عاتقنا.  عىل  امللقى  الدور  وحجم 
نتمكن  نوعيا ومتواصال حتى  ِعلام  يستلزم 
عهده  ما  وتحقيق  مهامتنا  انجاز  من 
اللبنانيون يف االمن العام يف مجايل الخدمة 
العامة  املديرية  شعار  وهام  والتضحية، 
الذي  التعاون  اتفاق  فان  لذا  العام.  لالمن 

نحن يف صدده االن سيتمحور حول تعزيز 
واملعرفة  الخربات  تبادل  التواصل،  آليات 
دامئة  رشاكة  تأسيس  كلها،  املجاالت  يف 
املشرتك،  الدور  ذات  العلمية  املسائل  يف 
وتنمية القدرات واالرتقاء مبستوى املعرفة 
الفنية  املشورة  تقديم  عن  فضال  واالداء، 
والتقنية املتخصصة، وكذلك تنظيم دورات 
ابحاث  ومشاريع  عمل  وورش  تدريبية 

علمية".
والسيدة  ابراهيم  اللواء  تبادل  الختام،  يف 

بساط الدروع التذكارية، ثم كوكتيل.
من 
االحتفال.

توقيع بروتوكول التعاون.

والسيدة ملياء املبيض بساط.اللواء عباس ابراهيم متكلام.
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مصاف ارقى االدارات
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التعاون يعزز آليات التواصل 

وتبادل الخبرات واملعرفة 


