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 )SSR( االورويب  املساعدات  مرشوع  اطار  يف 
لصالح  ينفذ  الذي  لبنان  االمن يف  الصالح قطاع 
وميوله  والجيش  العام  لالمن  العامة  املديرية 
بعنوان  تدريبية  دورة  اجريت  االورويب،  االتحاد 
"التوعية يف مجال االدارة" خضع لها مجموعة من 
الضباط ملساعدتهم يف تخطي التحديات االدارية 

يف عملهم يف كادر ضباط القادة.
رئيس شعبة امانة الرس يف دائرة العديد النقيب 
جورج مفرج تحدث اىل "االمن العام" عن برنامج 

الدورة واهدافها.

ميكن  اطار  اي  ويف  اليوم  الدورة  هذه  ملاذا   ■
وضعها؟ ما هو هدفها ومن مولها؟

□ ال بد من التوضيح ان هذه الدورة املخصصة 
للتوعية يف مجال االدارة ليست االوىل من نوعها، 
العام 2018. وهو  منذ  بل سبقتها دورات عدة 
الربامج املقررة  اعتبارها من ضمن  ما يؤدي اىل 
لتعزيز القدرات البرشية يف املديرية العامة لالمن 
وتتناسب  تتالقى  ومضمونها  شكلها  يف  العام. 
مع االسرتاتيجيا املعتمدة وفق الربنامج السنوي 
واملدنيني  العسكريني  قدرات  لتعزيز  الهادف 
توصال اىل افضل الخدمات التي تقدمها مبختلف 
مؤسسة  العام  لالمن  العامة  املديرية  وجوهها. 
االسرتاتيجيات  وفق  التطور  اىل  تسعى  كربى، 
الوطني  مسارها  وتحفظ  تعزز  التي  املوضوعة 
املبني عىل التضحية والخدمة. الهدف من هذه 
الدورات التي تجري يف املركز الوطني للتدريب 
التابع للمديرية يف مبنى مركز امن عام الجديدة، 
واملدنيني  للعسكريني  البرشية  القدرات  تعزيز 
عينها  املهمة  سيتولون  مدربني  انتاج  اىل  توصال 
يف املستقبل، من اجل تعميم فائدتها عىل بقية 
املراكز. طاملا انها من الدورات املتخصصة الهادفة 
الضباط  البرشية لدى فئة من  املوارد  اىل تنمية 
االداريني، فقد شارك فيها عدد منهم من رتبة رائد  

ونقيب يستعد للرتقية اىل هذه الرتبة. 

■ اىل اي برنامج  استندت هذه الدورة، وهل هي 
نظرية ام تطبيقية؟

□ انها دورة متخصصة تهدف اىل تطوير االداء 

وضعته  الذي  السنوي  الربنامج  به  قال  مبا  عمال 
املركز  يف  اجريت  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
الوطني للتدريب التابع للمديرية دورة خصصت 
مكتب  يف  واالحصاء  التحليل  دائرة  لعسكريي 
قدراتهم   تعزيز  اجل  من  والتطوير،  التخطيط 
وتقديم افضل النامذج التي تنرش يف مجلة "االمن 
العام"، وتنويعها لتطاول مجاالت اقتصادية وامنية 
واجتامعية وادارية، سعيا اىل استخدام نتائجها يف 

بناء القرارات.
رئيس دائرة التحليل واالحصاء يف مكتب التخطيط 
اىل  تحدث  صقر  مازن  البحري  الرائد  والتطوير 

"االمن العام" عن الدورة وبرنامجها واهدافها.

 ■ يف اي اطار ميكن وضع هذه الدورة؟ هل هي 
االمن  يف  السنوية  التدريبية  الربامج  ضمن  من 

العام؟
□ الدورة تقع يف اطار مرشوع املساعدات االورويب 
)SSR( الصالح قطاع االمن يف لبنان، وهو مرشوع 
العام  لالمن  العامة  املديرية  لصالح  ينفذ  واسع 
والجيش وميوله االتحاد االورويب. بدأ تنفيذه منذ 
عامني وجرى متديده ستة اشهر اضافية تنتهي يف 
متوز املقبل. وهو يركز عىل ثالثة مجاالت اساسية 
بناء  والتدريب،  االدارة  هيكلية  تطوير  هي: 
القدرات الفردية لالشخاص، كيفية التواصل وآليات 
الحوار. يف هذا االطار، ومن ضمن الربامج السنوية 
املقررة لربامج التدريب يف املديرية، نظمت هذه 

دورة تدريبية على "التوعية في مجال اإلدارة"
الرائد مفّرج: أصول قيادة فريق عمل

دورة حول اإلحصاء ملجموعة من ضباط األمن العام
الرائد صقر: بدأنا إحصاءات اقتصادية للمّرة األولى

نشاطات

تفعيل  ناحية  من  وباالخص  االدارة،  مجال  يف 
تحت  جامعيا  تعمل  التي  العمل  فرق  اداء 
ارشاف الضباط. لذلك ركز  مضمون الدورة عىل 
تاسيسا  آن  تطبيقي يف  نظري وما هو  ما هو 
عىل مناذج معتمدة يف دول ومؤسسات اخرى 
جرى استعراضها بدقة وتم اختيار ما يتناسب 
العمل  فورش  اللبنانية.  والخصوصيات  منها 
والحصص التدريبية ركزت عىل توعية الضباط 
االداريني عىل السبل املثىل الصول قيادة فريق 
عمل وآلية ادارته ملامرسة املهمة املوكلة اليه. 
لتفعيل  الفريق  اىل تحفيز هذا  يقود  ما  وهو 
واملتناسبة  املرجوة  النتائج  اىل  توصال   ادائه 
يقول  فاملنطق  ومهامتهم.  اختصاصاتهم  مع 

رئيس شعبة امانة الرس يف دائرة العديد النقيب جورج مفرج.

من دورة اإلحصاء.

رئيس دائرة التحليل واالحصاء يف مكتب التخطيط والتطوير 
الرائد البحري مازن صقر.

من اعامل الدورة.

افراد  مع  التواصل  من خالل  يأيت  التحفيز  ان 
الفريق بطريقة ناجحة ال تكتمل ما مل يتفهم 
بناء  وكيفية  اعضائه  احتياجات  الرفيق  رئيس 
عالقة من الثقة املتبادلة دون التخيل عن دور 
الضابط كرئيس للفريق ومحاب له عند اللزوم 
مع احرتام خصوصية االعضاء وما هو مطلوب 

من كل منهم.

يتولون  ومدربني  خرباء  الدورة  ستنتج  هل   ■
املهمة الحقا؟

املحرتفني  املدربني  من  فريق  نحن  لدينا   □
االورويب  املرشوع  خرباء  جانب  اىل  ووجودهم 
املتخصصني باملهمة عينها  زاد من خرباتهم عىل 
اكرث من مستوى، وهو ما يساعد عىل االستفادة 
منها الحقا يف اعداد برامج مامثلة لهذا النوع من 

الدورات يف اي وقت.

■ ما الذي سيتغري يف النتيجة، وكيف ستنعكس 
نتائج هذه الدورة عىل اداء الضباط والعسكريني؟ 
املوارد  اداء  تنمية  يف  يكمن  اليه  نهدف  ما   □
وهو  العام.  لالمن  العامة  املديرية  يف  البرشية 
يقود اىل تفعيل االدارة ككل، وينعكس ايجابا عىل 
االنتاجية االمنية والخدماتية. ال ميكن قياس نتيجة 
هذه الدورات اال من خالل قياس ثقة املواطنني 
بخدمات االمن العام، التي سرتتفع بنجاحها، فهم 

املراقبون وهم املحاسبون.

الدورة يف مجال االحصاء يف ارشاف الخبري الفرنيس 
Jean Louis Martin وذلك بهدف تطوير القرار 

االسرتاتيجي واملساعدة يف اتخاذه.

الهدف  وما  دامئة،  ام  ■ هل هي دورة مرحلية 
منها؟

□ الربنامج املعتمد مرحيل وينتهي بانتهاء الدورة 
وليس له اي محطات الحقة. وقد اعد له املدرب 
لالحصاء  الوطنية  املدرسة  خريج  وهو  الفرنيس، 
واالدارة االقتصادية يف فرنسا، سلفا بايفاده بعثة 
العام  االمن  يف  الوضع  استطلعت  متخصصة 
والجيش، ودرست الحاجات امللحة لهام قبل وضع 

برامج الدورة ومناهجها.

ومن  الدورة؟  هذه  اجريت  مستوى  اي  عىل   ■
شملت؟

لدائرة  كرئيس  انا  مشاركتي  اىل  باالضافة   □
من  مجموعة  فيها  شارك  واالحصاء،  التحليل 
املركزية  االدارة  مكاتب  من  كل  يف  الضباط 
املكلفني وضع االحصاءات.  شاركت فيها خمس 
والتطوير  التخطيط  مكتب  يف  املفتشات  من 
لتعزيز قدراتهن. اعتمدت الدورة برامج تطبيقية 
ونظرية للتدريب عىل تنظيم االحصاءات االمنية 
واالدارية ومهامت املديرية. وهي تناولت حركة 
الدخول والخروج عىل املعابر، وبطاقات االقامة 
السفر  جوازات  واصدار  واملقيمني،  لالجانب 
الجرائم، واملخالفات املرتكبة، وجداول  واحصاء 
املجاالت  يف  االحصاءات  عن  عدا  املوقوفني. 
وضعه.  بارشنا  جديد  نوع  وهي  االقتصادية، 
االحصاءات ميكن تحليلها الستثامر النتائج التي 
قرارات  لتكوين  الحاجة  عند  االرقام  اليها  تقود 

استباقية او لتقييم اثر اي منها.

■ ما هي الربامج املعتمدة، نظرية ام تطبيقية؟
□ الربامج املعتمدة واسعة وتشمل:

• املبادىء االساسية النتاج االحصاءات ومكوناتها 
والبيانات  والخرائط  واملخططات  كالجداول 

الوصفية، ومتى وكيفية استخدامها.
القرارات  اىل  تقود  التي  االستباقية  الخطوات   •
االسرتاتيجية وسبل االفادة منها والرتويج لنتائجها.

القرارات  صنع  يف  ودوره  السابق  االثر  تقييم   •
تقييم  يف  االحصاءات  ودور  االسرتاتيجية، 

"النمذجة" واملراقبة الالحقة.
يف  املنشور  االحصايئ  للعرض  النقدي  التحليل   •
مجلة "االمن العام"، وتقديم االقرتاحات لتطويره.

• استخراج االحصاءات املفيدة من خالل القرارات 
االسرتاتيجية املرتبطة مبهامت املديرية وتصنيفها 

وفق االستخدامات املمكنة.
• تأمني الجودة يف االحصاءات ومالءمتها وتوقيتها 
وتقدميها  واملكاين  الزمني  االطارين  ووضوحها يف 

بافضل صورة والتعليق عليها.
• حسن استخدام الربامج وفق النامذج املتطورة 

املعتمدة عامليا.
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يف اطار سلسلة النشاطات االجتامعية الثقافية التي تنجزها دوريا بالتعاون 
شاركت  عدة،  مجاالت  يف  املدين  املجتمع  قوى  مختلف  مع  والتنسيق 
املديرية العامة لالمن العام من خالل شعبة التعاون العسكري - املدين يف 
معرضني جامعيني متخصصني بالتوظيف. االول ضمن حرم الجامعة اللبنانية 
- الكندية LUC، والثاين ضمن حرم جامعة البلمند. كذلك شاركت يف معرض 

يف جامعة الروح القدس يف الكسليك. 
مشاركة املديرية متثلت بوضع "ستاند" خاص بها توىل ضمنه رئيس شعبة 
التعاون العسكري - املدين الرائد انطوان الخوري، مبعاونة عسكريني من 
الشعبة، تعريف الطالب الجامعيني املشاركني عىل مهامت املديرية العامة 
لالمن العام، حدود صالحياتها القانونية، رشوط التطوع فيها برتبة مأمور 
متمرن او مفتش متمرن او ضابط، مقدار رواتب العسكريني بشكل عام 
والتقدميات املادية والطبية واالجتامعية التي يحظون بها هم وعائالتهم، 
مبهامت  يقومون  الذين  العسكريني  اىل  بالنسبة  املعتمد  العمل  دوام 

السويرسي  الدعم  انشطة مرشوع  تنفيذ  اطار  يف 
لالدارة املتكاملة للحدود يف لبنان)املرحلة الثانية(، 
نّظم مكتب املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة 
لالمن  العامة  املديرية  مع  بالتنسيق   ICMPD
 ،Mike Bisi الربيطاين  الخبري  ارشاف  ويف  العام 
االنسان عىل  "حقوق  تدريبيتني يف مجال  دورتني 
املايض،  ايار  خالل  "الهجرة"  و  الدولية"  الحدود 
املكاتب  مختلف  من  عنرصا  عرش  اربعة  تابعها 

والدوائر واملراكز.
عزار  الرائد  من  كل  التدريبية  االعامل  يف  شارك 
الحواط  نانيس  االداري  اول  واملالزم  الشامي 

واملؤهل اول ماريبيل رشفان.

يف  املدين  ـ  العسكري  التعاون  شعبة  نظمت 
مكتب التخطيط والتطوير يف املديرية العامة 
بها حوايل 80  قام  ميدانية  زيارة  العام  لالمن 
طالبا من مدرسة سيدة اللويزة ـ زوق مصبح 
ارشف  االقليمي.  كرسوان  عام  امن  مركز  اىل 
رئيس  املركز  اقسام  التي شملت  الزيارة  عىل 
رشح  وتوىل  الخوري،  انطوان  الرائد  الشعبة 
نوعية الخدمات واملهامت  التي يقوم بها كل 
التي  واملراحل  واختصاصه  املركز  اقسام  من 

تسلكها اي معاملة. 
والطالب  الخوري  بني  حوار  الجولة  اعقب 
بعمل  تتصل  التي  القضايا  مختلف  تناول 

ودوراملديرية. 

شارك في معارض جامعية شارحًا دوره
األمن العام: لتوضيح آفاق العمل لألجيال الطالعة

"حقوق اإلنسان على الحدود الدولية" و"الهجرة"
في دورتني تدريبيتني

مركز أمن عام كسروان
 إستقبل طالبًا من مدرسة سيدة اللويزة

جواب عن استفسار.

حوار.

من املعرض.
من الدورة التدريبية.

طالب اللويزة يف مبنى امن عام كرسوان.

نشاطات

عسكرية او ادارية، وسواها من التفاصيل. كام وزعت الشعبة عىل الطالب 
مجانا، كتيبات تتضمن التعريف مبهامت االمن العام وصالحياته و رشوط 
تحوي صورا  اقراص مدمجة  لديه ومستنداتها،  تنجز  التي  املعامالت  كل 
يف  املديرية  بها  قامت  ثقافية   - اجتامعية  نشاطات  عن  وثائقية  وافالما 
مختلف املناطق اللبنانية، بالتعاون مع جهات رسمية وجمعيات مجتمع 

مدين ومدارس وجامعات، وسواها. 
الخوري عن جميع اسئلة واستفسارات الطالب ذات  الرائد  كذلك اجاب 
الصلة باملديرية العامة لالمن العام. يف هذا الصدد اوضح لـ"االمن العام"، 
خالل زيارتها املعرضني، ان اكرث االسئلة التي طرحها الطالب متحورت حول 
االستفسار عام اذا كانت هناك دورات تطويع قريبة يف املديرية. كام حول 
مدى امكان متابعة تحصيلهم العلمي، الجامعي ويف مجال الدراسات العليا 
والدكتوراه، فيام لو تطوعوا يف االمن العام. وعرّبوا عن اعجابهم وتقديرهم 
الكبري لدى اعالمه اياهم بأن املديرية مل تكتف فقط بتسهيل وتكييف خدمة 
عسكرييها الذي يتابعون تحصيلهم العلمي مع متطلبات ذاك التحصيل، 
بل انها وقعت خالل السنوات االخرية، بتوجيهات من مديرها العام اللواء 
عباس ابراهيم، اتفاقات تعاون مع عدد من اهم الجامعات يف لبنان، اخرها 
اللبنانية االمريكية )LAU(، يستفيد مبوجبها ضباط املديرية  مع الجامعة 
وعنارصها من حسومات عىل االقساط الجامعية السنوية تقارب الـ 50%. 

الرائد الخوري اكد ان املديرية ستشارك ايضا خالل االشهر املقبلة يف عدد من 
معارض التوظيف التي تجريها الجامعات اللبنانية واملؤسسات املتخصصة 
يف  املعنية  الرسمية  املؤسسات  كل  عىل  يجب  بانه  قناعتها  من  "انطالقا 
الدولة ان تساهم عىل قدر امكاناتها يف توضيح افاق العمل املتوافرة امام 
االجيال الطالعة يف لبنان، واالكرث طلبا يف العامل حاليا ومستقبال، يك يتمكنوا 
من اختيار مستقبلهم العميل بشكل مدروس، مبا يتناسب مع طموحاتهم 
اخرى.  افضل من جهة  الوطن مستقبل  لهم والقتصاد  من جهة، ويؤمن 

فنجاحهم يساهم يف نجاح كل الوطن".


