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مد ّربون إختصاصيون بإصالح األمن في لبنان
أنهوا تدريب مجموعة من عسكريي األمن العام

من احدى الجلسات التدريبية.

املشاركون يف الدورة.

يف اطار خطة التعاون والتنسيق التي تحرص املديرية العامة لالمن العام
عىل انتهاجها وتطبيقها مع املنظامت واملؤسسات االمنية والعسكرية
العاملية ،وذلك بهدف االرتقاء اىل اعىل املستويات االمنية والتقنية
وتحقيق افضل النتائج يف كل املهامت التي تنجزها ،انهى فريق املدربني
االختصاصيني املكلف اصالح قطاع االمن يف لبنان ""SSR Lebanon
الذين تم تعيينهم منذ سنة تقريبا ،دورتهم التعليمية والتقنية ملجموعة
من عسكريي االمن العام من كل الرتب ،بدعم من املرشوع االورويب.
عىل ان يلتحق هؤالء مبقر "املركز الوطني للتدريب" يف املديرية
املستحدث يف مبنى مركز امن عام املنت االقليمي يف الجديدة.
انتهت اعامل الدورة التي استمرت تسعة اشهر ،بتخريج الدفعة
االوىل من املدربني االختصاصيني يف احتفال مركزي ،ترأسه رئيس
مكتب شؤون العديد العميد العميد رياض طه ،حيث جرى تخريج
العسكريني الذين خضعوا للتدريب منذ  11متوز يف دورات استمرت
 20اسبوعا زودوا خاللها املهارات العالية التي تخولهم تأدية دورهم
يف كل املجاالت التدريبية.
وستستكمل هذه الدورة التدريبية يف االشهر املقبلة يف معهد
قوى االمن الداخيل ملدة  6اسابيع ،ليك يتمكن املدربون من

تحسني مهاراتهم يف الرمي واطالق النار ،متهيدا للمشاركة يف
زيارتني دراسيتني منفصلتني إىل فرنسا بهدف التأقلم مع املنهجيات
والتقنيات التدريبية املعتمدة.
تشكل هذه الدفعة من املتخرجني واملؤلفة من مثانية ضباط واربعة
مفتشني الدفعة االوىل التي اعدها ودربها ثالثة خرباء من مرشوع
" "SSR Lebanonيف مجال الهندسة التعليمية والتدريبية ،ويف املجال
التقني الذي يشمل االسعافات االولية ،تطوير اللياقة البدنية ،تقنيات
الدفاع واالستجواب ،اضافة اىل تقنيات التقييم والتدقيق.
ومن املقرر ان تنضم دفعة ثانية اىل برامج التدريب ملتابعة دورة
مامثلة متتد اىل آب املقبل ،تضم ما بني  12اىل  14متدربا يشاركون
يف دورة حول املرشوعني االوروبيني الداعمني للمديرية ،وهام مرشوع
 IBM2من تنظيم الـ  ICMPDللشق التعليمي ملدة  4اسابيع،
ومرشوع  SSRللشق التقني ملدة  9اسابيع.
بعد انتهاء الدفعة الثانية من دورتها ،سيقام حفل تخريج رسمي
للدفعتني ،ما يساهم يف جعل االمن العام مؤسسة مستقلة يف وضع
سياستها النظرية والتطبيقية يف مجال التدريب ويف تحديد التدريبات
املناسبة لحاجاتها.

"املركز
الوطني
للتدريب"

ترتكز اعامل "املركز الوطني للتدريب" الذي استحدث يف مركز الجديدة االقليمي عىل االيت:
 .1تصميم وتطبيق وتقييم الخطوات ذات االولوية لوضع الخطة الوطنية للتدريب لعام .2019-2018
 .2وضع الصيغة النهائية لتصميم برنامج التدريب االويل لعنارص االمن العام الجدد.
 .3املشاركة يف االعامل التجريبية املستقبلية املساهمة يف تطبيق "اسرتاتيجيا ادارة املوارد البرشية واملهارات"
املعتمدة من املديرية العامة لالمن العام.
 .4تنظيم دورات تدريبية لكل العسكريني وفقا للحاجة التدريبية.

إختتام دورة تدريب لشعبة الرصد والتدخّ ل
على مكافحة اإلرهاب في منطقة آهلة بالسكان
اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عىل استمرار التعاون مع
الجيش اللبناين يف املناورات املشرتكة الهادفة اىل مكافحة االرهاب ،الفتا اىل
"اننا متكنا بفضلها من محاربته واالنتصار عليه" .ونوه يف اثناء رعايته مناورة
بالذخرية الحية يف نهاية دورة تدريبية يف مجال مكافحة االرهاب يف االماكن
االهلة بالسكان ،مبشاركة مجموعة من االناث اللوايت يشكلن الدفعة االوىل
التي انضمت اىل شعبة الرصد والتدخل اىل جانب الذكور ،تتويجا المتامهن
مراحل التدريب املطلوبة.
يف اطار مهامت التدريب الخاص مبكافحة االرهاب يف االماكن االهلة
بالسكان ،نفذت مجموعة من عنارص شعبة الرصد والتدخل يف املديرية
العامة لالمن العام يف  25ايار مناورة ليلية بالذخرية الحية يف حقل حنوش -
حامات باالشرتاك مع افواج قتالية من الجيش اللبناين.
حرض املناورة العقيد فوزي شمعون ممثال اللواء ابراهيم وقائد مدرسة
القوات الخاصة يف الجيش اللبناين العقيد الركن فادي مخول وفريق تدريب
من الجيش االمرييك وضباط من االمن العام والجيش.
تخللت املناورة رمايات حية باملدفعية والدبابات والرشاشات الثقيلة ،اىل دعم
جوي بالطوافات .كام نفذت مجموعة اناث املديرية العامة لالمن العام انزاال
من الطوافات عىل مبنى سكني يحتله ارهابيون ،وقمن بدهمه والقضاء عليهم.
تألفت املجموعة من عنارص من الذكور واالناث اللوايت يشكلن الدفعة االوىل
التي تنضم اىل شعبة الرصد والتدخل ،واتت مشاركتهن يف املناورة تتويجا
المتامهن كل مراحل التدريب املطلوبة.
يف ختام املناورة ،القى العقيد الركن مخول كلمة اشاد فيها بالعنارص الذين
شاركوا يف املناورة ،وخاصة اناث املديرية العامة لالمن العام اللوايت يشاركن
للمرة االوىل يف عملية انزال جوي ومداهمة.
ثم القى العقيد شمعون كلمة اللواء ابراهيم جاء فيها" :اعتدنا منذ تأسيس
شعبة الرصد والتدخل يف املديرية العامة لالمن العام عىل التعاون الدؤوب
مع الجيش اللبناين يف كل املناورات لتحقيق هدف واحد مشرتك ،هو مكافحة
االرهاب الذي متكنا بفضل جهودنا جميعا من محاربته واالنتصار عليه ،من

دون ان ننىس الدماء الغالية التي روت ارض الوطن مثنا لهذا النرص".
اضاف" :ان هذه املناورة الحية التي تحايك مكافحة االرهاب يف االماكن االهلة
بالسكان ،تختلف عن سابقاتها .اذ للمرة االوىل تفتخر املديرية بأن ينضم اىل
شعبة الرصد والتدخل العنرص النسايئ اللوايت يتخرجن اليوم بعدما انجزن
كل املراحل املطلوبة لتتوج بهذه املناورة العسكرية الحية املشرتكة .يف هذه
املناسبة ،تترشف املديرية العامة لالمن العام بامتام هذه الخطوة ،ألن ال
يشء مييز االناث عن رفاقهم العسكريني بعدما اثبتت املرأة جدارتها ،ليس
فقط يف عمل االمن العام بل يف كل امليادين .انني عىل يقني بانكن ستتميزن
يف مهامت الدفاع عن الوطن والتواجد يف الخطوط االمامية وحيث يدعو
الواجب بكل اندفاع وعزم وشجاعة".
وختم" :رغم كل الصعوبات واالمكانات املتوافرة ،استطعنا تحقيق الكثري من
االنجازات خصوصا يف مكافحة االرهاب والجرائم عىل انواعها ،لكن هذا ال
يعني ان الخطر قد زال .لذلك ،املطلوب البقاء عىل اهبة االستعداد ،والعمل
عىل تعزيز مهاراتكم الفكرية والجسدية لتحافظوا عىل االمانة التي اقسمتم
اليمني من اجلها ،امانة حامية وطنكم لبنان".
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