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مشاريع إنمائية - اجتماعية
لشعبة التعاون العسكري املدني

جولة طالبية في مرفأ صيدا

دورة تدريبية لحماية 
األشخاص املعّرضني للخطر

نشاطات 

يف اطار مهامتها ونشاطاتها الدورية، نظمت شعبة التعاون العسكري 
املدين يف املديرية العامة لالمن العام سلسلة من املشاريع االمنائية 
واالجتامعية، انجزتها يف عدد من مناطق محافظتي عكار وبعلبك - 
من خالل  لبنان  يف  االستقرار  "تعزيز  مع مرشوع  بالتعاون  الهرمل، 
املشاركة املجتمعية والحوار"، املمول من االتحاد االورويب واملنفذ من 
رشكة Aktis Strategy، ومع الجيش اللبناين واملديرية العامة لقوى 

االمن الداخيل. 
من ابرز هذه املشاريع:

عكار  محافظتي  ضمن  بلدة   15 يف  امنائية  مشاريع  تنفيذ  بدء   •
وبعلبك - الهرمل بالرشاكة مع جمعيتي "عكارنا" و"نبض للتنمية". 

• محارضة عن املخدرات يف قاعة مسجد الحبيب املصطفى يف ببنني 
– عكار، متحورت حول: اسباب التعاطي وانواع املخدرات ومخاطرها 
دور  منزلها،  يف  املرأة  دور  املجتمع،  االقتصاد،  االمن،  الصحة،  عىل 
عند  املخدرات  تعاطي  التوعية، ضبط  نرش  يف  والجامعات  املدارس 

الشباب يف بدايته. 
النور  مدرسة  يف  النفس  عن  الدفاع  اساسيات  عىل  مترينية  دورة   •
الشباب  انخراط  التشديد عىل اهمية  البرية - عكار، تركزت عىل  يف 
عن  للدفاع  القتالية  الفنون  ويف  الرياضية،  االلعاب  يف  والشابات 
بني  املساواة  اطار  يف  ذلك  كل  عمالنية.   متارين  اىل  اضافة  النفس، 

الرجل واملرأة. 
الجيش  من  رياضية  فرق  بني  فوتبول  امليني  رياضة  يف  مباريات   •
يف  النور  جسور  ملعب  عىل  املدين  واملجتمع  العام  واالمن  اللبناين 

عرسال – بعلبك.
• محارضة حول املخدرات يف دار االمام يف الفاكهة – بعلبك، متحورت 
حول: انواع املخدرات واسباب االدمان عليها، مخاطرها عىل الصحة 
مكتب  دور  ومساعدتهم،  املدمنني  مع  التعامل  كيفية  واملجتمع، 

يف اطار عملية التكامل بني املديرية العامة لالمن العام واملجتمع املدين، 
الخريية  املربات  مدرسة  لطالب  لقاء  صيدا  مرفأ  عام  امن  مركز  نظم 
برفقة االساتذة، ثم جولة يف حرم املرفأ، حيث استقبلهم رئيس املركز 

واالدارية،  االمنية  ومهامته  العام  االمن  دور  عىل  واطلعوا  وعنارصه. 
وانواع  املرفأ،  يف  تتم  التي  والتصدير  االسترياد  عمليات  اىل  باالضافة 

البضائع التي تنقلها السفن التجارية، وكيفية تحميلها وافراغها.  

العام،  لالمن  العامة  املديرية  نظمت 
لشؤون  العليا  املفوضية  مع  بالتنسيق 
الالجئني UNHCR، دورة تدريبية يف مجال 
حامية االشخاص املعرضني للخطر، شارك فيها 
من  بدءا  دفعات  عىل  العام  االمن  عسكريو 

ايلول املايض. 
مسؤولني  من  مداخالت  املحارضات  تخللت 
تابعني للمفوضية العليا، ومداخلة من الرائد 
واللجوء  الهجرة  موضوع  يف  يوسف  طالل 

واالتجار بالبرش.

مكافحة املخدرات يف قوى االمن الداخيل واهمية مشاركته املجتمعات 
املحلية يف نرش التوعية، اضافة اىل القبض عىل املّروجني واملدمنني.

ظاهرة  مكافحة  يف  ودوره  العام  االمن  مهامت  حول  محارضة   •
بعلبك   – القاع  يف  واملطالعة  الثقافة  مركز  يف  الرشعية،  غري  الهجرة 
التمييز والحد  العام عموما، اهمية عدم  متحورت حول: دور االمن 
من العنرصية ضد النازحني واملهاجرين والعامل االجانب، الفرق بني 
الهجرة الرشعية وغري الرشعية من الناحية القانونية، املعايري القانونية  

التي تحدد صفة الالجئ.
• محارضة حول مهامت االمن العام ودوره يف مكافحة ظاهرة الهجرة 
غري الرشعية يف مركز بلدية اللبوة – بعلبك، متحورت حول: دور االمن 
واالقتصاد،  املجتمع  عىل  واثرها  الرشعية  غري  الهجرة  اسباب  العام، 
خطة االمن العام للحد من الهجرة غري الرشعية، القوانني التي ترعى 

دخول السوريني اىل لبنان.

يف بلدة القاع.

الطالب متجمعون يف حرم مرفأ صيدا.

من الدورة.

يراقبون اعامل التحميل والتفريغ.

عىل ارض ملعب جسور النور يف عرسال.

يف بلدة ببنني - عكار.


