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نشاطات
وفد من األمن العام شارك في دورة
حول إحترام القانون الدولي اإلنساني
يف اطار السعي اىل تعزيز ثقافة واحرتام قواعد القانون الدويل االنساين
ملواجهة التحديات الناجمة عن النزاعات املسلحة ،شارك كل من
النقيب جاد معلوف والنقيب اييل الخوري من املديرية العامة لالمن

من الدورة.

العام يف الدورة العربية االقليمية حول القانون الدويل االنساين بالتعاون
مع جامعة الدول العربية التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب االحمر
ما بني  18شباط و 26منه يف بريوت.
هدفت الدورات االقليمية اىل نرش واحرتام قواعد القانون الدويل
االنساين ملواجهة التحديات التي تشهدها النزاعات املسلحة املعارصة،
وتطور وسائل واساليب الحرب التي غالبا ما تكون عىل حساب املبادئ
االنسانية والسكان املدنيني.
يسعى هذا القانون إىل التخفيف من آثار النزاعات املسلحة من خالل
حامية االشخاص الذين ال يشاركون يف العمليات العدائية ،او كفوا عن
املشاركة فيها ،وتحديد اختيار وسائل واساليب الحرب.
تناولت الدورات مواضيع عدة من اهمها :املبادئ االساسية للقانون
الدويل االنساين ،تصنيف النزاعات املسلحة ،العالقة بني القانون الدويل
االنساين وقانون حقوق االنسان ،سري االعامل العدائية والقانون الجنايئ
الدويل .شارك يف هذه الدورة ،اىل االمن العام ،قضاة وعسكريون من
الجيش واكادمييون من دول عربية ما ادى اىل اغناء الدورة وتعزيز
املناقشات البناءة.

توزيع شهادات لضباط ومفتشني
كرمت املديرية العامة لالمن العام الضباط
واملفتشني الذين خضعوا لدورات تدريبية
عىل القتال الحر وسوق املوقوفني والدفاع عن
النفس والرماية التكتية التي نظمتها دائرة
التدريب  -شعبة الرياضة والرمي عىل دفعات
متتالية يف ارشاف رئيسها النقيب دميرتي صقر
ومعاونة املدربني املفتش اول ممتاز عبري
الجردي واملفتش ممتاز داين ابوشقرا واملفتش
اول محمد حمود واملفتش ثاين شادي نرصالله،
يف حفل اقيم يف قاعة التدريب يف "مدينة كميل
شمعون الرياضية" يف برئ حسن.
تخلل الحفل ،الذي حرضه رئيس دائرة التدريب
الرائد طارق الشويف ،عرض فيلم مصور لبعض
الحصص التدريبية ،وكلمة للنقيب صقر،
واختتم بتسليم الرائد الشويف العسكريني
املشاركني الشهادات.

الضباط والرتباء واالناث.

دورة "العمل الفردي والجماعي لتحسين الخدمات واألداء"

الرائد حلبي :خ ّريجو الدورة قادة التدريب مستقبالً

تنفيذا ملا اوىص به الربنامج السنوي الذي
وضعته املديرية العامة لالمن العام (مكتب
شؤون العديد  -دائرة التدريب) لتعزيز قدرات
عسكرييها وتنمية روح العمل الجامعي ،شارك
عدد من ضباطها ومعهم عدد من زمالئهم من
الجيش اللبناين يف دورة تحت عنوان "العمل
الفردي والعمل الجامعي لتحسني الخدمات
واالداء" مطلع شباط املايض.
رئيس املركز الوطني للتدريب يف املديرية العامة
لالمن العام الرائد طارق حلبي تحدث اىل "االمن
العام" عن الدورة التي استضافها املركز وبرنامجها
واهدافها واملرحلة التي تليها.
■ يف اي طار ميكن وضع هذه الدورة؟ هل هي
من ضمن الربامج التدريبية السنوية يف االمن
العام؟ وهل هو برنامج دائم ام انه مرحيل وعابر؟
□ املديرية العامة لالمن العام مؤسسة تسعى
اىل التطور من خالل اسرتاتيجيات تحفظ
مسارها املرتكز عىل التضحية والخدمة .والتزاما
مبا تضمنته الروزنامة التدريبية السنوية التي
وضعتها ،استضاف املركز الوطني للتدريب يف
مركز الجديدة ،اعامل هذه الدورة ملدة خمسة
ايام امتدت ما بني  4شباط و  8منه ،واتخذت
عنوان "العمل الفردي والعمل الجامعي لتحسني
الخدمات واالداء" .وهي تدخل يف اطار مرشوع
املساعدات االوروبية ـ اصالح قطاع االمن يف لبنان
.)SSR) Security Sector Reform Lebanon
■ عىل اي مستوى يجري التدريب؟ وهل سينتج
خرباء ومدربني يتولون املهمة الحقا؟
□ طاملا ان الهدف من هذه الدورة يتعلق
بكيفية ادارة املوارد البرشية بشكل سليم وفعال.
والتزاما مبا يتناسب مع توجه واسرتاتيجيا
املديرية العامة لالمن العام ،تابع الدورة 10
ضباط من رتبة رائد من املديرية العامة لالمن
العام ،اضافة اىل ثالثة ضباط من رتبة نقيب
من الجيش اللبناين .وهي ليست الدورة االوىل
من نوعها ،بل سبقتها دورات عدة للفئة نفسها

حلقة التدريب.

من الضباط ويف املوضوع ذاته يف العام .2018
وشارك فيها عدد من الضباط القادة من رتبة
رائد ومقدم ،اضافة اىل الضباط املرشحني لهاتني
الرتبتني يف العامني الحايل واملقبل.
■ ما هو الربنامج املعتمد يف هذه الدورة؟ وهل
هي نظرية ام عملية وتطبيقية؟
□ متحور مضمون الدورة عىل توعية الضباط
حول السبل املثىل لقيادة فريق العمل وتطوير
االداء يف مجال ادارة املوارد البرشية ،اهمها:
• تحفيز فرق العمل لتفعيل ادائها والوصول
اىل النتائج املتناسبة مع االهداف العامة ومنها
خدمة املواطن.
• التواصل مع افراد الفريق وتفهم حاجاتهم وبناء
عالقة ثقة متبادلة معهم من دون التخيل عن
دور الضابط كرئيس للفريق ومحاسب له عند
اللزوم مبا تنص عليه القوانني والتعليامت.
• تحسني بيئة العمل مبا يضمن تأمني جو مالئم
للعسكريني لتقديم افضل الخدمات للمواطنني
وراحتهم.
• الوقوف عىل الحالة املعنوية واملادية للعسكريني
(الحاجات النفسية والفيزيولوجية) مبا يضمن
اضفاء روح من االيجابية عىل صعيدي العمل
الفردي والجامعي.

■ ما هي مقومات الدميومة؟ ومن سيقوم االداء
الذي ستقود اليه الدورة ومن سيتابع نتائجها الحقا؟
□ ستنتهي هذه الدورة كالتي سبقتها والتي
ستليها بتشكيل فريق من املدربني يتابعون املهمة
الحقا ،وهو ما ينزع عنها صفة الدورات املستدامة
خصوصا وانها محصورة حاليا من ضمن مرشوع
املساعدات االوروبية .لكن ما مييزها مشاركة
عدد من املدربني املحرتفني يف املديرية ومبساعدة
الخرباء الفرنسيني يف مرشوع املساعدات االوروبية
يف عملية التدريب .عليه ستتم االستعانة بهؤالء
املدربني العداد برامج تدريبية مامثلة ،متكن دائرة
التدريب واملركز الوطني للتدريب من متابعة
تنظيم مثل هذه الدورات لكن بخرباء محليني من
املديرية العامة لالمن العام.
■ ما الذي سيتغري يف النتيجة ،وكيف ستنعكس
نتائج هذه الدورة عىل اداء الضباط والعسكريني؟
□ تفعيل االداء يف مجال ادارة املوارد البرشية
سيساهم يف رفع االداء العام للمديرية العامة
لالمن العام ككل .وهو ما سينعكس ايجابا عىل
االنتاجية االمنية والخدماتية فيها .وال ميكن قياس
نتيجة هذه الدورات اال من خالل قياس ثقة
املواطنني باالمن العام التي سرتتفع بنجاحها .فهم
املراقبون وهم املحاسبون.
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