
 مشروع األمن وسيادة القانون
 

الذي حفل اختتام تدريب الدفعة الثانية من مدربي معهد التدريب العملي للشرطة القضائية 
 "الدليل العملي لتقنيات التحقيق الجنائي"عرمون والتوقيع الرسمي على في  سُينشأ

 
 مرآز التدريب على تعزيز أمن وسالمة المطار

2011 تشرين الثاني 25الجمعة   
 

األوروبي في لبنانآلمة السفيرة أنجيلينا أيخهورست، رئيسة بعثة االتحاد   
 

****************** 
 

CHECK AGAINST DELIVERY  
 

 

  القاضي سعيد ميرزا،يحضرة المدعي العام التمييز

 حضرة اللواء أشرف ريفي، 

  العميد شديد، المطار وسالمة أمن تعزيز على التدريب مرآزحضرة مدير 

  ممثلي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي،حضرة

  حضرة السيدات والسادة، 

 

 من نوعه لعمل دعمه االتحاد األوروبي بالتعاون مع قوى األمن الداخلي هو األولشاهدنا اليوم عرضًا 

نائي  بتوقيع الدليل العملي لتقنيات التحقيق الجآل الترحيبوأجد العرض العملي ملفتًا وأرحب . ووزارة العدل

 ومدير عام قوى األمن الداخلي، آمثال إيجابي للعمل بين المؤسسات الهادف يعام التمييزالمدعي المن جانب 

 . إلى تحقيق غاية مشترآة

 

 للتحقيقات الجنائية الفاعلة إنجازات مهمة لمشروع األمن نموذجية ممارسات وضعو المدربين  تدريبشكليو

حسين احترام سيادة تيادة القانون مثال جيد على دعم االتحاد األوروبي إن مشروع األمن وس. وسيادة القانون

 . وهو احترام لإلجراءات القانونية في التحقيقات القضائية التي هي األهم،القانون في لبنان

 



وأوّد أن أهنئ جميع أفراد قوى األمن الداخلي ووزارة العدل الذين إلى جانب فريق المساعدة الفنية جعلوا هذا 

 . األمر ممكنًا

 

 أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها قوى األمن كمنوي. الجهود المشترآة عند هذا المستوىوال تنتهي 

ني لهيكليات التدريب وآلياته وتحديثها، واستكمال بناء معهد الداخلي في الوقت الراهن في تطوير الطابع المه

فقدرة التدريب المستقلة والفاعلة عنصر أساسي لتقديم خدمة شرطية . قوى األمن الداخلي الجديد في عرمون

لذلك، نأمل في تبدأ قوى األمن الداخلي في استخدام الموارد التدريبية األولى التي أثمرها مشروع . حديثة

آما أنه من األهم استخدام هذه الموارد آجزء من . لمستقبليمنهج التدريب اللعمل على  وسيادة القانون األمن

 . ألمن الداخلي لتطويرهااستراتيجية متماسكة لقوى ا

 

إن االتحاد األوروبي، إلى جانب الشرآاء اآلخرين، مستعد لمتابعة دعمه للجهود التي بدأتها قوى األمن 

على مستوى أداء قوى األمن الداخلي هذا الدعم ترآه لى إدراآنا الوقع الذي يمكن أن يإالداخلي، نظرًا 

وسوف يوقع االتحاد األوروبي ولبنان في وقت قريب على برنامج . ومهنيتها وشرعيتها في عيون اللبنانيين

 الذي رسمه  مليون يورو، على أساس المسار12لثالث سنوات لدعم تطوير النظام األمني اللبناني بقيمة 

 . مشروع األمن وسيادة القانون

 

 المطار وسالمة أمن تعزيز على التدريب مرآزأود أن أشكرآم جميعًا على جهودآم، وأن أشكر آذلك مدير 

 . على استضافة هذا الحدث اليوم، وأتمنى للجميع آل النجاح في جهودنا المشترآة في المستقبل

 

 . شكرًا على حسن إنصاتكم

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 


