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نشاطات
دورة تدريبية عن تقييم المخاطر وتحليل بيانات المسافرين

أوسع مظّلة لتدارك األخطار في املطارات
تواصل املديرية العامة لالمن العام، من ضمن الخطة الخمسية، تطوير القدرات البرشية والتقنية للضباط والرتباء واالفراد من 
اجل الوصول اىل مصاف املؤسسات املامثلة يف ارقى دول العامل. ابرز التحديات العاملية يف هذا املجال تكمن يف عملية االتصال 

بني املطارات لتأمني اوسع مظلة حامية من املخاطر عىل انواعها

ضمن  من  العام،  لالمن  العامة  املديرية  اقامت 
تدريبية  دورة  املطارات،  بني  االتصال  مرشوع 
وتحليل  املخاطر  تقييم  عىل  القدرات  "بناء  عن 
مع  بالتعاون  واالستهداف"،  املسافرين  بيانات 
الدولة االوسرتالية ممثلة بسفريتها يف لبنان ريبيكا 
بني  االتصال  مرشوع  منظمة  وممثلة  غريندالي، 
املطارات ومكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات 
والجرمية واملنسقة االقليمية للمرشوع دينا فياض، 
اعامل  تولوا  وايطاليا  بلغاريا  ومشاركة خرباء من 

التدريب.
اقيم يف املناسبة احتفال يف املبنى املركزي للمديرية 
العامة لالمن العام، حرضه املدير العام لالمن العام 
العميد  والتطوير  التخطيط  مكتب  مبدير  ممثال 
جوزف تومية، والسفرية االوسرتالية عىل رأس وفد 
من السفارة، وممثلو منظمة )UNODC(، ورئيس 
العميد  املطارات  امن  االتصال مع مرشوع  لجنة 

الركن وليد عون، واملدربون، وضباط، ومتدربون.
بعد ترحيب من عريفة الحفل النقيبة املهندسة 
آيات الصلح وعزف النشيدين اللبناين واالوسرتايل 
ونشيد االمن العام، القى العميد تومية كلمة قال 

فيها "يرشفنا ان نرحب بكم جميعا باسم حرضة 
ابراهيم يف  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير 
حفل افتتاح الدورة التدريبية بالتعاون مع منظمة 
)UNODC( حول مرشوع االتصال بني املطارات 
عىل  القدرات  "بناء  عنوان  وتحت   )AIRCOP(
املسافرين  معلومات  وتحليل  املخاطر  تقييم 
واالستهداف". تربز اهمية هذه الدورة التدريبية 
يف عملنا من خالل تصاعد وترية التهديدات، وقد 
السيام  وتقييمه  الخطر  تدارك  بهدف  صممت 
لناحية حركة املسافرين يف املطارات، مع االشارة 
اىل ان املديرية العامة لالمن العام تتطلع دوما اىل 

التقدم يف هذا املجال".
"كام  االوسرتالية  الحكومة  اىل  بالشكر  وتوجه 
نشكر منظمة ) UNODC(، ونقدر جدا التعاون 
املعتمد بني املديرية العامة لالمن العام والسفارة 
منظمة  مثل  الدولية  واملنظامت   االوسرتالية 
)UNODC(، متطلعني دوما اىل الدعم املتواصل 
عىل جميع الصعد ملكافحة التهديدات االرهابية".

والقت السفرية االوسرتالية ريبيكا غريندالي كلمة 
اعربت فيها عن "االمتنان للواء ابراهيم واملديرية 

العامة لالمن العام الستضافتهام حفل افتتاح هذا 
الربنامج التدريبي املمتاز". 

كبري،  بشكل  الجوي  السفر  زاد  "لقد  اضافت: 
وسيواصل االزدياد، واستغلت مجموعات الجرمية 
نقل  الخفاء  هي  الزيادة  هذه  وغريها.  املنظمة 
املخدرات والسلع غري املرشوعة واالموال وحركة 
بعض الركاب انفسهم، وبالتايل فإن تأمني مجرى 
حيويا  جزءا  يعد  املطارات  داخل  الجوي  الركاب 
ولبنان  والوسرتاليا  بلد،  ألي  الحدود  امن  من 
مصلحة مشرتكة قوية يف مكافحة حركة البضائع 
غري املرشوعة والركاب املعرضني ملخاطر عالية يف 

جميع انحاء العامل".
القليلة  السنوات  يف  "اوسرتاليا،  ان  اىل  واشارت 
املاضية، فّعلت عمل وزارة الشؤون الداخلية التي 
جمعت بني الهجرة وامن الطريان ومراقبة الحدود 
الخطوة،  هذه  خالل  من  واحدة.  وكالة  تحت 
اعربت الحكومة االوسرتالية عن اعتقادها القوي 
امر رضوري،  نظام طريان فعال وآمن  بأن وجود 
املخاطر،  تدير  التي  الهجرة  سياسات  جانب  اىل 
مع تسهيل اقتصادنا. لذلك نحن فخورون للغاية 

العامل، وهذا ما ادى اىل االستهداف  انحاء  جميع 
ومن  املسافرين،  زحمة  وتخفيض  افضل  بشكل 
التحديات  هذه  مواجهة  يف  الدول  دعم  اجل 
تطبيق   UNODC بدأ  الجهود.  بهذه  والقيام 
مرشوع AIRCOP يف العام 2010 من اجل تنمية 
قدرات وكاالت انفاذ القانون والسامح للمطارات 
بالقيام باالستهداف والتحليل والتنميط بناء عىل 

استخبارات ومعلومات من مختلف الجهات".
يف  الدول  اوىل  من  كان  "لبنان  ان  اىل  واشارت 
املعلومات  تحليل  تطبيق  بدأت  التي  املنطقة 
املسبقة عن الركاب، وورشة العمل التدريبية تأيت 
كخطوة اولية يف درب طويل من النشاطات بهدف 
تعزيز جهود االمن العام من اجل مراقبة الحدود".

التي  العمل  ورش  بدأت  كوكتيل،  حفل  بعد 
استمرت اربعة ايام ومتحورت حول االيت:

انتشار  ضد  متكامل  كنهج  املخاطر  تقييم   -
التهديدات يف املطارات.

سياق   وضع  الجوية:  الحدود  يف  االستخبارات   -
دورة االستخبارات ومصادر املعلومات وادارتها.

املخاطر  مؤرشات  املخاطر:  تحليل  عملية   -
والقواعد.

- حلقة نقاشية: تقييم املخاطر يف املطارات.
املعلومات  تدفق  املصادر،  املسافرين:  بيانات   -
املامرسات الفضىل وتحليل البيانات ذات الطبيعة 

الرسية.
بالتنميط  الصلة  ذات  املعلومات  استخراج   -

واالستهداف.
- تفسري بيانات املسافرين: جمع االدلة من قضية 

مغلقة.
- تقييم املسافرين باستخدام مؤرشات املخاطر.

- تحليل ومقارنة بني نظام رشكات الطريان املبارش 
ونظام API-PNR االلكرتوين.

لالنظمة  توضيحي  وعرض  عميل  تدريب   -
التكنولوجية املستخدمة حاليا.

- حلقة نقاش: استخدام االنظمة االلية.
- تقييم االنظمة والتكنولوجيا املستخدمة حاليا.

GoTravel :عرض عن برنامج االمم املتحدة -
- تذكرة عن محتويات الدورة التدريبية واالستعداد 

لالختبار النهايئ.
- تقييم الدورة التدريبية.
- االختبار وتقييم النتائج.

من  ورشة  لكل  وفردي  عميل  تدريب  اىل  اضافة 
ورش العمل. املدربون واملتدربون.السفرية االوسرتالية ريبيكا غريندالي.العميد جوزف تومية. 

من االحتفال.

املنسقة االقليمية للمرشوع دينا فياض.

بأن نكون يف وضع يسمح لنا بدعم مكتب االمم 
املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، الذي يشاركنا 
هدفنا املتمثل يف املطارات االكرث امانا، واالمان يف 
السفر جوا، ونتطلع اىل دعم هذا الربنامج يف اثناء 

تطوره عىل مدار االشهر الثامنية عرش املقبلة".
واكدت غريندالي انه "يجب علينا جميعا ان نعمل 
معا كرشكاء يف نظام عاملي ملكافحة تهديد استغالل 

السفر الجوي".
بني  االتصال  ملرشوع  االقليمية  املنسقة  واعتربت 
املطارات ومكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات 
والجرمية دينا فياض ان هذه الورشة "تنظم ضمن 
لبنان،  يف  اوسرتايل  بتمويل   AIRCOP مرشوع 
وهذا املرشوع مطبق عامليا من  UNODC ورشكاء 
اخرين مثل االنرتبول وغريها من املنظامت، وهو 
يدعم تعزيز قدرات املطارات الدولية ليك تتمكن 
من مواجهة مخاطر الجرمية املنظمة واالرهاب من 

خالل االراحة الجوية".
اضافت "ان تهديدات الجرمية املنظمة واالرهاب 
يف  العامل  انحاء  جميع  يف  ملحوظ  بشكل  نشأت 
السنوات االخرية املنرصمة، ومثاين من اصل تسع 

مناطق يف العامل اختربت عمليات ارهابية. هناك 
مناطق نزاع عىل حدود هذه املنطقة وبينها وبني 
دول مجاورة، وبالتايل يواجه الرشق االوسط تحديا 

كبريا يكمن يف حامية حدوده ومواطنيه".
داعش  مقاتيل  فان  خرباتنا  عىل  "بناء  وتابعت 
يسلكون  منظمة،  اىل مجموعات  يعودون  الذين 
دروبا جديدة ويحاولون اللجوء اىل وسائل جديدة، 
ان  املتوقع  من  انتشارا.  االرهاب  يزداد  وبالتايل 
املقبلة،  السنوات  يف  املسافرين  عدد  يتضاعف 
املطارات  وارتباط  املسافرين  تدفق  ان  وبالتايل 
استغاللهام من  يتم  ان  البعض ميكن  بني بعضها 
اىل  يلجأون  قد  الذين  كاالرهابيني  املجرمني،  قبل 
الوصول  قبل  ومتعددة  مختلفة  مرات  الرتانزيت 

اىل وجهتهم".
يف  القانون  انفاذ  وكاالت  "ان  فياض  واوضحت 
ورئيسية  اساسية  بيانات  تحصل عىل  ان  امكانها 
هذه  ومبطابقات  الجوية،  الخطوط  رشكات  من 
املعلومات مع قواعد البيانات وتحليلها بناء عىل 
بات  الوصول  قبل  ما  والتنميط  الخطر،  مؤرشات 
جزءا ال يتجزأ من اسرتاتيجيات مراقبة الحدود يف 


