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اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان املديرية العامة ستميض قدما 
قدراتها  تطوير  خالل  من  الذيك"،  "االمن  العتامد  االسرتاتيجية  خططها  تنفيذ  يف 
البرشية وتأهيلها، اىل جانب اعتامد التطور التكنولوجي والتطبيقات الذكية لحامية 

لبنان من كل ارهاب محتمل 

يف  العام،  لالمن  العامة  املديرية  اطلقت 
احتفال اقيم يف 10 كانون الثاين املايض يف قاعة 
املؤمترات يف مبناها املركزي يف املتحف، مرشوع 
"برنامج معلومات املسافرين املسبق" يف اطار 
االستباقي  بعد  الذيك  االمن  تعزيز  العمل عىل 

يف املطار. 
يهدف الربنامج، بالتعاون مع رشكة SITA ، اىل 
تحسني العمل عىل الحدود من خالل استهداف 
االعىل،  الخطورة  ذوي  املسافرين  موارد 
وترسيع اجراءات املسافرين من ذوي الخطورة 
املنخفضة، اىل تزويد االجهزة االمنية املعلومات 

الصحيحة يف الوقت املناسب.
لالمن  العام  املدير  ممثل  اىل  االحتفال،  حرض 
رئيس  ابوجودة،  روالن  الركن  العميد  العام 
رشكة SITA يف الرشق االوسط والهند وافريقيا 
هاين االسعد ومسؤولون من الرشكة ومجموعة 

األمن العام تسّلم "برنامج معلومات المسافرين المسبق"
اللواء إبراهيم: مصّممون على اعتماد "األمن الذكي"

نشاطات

من الضباط املعنيني بالربنامج الذي سينفذ عىل 
املعابر الجوية وعدد من ضباط املديرية.

تحّدث االسعد فاعترب ان "هذا االنجاز املشرتك 
لبنان يف  املسافرين  معلومات  مرشوع   يف 

  (Advanced Passenger Information
املشاريع  من  SITA iBorders) هو عن حق 
الرائدة يف وطننا ومنطقتنا العربية، وذو منفعة 
املرشوع  هذا  وازدهارها.  بالدنا  المن  حقيقية 
السنوات  يقارب  ما  اي  االوىل،  انطالقته  منذ 
الخمس، مثابة تحد كبري لجميع من كان جزءا 
منه او عىل صلة به يف وقت من االوقات. هذا 
التحدي كان يأخذ دوما اشكاال مختلفة، لكنه 
مل يكن تقنيا بالقدر الذي كان تنظيميا وعمليا. 
وكيف ال يكون كذلك وهو يتعامل مع معلومات 
شديدة التعقيد وذات مصادر متعددة، تتعلق 
املسافرين،  وماليني  الطريان  رشكات  بعرشات 

بيئة  يف  بالعمل  الخاص  التعقيد  اىل  اضافة 
كل  اىل  باالضافة  كاملطار.  الخصوصية  شديدة 
هذا وذاك، فان التعامل مع مواد ذات طبيعة 
االمن  ضباط  رؤية  وضع  عىل  والحرص  امنية، 
موضع  والتمرس  الحرفية  اصحاب  والتقنية 
التنفيذ، وبكل دقة متس كل التفاصيل، كان ال 
بد من ان يكون احد اوجه التحدي الذي رافق 
اعتدنا عليه، كرشكة  العمل منذ بدئه وهو ما 
سيتا، مع املؤسسات االمنية عالية املهنية حول 

العامل كمؤسستكم العريقة".
تقنيات  يف  املتعمقة  املعرفة  "هذه  اضاف: 
كل صعد صناعة  املستخدمة عىل  املعلوماتية 
عدد  البتكار  سيتا  رشكة  اهلت  الجوي،  النقل 
بالحكومات،  الخاصة  التقنية  الحلول  من  كبري 
املسافرين  بحركة  املتعلق  الجانب  يف  وخاصة 
السنوات  خالل  راكمت  وقد  ومعلوماتهم. 
املجال  هذا  يف  غنية  خربات  الفائتة  العرشين 
تحديدا والذي يغطي مشاريع بيانات املسافرين 
عدد  اىل  لبنان،  يف  املعتمد  كاملرشوع  املبكرة 
كتشغيل  تكنولوجيا  املتقدمة  االنظمة  من 
املسافر  ببيانات  املتعلقة  التفاعلية  القرارات 
يف  املتعمق  والبحث   ،(Interactive API(
املخاطر   وادارة   ،(Data Mining( البيانات 
)Risk Management)، والتحقق من هويات 
وانظمة    (Identity Assurance( املسافرين 
  (Travel Authorization( السفر  تصاريح 
االلكرتونية   الفيزا  خدمات  تشمل  التي 
االلكرتوين  والترصيح   ،(Electronic Visa(
 ،(Electronic Travel Authority( بالسفر 
 Visa on( الوصول  عند  التأشريات  واصدار 
، اضافة اىل انظمة مراقبة الدخول    (Arrival
وانظمة   (Entry/Exit( الحدو  عرب  والخروج 
 Automatic Border( االلكرتونية  البوابات 
Control Gates or Kiosks)  وغريها الكثري. 
بفضل العمل الدؤوب الذي بذله الجميع، ميكننا 
القول اليوم ان مرشوع معلومات املسافرين يف 
لبنان، بعد ميض اكرث من اربعة شهور عىل بداية 

تشغيله رسميا، قد بدأ يؤيت مثاره".

الركن  العميد  ابراهيم  اللواء  ممثل  والقى 
اليوم  "نحتفل  فيها:  قال  كلمة  ابوجودة 
العامة،  السالمة  سياق  يف  متقدمة  بخطوة 
االمن  اىل  باالضافة  واملقيمني  املواطنني  خدمة 
لحامية  العام  االمن  اعتمده  الذي  االستباقي 
برنامج  مرشوع  واملقيمني.  واللبنانيني  لبنان 
 SITA  معلومات املسافرين املسبق مع رشكة
غالبية  يف  تنترش  اذ  دوليا،  املعتمدة  العاملية 
املطارات واملعابر الحدودية ذات السمة املميزة 
العمل  تحسني  اىل  يهدف  االمنية،  باجراءاتها 
الربية والجوية  كاّم ونوعا يف معابرنا ومرافقنا 
اجراءات  ترسيع  اىل  يهدف  كام  والبحرية. 
املعلومات  االمنية  املسافرين، وتزويد االجهزة 

الدقيقة يف الوقت املناسب".
اضاف: "ان املرشوع الذي نحن يف صدده هو 

عمليا فعل انتساب اىل االتجاهات املستقبلية 
رشكة   عن  الصادر  املعلومات  تكنولوجيا  يف 
SITA املتخصصة يف تزويد خدمات تكنولوجيا 
املعلومات، وفيه استعانة اساسية بدور الذكاء 
واالنذار  التنبؤ  انظمة  مجال  يف  االصطناعي 
الخدمات،  وتحسني  االداء،  كفاية  لزيادة 
وذلك بالتزامن مع العمل به يف غالبية الدول 
يف  االستثامر  الن  اولوية  االمان  تعتمد  التي 
يف  القوية  الدولة  لبناء  االجدى  هو  االمن 
التقني  املرشوع  والقطاعات.  املجاالت  شتى 
 ،(PNR( و    (APIS( صدده  يف  نحن  الذي 
الذي يشّكل جزءا مهام من مرشوع متكامل 
e-aeroport ، سيكون االستثامر االمثل لدول 
اىل  سعيا  املقبلة  السنوات  مدى  وعىل  عدة 
املسافرين  عىل  تؤثر  التي  املعوقات  تقليل 

والعابرين خالل رحالتهم. فالذكاء االصطناعي 
والتطبيقات الذكية هي السمة االساس يف عامل 
الغد، ولبنان لن يكون متخلفا عن العيش يف 
ان  كام  واملتحرض،  املتقدم  العامل  هذا  رحاب 
ذات  املسافرين  معلومات  برنامج  مرشوع 
ويتكامل  االستعامل   وسهل  مناسب  تصميم 
 e-general"و جهة،  من   "e-aeroport" مع  

security"  من جهة اخرى".
ستميض  العام  لالمن  العامة  "املديرية  وقال: 
قدما يف تنفيذ خططها االسرتاتيجية املوضوعة 
العتامد  ودورها  صالحياتها  نطاق  يف  واملعدة 
من  االستباقي،  االمن  جانب  اىل  الذيك،  االمن 
جانب  اىل  وتأهيلها  القدرات  تطوير  خالل 
اعتامد التطور التكنولوجي والتطبيقات الذكية 
لحامية لبنان من كل ارهاب محتمل، خصوصا 
سعي  اكدت  السابقة  والوقائع  االحداث  وان 
االرهابيني اىل استهدافنا وطنا وشعبا ومقيمني 
اللبنانيني  لعهد  وفاء  الجنسيات.  مختلف  من 
بنا وعهدنا لهم، لن نسمح بعبور خطر من اي 
نقطة او معرب، وسنبقى العني الساهرة لنكون 

مديرية مثىل يف االمن واالدارة".
اللواء ابراهيم رشكة SITA  عىل  وشكر باسم 
تعاون  اىل  ونتطلع  والشفاف،  البناء  "تعاونها 
ويف  امنا  وطنا  لبنان  يجعل  مبا  واعمق  اوثق 

مصاف الدول املتقدمة".

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  استقبل 
تداول  وجرى  االحتفال،  يف  املشاركني  ابراهيم 
الربنامج الذي تم اطالقه، وعرض اهم املراحل التي 
العمل  قيد  وضع  ان  اىل  التجريبية  الفرتة  قطعتها 

نهائيا.
رحب اللواء ابراهيم بالوفد مهنئا اعضاءه ومعهم 
املحقق،  االنجاز  يف  شاركوا  الذين  املديرية  ضباط 
ذيك  "امن  من  يوفره  وما  املرشوع  باهمية  منوها 

يعزز التدابري االحرتازية واالستباقية عىل املعابر".
 )SITA( رشكة  فريق  بذلها  التي  للجهود  وتقديرا 
من اجل تنفيذ املرشوع، سلم اللواء ابراهيم رئيس 

الرشكة هاين االسعد درع االمن العام.

:"SITA"اللواء ابراهيم لوفد
"االمن الذكي" يعزز التدابير االستباقية على املعابر

.)SITA( اللواء عباس ابراهيم مستقباًل فريق رشكة

من احتفال اطالق الربنامج.

والعميد الركن روالن ابوجودة.هاين االسعد متكلام.


