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اطلقت املديرية العامة لالمن العام مرشوع وثائق السفر البيومرتية االحدث عامليا يف 
اب 2016، وشمل يف مرحلته االوىل جواز السفر، ثم كل انواع وثائق السفر واالقامة. 
الوقائع ان نسبة االخطاء  البيومرتي، اكدت  السفر  بعد 21 شهرا عىل اطالق جواز 

االدارية والتقنية واالمنية يف مئات االف الجوازات التي انجزت كانت صفرا

االحدث  حاليا  البيومرتي  السفر  جواز  يعترب 
لالمن  العامة  املديرية  من  واعتامده  عامليا، 
السفر  بجواز  العاملية  الثقة  عزز  العام 
امنية كونه احدث  اللبناين، كام شكل مظلة 
السفر  وثائق  مشكلة  ملكافحة  عاملي  نظام 
املزورة التي تعترب جزءا ال يتجزا من وسائل 

الجرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية.
والحارض"،  املايض  بني  اللبناين  السفر  "جواز 
عنوان البحث الذي اعده الرائد عيل ترمس، 
التابعة  اللبنانية  الجوازات  دائرة  رئيس 
ملكتب شؤون الجنسية والجوازات واالجانب 
مناسبة  يف  العام،  لالمن  العامة  املديرية  يف 

ترقيته من رتبة نقيب اىل رتبة رائد.
البحث،  مضمون  يف  حاورته  العام"  "االمن 
السفر  لجواز  العملية  االطر  اىل  وتطرقت 

البيومرتي. اللبناين 

■ بداية، ما االطار التاريخي العاملي، القديم 
والحديث، لجواز السفر؟

ويف  العاملي،  التاريخي  الصعيد  عىل   □
اختصار، ميكن القول ان وثائق السفر عرفت 
امللك  قام  حني  ق.م   450 عام  االوىل  للمرة 
االشخاص  بعض  مبنح  ارتحشستا  الفاريس 
اشعارا  منه  موقعة  رسائل  وثائق عىل شكل 
ملرورهم.  وتسهيال  سفرهم  عىل  باملوافقة 
الحقا، ظهرت وثائق السفر عام 634 م )سنة 
الخالفة  الخطاب  بن  عمر  تويل  بعد  13ه( 
دخول  خطر  استشعر  بعدما  االسالمية، 
السفر  فمنع  خالفته،  اىل  والفنت  الدسائس 
اىل ارجاء الخالفة اال باذن منه، يعطى ملدة 
يده.  بخط  موقعة  وثيقة  مبوجب  محددة 
متقطعة.  واماكن  تواريخ  يف  دواليك  هكذا 
االشارة  تجدر  الحديث،  التاريخ  صعيد  عىل 

بعد سنة و9 أشهر على إطالق جواز السفر البيومتري
نسبة األخطاء صفر... إداريًا وتقنيًا وأمنيًا

أبحاث

رئيس دائرة الجوازات اللبنانية يف االمن العام الرائد عيل ترمس.

االوىل  العاملية  الحرب  اندالع  بعد  انه  اىل 
ايلول  من  االول  يف  الحليفة  الدول  اعلنت 
من  مواطن  كل  استحصال  وجوب   1916
تعدى  حال  يف  سفر  جواز  عىل  مواطنيها 
اعتقدت شعوب هذه  الخامسة عرشة.  سن 
وستنتهي  موقتة  االجراءات  هذه  ان  الدول 
اىل  ستعود  االمور  وان  الحرب،  تنتهي  ريثام 
الهجرة  حركة  لكن  سابقا.  عليه  كانت  ما 
اعداد  الحرب وتضخم  انتجتها  التي  الكثيفة 
تثبيت  اىل  الدول  بهذه  دفعا  املرشدين، 
اجراءاتها الجديدة مكرسة بذلك اوىل دعائم 
ابرص  الذي  السفر  لجوازات  العاملي  النظام 
عندما   ،1920 عام  باريس  مؤمتر  يف  النور 
وقوانني  نظام  اعتامد  االمم  عصبة  اعلنت 
وضع  تم  حيث  السفر،  ووثائق  للجوازات 

اوىل مواصفات جواز السفر الحديث. 

جواز  وتطور  ظهور  مراحل  عن  ماذا   ■
اللبناين تحديدا؟  السفر 

بأنه  عرف  عرش  التاسع  القرن  ان  مع   □
اوروبا  مستوى  عىل  التنقل  حرية  قرن 
لجأ  للبنان  العثامين  الحكم  ان  اال  والعامل، 
التنقل  حركة  تقييد  اىل  الفرتة  هذه  خالل 
العثامنية  املترصفية  عمدت  والسفر. 
)1861-1918( اىل تنظيم الهجرة عرب وضع 
مغادرة  يف  الراغبني  عىل  رشوط  سلسلة 
"جواز  حمل  مهاجر  كل  فالزمت  اراضيها، 
وضعت  قد  العثامنية  الدولة  كانت  سفر". 
وحرص  السفر"  "جوازات  نظام   1866 عام 
الهجرة  عىل  املوافقة  امر  العثامين  املترصف 
وحدها.  اللبنانية"  بـ"الحكومة  السفر  او 
السفر  جوازات  لنظام  خاضعا  لبنان  بقي 
حتى  العثامنية  املترصفية  اعتمدته  الذي 

انتهاء الحرب العاملية االوىل يف العام 1918 
العثامنية  االمرباطورية  زوال  شهد  الذي 
العثامين  الحكم  مرحلة  من  لبنان  وانتقال 
ان  ومبا  الفرنيس.  االنتداب  مرحلة  اىل 
اعتامد  صدد  يف  كانت  الفرنسية  الدولة 
واىل  من  التنقل  حركة  لضبط  السفر  جواز 
يف  نفسه  املعيار  اعتمدت  فانها  اراضيها، 
الدول واملستعمرات التي خضعت لنفوذها 
والزمت  االوىل،  العاملية  الحرب  انتهاء  بعد 
االستحصال عىل جواز  الدول  مواطني هذه 
باملفوض  التوقيع  صالحية  وناطت  سفر 
استقالل  اعالن  بعد  ينتدبه.  او من  السامي 
الثاين  والعرشين من ترشين  الثاين  لبنان يف 
تكرس  اللبنانية  الحكومة  بدأت   1943
املراسيم  توالت  بحيث   تدريجا،  نفوذها 
والقرارات الهادفة اىل اعادة بناء مؤسسات 
من  والعرشين  السابع  يف  املستقلة.  الدولة 
انذاك  الجمهورية  رئيس  اصدر   1945 اب 
الذي   3845 رقم  املرسوم  الخوري  بشارة 
نشأت مبوجبه مديرية االمن العام والحقت 
املرسوم هيكلية  الداخلية. كام حدد  بوزارة 
صالحية  ضمنها  ومن  وصالحياتها،  املديرية 
االمن  مدير  ومنح  السفر  جوازات  اصدار 
رئيس  باسم  عليها  التوقيع  صالحية  العام 
السفر  جواز  خص  ما  يف  اما  الجمهورية. 
فقد   ،)2003 )امنوذج  آليا  املقروء  اللبناين 
للمرة  العام  لالمن  العامة  املديرية  اصدرته 
وصلنا  حتى   .2003-1-1 تاريخ  يف  االوىل 
يف  البيومرتي  السفر  جواز  اصدار  اىل  اليوم 
يف  عامليا  االحدث  يعترب  وهو   ،2016 اب 

عرصنا الحايل.  

البيومرتي،  السفر  بجواز  تعرفنا  كيف   ■
وابرز ميزاته؟

 Biometric( او  البيومرتي  السفر  جواز   □
مقروء  سفر  جواز  هو   )  e-passport
تالمسية،   ال  الكرتونية،  رقاقة  يتضمن  آليا، 
التصنيع،  عملية  اثناء  يف  فيه  دمجها  يتم 

البيانات  لتخزين  كوسيط  وتستعمل 
سامته  ذلك  يف  مبا  لحامله،  الشخصية 
الزاميا،   الوجه  )صورة  الكرتونيا  البيولوجية 
اختياريا،  العني  حدقة  او  االصابع  بصامت 
عملية  لتدعيم  اضافية  بيولوجية  كسامت 
ان  عىل  البرصية  الداللة  الهوية(.  اثبات 
رمز  وجود  يف  تتمثل  بيومرتي  السفر  جواز 
العامل،  دول  كل  يف  معتمد   )Logo( خاص 
االمامي  الخارجي  الغالف  عىل  طباعته  تتم 
من  النوع  لهذا  االساسية  امليزة  للجواز. 
عىل  بالقدرة  الكرتونيا  معزز  انه  الجوازات، 
بواسطة  وتأكيدها  حامله  هوية  تحديد 
االستدالل  تقنيات  هي  جدا  حديثة  تقنيات 
التدقيق  بسهولة  ميكن  بحيث  البيولوجي، 
عىل  املخزنة  الشخصية  املعلومات  صحة  يف 
اضافة اىل  الجواز،  االلكرتونية داخل  الرقاقة 
اثبات ان حامل الجواز هو فعال صاحبه لدى 

العبور يف مطارات العامل. 

■ اي جهة محلية او دولية تحدد مواصفات 
جواز السفر البيومرتي ومعايريه؟

القياسية  وقواعده  مواصفاته  تحدد   □
للطريان  الدولية  املنظمة  من  حرصا  وتوضع 
ان جميع جوازات  بالتايل،   .)ICAO( املدين
التداول  يف  املوجودة  البيومرتية  السفر 

مليون   600 عددها  ويفوق  اليوم،  العاملي 
القواعد  هذه  مع  وتتوافق  تتطابق  جواز، 
الدول  بني  املتبادل  التشغيل  امكان  لضامن 

 .)Interoperability(

يتطلبها  التي  الدقيقة  املراحل  عرشات   ■
انجاز جواز السفر البيومرتي، هل واجهتكم 
خالل انجازكم مئات االالف منها حتى اليوم 
اي ثغر يف الربنامج او اخطاء تقنية او امنية 

او ادارية؟ 
اعداد  وكثافة  ودقتها  املراحل  كرثة  رغم   □
الجوازات املنجزة، متكنا بفضل الخربة العالية 
املكاتب  كل  وعنارص  بها ضباط  يتمتع  التي 
البيومرتية  الوثائق  املعنية مبرشوع  والدوائر 
اعتامد  اىل  اضافة  جهة،  من  املديرية  ضمن 
وتدقيق  مبراجعة  تقيض  التي  العمل  آلية 

كل معلومة او مرحلة انجاز مرات عدة من 
متثل  استثنايئ  نجاح  تحقيق  من  اشخاص، 
اطالق  عىل  اشهر  وتسعة  سنة  خالل  بأنه، 
البيومرتية،  اللبنانية  السفر  بجوازات  العمل 
منها،  االالف  مئات  انجاز  من  الرغم  وعىل 
امني  او  اداري  او  تقني  اي خطا  يحصل  مل 
هذا  اصدرناها.  التي  الجوازات  من  اي  يف 
االنجاز كان محط تقدير املنظامت والهيئات 

الدولية التي تعنى بهذا املجال.

■ معلوم ان االمن العام مكنن كل معامالته، 
يف حني ان ادارات اخرى كثرية ال تزال تصدر  
تصادفكم  هل  يدويا.  مكتوبة  مستندات 

فيها؟ مشكالت 
كام  الجرح  عىل  االصبع  يضع  سؤالكم   □
مواطن  احيانا  يأتينا  املثال  يقال. عىل سبيل 
اسمه يف جميع مستنداته امري مثال، يف حني 
مذكور  يدويا  املنجز  القيد  اخراج  يف  انه 
يغري  حرف  يف  خطأ  يوجد  اي  سمري،  اسمه 
املتمثل  املادي  الخطأ  هذا  امام  االسم.  كل 
انجاز  قانونا  ميكننا  ال  االسامء،  اختالف  يف 
عىل  املواطن  يستحصل  ان  بعد  اال  الجواز 
اخراج قيد جديد صحيح. رغم ان املوضوع 
ألن  لكن  صالحياتنا،  او  مهامتنا  من  ليس 
الجهات  مبراجعة  قمنا  تهمنا  املواطن  راحة 
املختصة يف وزارة الداخلية مرات عدة. منذ 
فرتة قصرية، رصح وزير الداخلية والبلديات 
يعمل  انه  االعالم  وسائل  يف  املشنوق  نهاد 
االحوال  دوائر  مكننة  مرشوع  اطالق  عىل 
الشخصية. هذا هو الحل االمثل الذي نأمل 

يف ان يتحقق قريبا.
 

صلة  ذو  مستقبيل  تطوير  اي  هناك  هل   ■
مبوضوع الجواز اللبناين البيومرتي؟

□ بالطبع. فنهج السعي اىل التحديث بشكل 
العام  لالمن  العام  املدير  ارساه  الذي  دائم 
يتجزأ  ال  جزءا  اصبح  ابراهيم،  عباس  اللواء 
اليوم  نذكره  ان  ميكن  ما  اليومي.  عملنا  من 
هو ان املديرية تتحرض الطالق مرشوع يسهل 
انجاز جواز  اللبنانيني خدمات  املغرتبني  عىل 
السفر اللبناين البيومرتي يف جميع انحاء دول 
عنها  فسيعلن  املرشوع  تفاصيل  اما  العامل. 

لدى اطالقه ووضعه قيد التطبيق.

جواز السفر البيومتري
ادخل لبنان في منظومة 

االمن العاملي


