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تحقيق

"رؤية 2021" للتحول الرقمي الشامل لـ"امن عام بال ورق"، تندرج كركن اسايس من الخطة الخمسية التي سبق واطلقها 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم والتي تسري وفق املسار الزمني املحدد لها. وتعمل املكاتب والدوائر والشعب، 

كل يف اختصاصه، عىل انجاز القسم املوكل اليه تنفيذه، للوصول اىل النتائج املرجوة بالرسعة املطلوبة والجودة العالية

العام عىل  االمن  املكننة يف  مكتب شؤون  عمل 
انجاز هذه الرؤية كخلية نحل، ليك يكون االمن 
الشاملة،  املكننة  تعتمد  رسمية  ادارة  اول  العام 
الرقمي  التعامل  اىل  الورقي  التعامل  وتنتقل من 
يف  والكفاية  االداء  مستوى  يرفع  مبا  االلكرتوين، 
العمل. بالتايل تحسني خدمات املواطنني اللبنانيني 
يجعل  وذلك  وترسيعها.  االجانب  والوافدين 
مؤسسة االمن العام جاهزة تقنيا وبرشيا للمشاركة 
والدخول بقوة وفعالية، ضمن منظومة اسرتاتيجيا 
مستوى  عىل  انجازها  يتم  التي  الرقمي  التحول 
الحكومة اللبنانية. كذلك يحيل لبنان يف مصاف 
الساعية  العامل،  ويف  محيطها  يف  السباقة  الدول 
اىل االستفادة من التطور التقني يف تسهيل عمل 

ادارات الدولة وشؤون املواطنني.

"رؤية 2021" التحّول الرقمي الشامل لـ"أمن عام بال ورق"
اللواء إبراهيم: الذهاب إلى املستقبل قرار ال ينتظر أحدا

داود رمال
aborami20@hotmail.com

للمرة  عرض  بتقديم  املكننة  شؤون  مكتب  قام 
االوىل حول التجربة التفاعلية، املتمثلة يف تضمني 
الشاشات الذكية الجاري العمل عىل تركيبها عىل 
مداخل مراكز االمن العام لتعريف املوطن عىل ما 
يحتاج اليه من مستندات بواسطة الصوت والكالم. 
العام  لالمن  العام  املدير  برعاية  االحتفال  اقيم 
يف  الوزراء  حضور  ويف  ابراهيم،  عباس  اللواء 
الخطيب  طارق  االعامل  ترصيف  حكومة 
والنائب  فنيانوس  ويوسف  كيدانيان  واواديس 
نقوال صحناوي واملدير العام للجامرك بدري ضاهر 
واملدير العام الدارة حرص التبغ والتنباك اللبنانية 
ناصيف سقالوي والعامد جان قهوجي وممثلني 
عن قادة االجهزة االمنية وقوات الطوارىء الدولية 

العاملة يف لبنان.

كلمة ترحيب من مقدمة االحتفال رنيم ابوخزام، 
ثم النشيد الوطني ونشيد االمن العام. 

غلوبل  "افريتيم  التنفيذي لرشكة  الرئيس  تحدث 
ثالث  "منذ  فقال:  هراوي،  انطوان  رسفيسيز" 
سنوات اطلق االمن العام مرشوع التحول الرقمي 
ورق.  بال  مؤسسة  اىل  الوصول  وهدفه  الشامل، 
قرار  اىل  يحتاج  صعب،  مرشوع  ذاته  يف  وهذا 
اللواء  العام  لالمن  العام  واملدير  حكيم وجريء، 
عباس ابراهيم كان الرجل الحكيم والجريء الذي 

اتخذ هذا القرار الصائب".
اضاف: "االمن العام اللبناين صار يقارن مبؤسسات 
رائدة محليا واقليميا وحتى عامليا. هذا املرشوع 
الذي نطلق اليوم، ليس مرشوعا سهال عىل االطالق، 

واملواطن كام الوافد بدأ يلمس نتائجه العملية".

وحدد مرتكزات املرشوع التي تقوم عىل:
"- بناء بوابة الكرتونية للمعلومات.

- مكننة العمليات داخل االمن العام.
يف مقارنة بني الخيارين، نجد ان الخيار االول فوائده 
تسويقية، والخيار الثاين فوائده مكننة االمن العام. 
وهذا العمل الذي بدأ منذ ثالث سنوات بنّي ان 
املكننة الداخلية هي الجزء االصعب يف املرشوع، 
لذلك، نشكر اللواء ابراهيم عىل املبادرة الجريئة 

التي تجعلنا اكرث اميانا بهذا البلد".
عرضا  لوفيار  ال  دو  هوس  ال  بيار   - جان  وقدم 
حول االمتثال للمعايري والقواعد الدولية املتعلقة 
بالوثائق واجراءات سري العمل، متحدثا عن ترسيع 
عملية التحول الرقمي نحو عامل بال ورق، وكيفية 
توزع عمل الرشكة يف دول العامل، وتناول ترشيع 

عملية التحول الرقمي، محددا الطريقة واملعايري 
واالهداف املعتمدة.

ثم عرض وثائقي تحدث فيه عدد من الضباط حول 
املرشوع واهدافه، وتناولوا مراحل التحول اىل امن 
عام بال ورق.  كام تضمن العرض رشحا حول انجاز 
االمن العام يف العام 2018 نظام الرتاسل االلكرتوين 
املتطور الذي سيتم اعتامده كمنصة لالستغناء كليا 
شاشات  وضع  اىل  واشاروا  الورقي.  التعميم  عن 
لتعريف  العام  االمن  مراكز  مداخل  عىل  ذكية 
املواطن عىل ما يحتاج اليه من مستندات، وكيفية 
االرشفة  يف  االلكرتوين  الذكاء  تقنية  استخدام 
واملسح الضويئ، وصوال اىل التحول من الخدمات 
التقليدية اىل الخدمات االلكرتونية. واوضحوا ان 
التحول االداري يستلزمه كادر برشي مدرب عىل 

التقنيات الحديثة، لذلك، تم تطويع عنارص مؤهلة 
ومن حملة الشهادات يف املعلوماتية.

املقدم  املكننة  شؤون  يف  التقنية  الدائرة  رئيس 
املهندس فادي حرب قدم رشحا حول "رؤية 2021 
الرتاسل االلكرتوين  المن عام بال ورق"، ومرشوع 
ومكننة كل الدوائر واملراكز "ما يجعل االمن العام 
ويساهم  الشامل،  الرقمي  التحول  مسار  يواكب 
للمواطنني واالجانب  الخدمة  يف ترسيع مستوى 
وتحسينها من خالل اعتامد تكنولوجيا املعلومات 
الحديثة، وزيادة االنتاجية يف خط سري العمل من 
خالل اعتامد االجراءات االلكرتونية، والحفاظ عىل 

البيئة من خالل خفض االستعامل الورقي".
كام قدم رشحا حول مسار هذه الرؤية واملشاريع 
وعرض  تاريخه.  لغاية   2011 العام  منذ  املنفذة 

مراحل تحقيق هذه الرؤية:
"ـ املرحلة االوىل: ارشفة الكرتونية شاملة.

- املرحلة الثانية: امتتة شاملة الجراءات سري العمل 
الورقية.

- املرحلة الثالثة: منصة شاملة للمعرفة.
 2019 العام  يف  يبدأ  للتنفيذ:  الزمني  الجدول 

وينتهي يف اواخر العام 2021".
الخدمات  مرشوع  اىل  حرب  املقدم  ولفت 
مع  بالتعاون  سابقا  انجازه  تم  الذي  االلكرتونية 
وزارة الدولة لشؤون التنمية االدارية، واىل مرشوع 
التي ستنجز يف خالل  الفيزا االلكرتونية  خدمات 

العام 2019.
الرتاسل  لنظام  حّي  عرض  تقديم  تم  بعدها 
اىل  الواردة  املعامالت  لجهة  الجديد  االلكرتوين 
امانة رس املدير العام ، فعمد اللواء ابراهيم اىل 

التوقيع الكرتونيا عىل اول معاملة محولة اليه.
اللواء ابراهيم كلمة قال فيها: "نجتمع  ثم القى 
طبيعتها  يف  اوال  استثنائية،  مناسبة  يف  اليوم 
ومضمونها يف ما يخص اسس عمل املديرية العامة 
بتسهيل عملية  يتعلق  ما  وثانيا يف  العام،  لالمن 
التواصل بني املواطنني اللبنانيني يف الوطن واملهجر، 

واالمن العام".
االوىل،  الخطوة  املناسبة  هذه  "تشكل  اضاف: 
عىل مدى السنوات الثالث املقبلة، يف مسرية نقل 
املديرية العامة لالمن العام اىل مؤسسة الكرتونية 
ذكية كاملة، يف سياق التحول الرقمي الشامل الذي 
هدف  تحقيق  خالل  من  وذلك  العامل،  يشهده 
الربنامج  وهذا  الالورقية،  املعامالت  اىل  االنتقال 

االسرتاتيجيا  من  جزءا  سيرتجم  التطويري 

من االحتفال.

اللواء عباس ابراهيم متكلام.

جان - بيار ال هوس دو ال لوفيار.

الرئيس التنفيذي لرشكة "افريتيم فلوبل رسفيسري" 
انطوان هراوي.

املقدم املهندس فادي حرب.
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العيد  اعلنا عنها يف  التي  للمديرية  الخمسية 
الثالث والسبعني لالمن العام يف 27 آب املايض".

وتابع: "الخطوة التي نحن يف صددها اليوم، تأيت 
الدائم واملستمر من معايل  الدعم  اوال يف سياق 
للمديرية  املشنوق  نهاد  االستاذ  الداخلية  وزير 
العامة لالمن العام يف خططها، وهو معروف عنه 
توقه اىل تطوير املؤسسات االمنية وتحديثها عىل 
كل املستويات، وما بخل يوما بهذا الدعم. وتأيت 
لالمن  االسرتاتيجية  الخطط  تنفيذ  اطار  يف  ثانيا 
املتطورة  التكنولوجيا  توظيف  يف  وثالثا  العام. 
وتطويعها لصالح خدمة االنسان والبيئة. اما الجهد 

الذي  الهدف  تحقيق  عىل  فسيرتكز  املستقبيل 
اليه وهو ان تكون كل معامالت املديرية  نصبو 
الكرتونية، ويتم التخيل تباعا عن استعامل الورق 
يف املكاتب وخفض نسبة استهالكه، النه يف هذه 
الحال سننقذ االف االشجار، ناهيك بتوفري ساعات 
الجهد عىل املواطنني واصحاب الخدمة، وما يتبع 
ذلك من وفر سنخصصه لربامج التطوير والتدريب 
وتعزيز املهارات، مبا يخدم الخطط املوضوعة عىل 

املديني القريب واملتوسط".
واوضح اللواء ابراهيم: "لقد وضعنا نصب اعيننا، 
خالل صياغة االسرتاتيجيات والخطط التطويرية 

للمديرية العامة لالمن العام، ان للمواطن حقا 
يف االستفادة املثىل من كل الخدمات التي تدخل 
العام  لالمن  العامة  املديرية  عمل  صلب  يف 
والصالحيات املنوطة بها. وان مهمتنا تطوير هذا 
العمل باستمرار، لتحديث طرق تنفيذ املعامالت 
وتسهيلها، واطالق مشاريع متطورة تخدم هدف 
ادارية  رشوط  وضمن  العرصية،  الدولة  بناء 
آمنة تلبي احتياجات الناس ومتطلباتهم. الغاية 
املعامالت  استبدال  حرص  عىل  فقط  تقترص  ال 
الورقية باخرى رقمية، بل توفري الوقت والجهد 
والرقابة  الشفافية  واعتامد  باالنتاجية  واالرتقاء 

الذاتية".
وقال: "لذلك، فان اطالق رؤية 2021 املتمثلة يف 
هو  ورق  بال  عام  المن  الشامل  الرقمي  التحول 
الرقمي  العامل  اىل  املديرية  انطالق  بداية خطوة 
بثبات، واخرتاقه بقوة وعزم، والتموضع يف داخله 
بامان، لنحّول املعامالت االدارية يف االمن العام اىل 
عمليات سهلة املنال رسيعة االداء، ما يساعد يف 
مستويات  ويخفض  عمليا،  البيئة  املحافظة عىل 

التكلفة، ويوفر جهد املتعاملني ووقتهم".
وتوجه اىل الحضور بالقول: "اليوم، اعلن امامكم، 
وامام كل اللبنانيني، وضع الرقم االساس يف عداد 
عام  امن  تحقيق  اىل  االيلة  الربامج  شبكة  بنيان 
مسار  والبدء يف  العام 2021،  يف  شامل  الكرتوين 
مرحلة جديدة يتم تنفيذها تباعا، وبشكل رسيع، 
خالل  والوصول  الرقمي،  العامل  مع  للمواءمة 
السنوات الثالث املقبلة اىل حقبة عنوانها الذكاء 
االداري والوظيفي، مع انعكاساتها االيجابية عىل 
كل املستويات. هنا اود ان الفت عنايتكم اىل ان 
تفرضها  صددها  يف  نحن  التي  الثالث  السنوات 
واالمور  البيانات،  بقاعدة  تتصل  تقنية  موجبات 
القرارات  بعض  وحتى  واللوجستية،  التشغيلية 
والترشيعية  القانونية  الطبيعة  ذات  واملشاريع 
قدر  املستقبل  اىل  فالذهاب  للعمل.  الناظمة 
ورضورة وقرار، الن املستقبل ال ينتظر احدا مهام 

كان، وايا كان". 
وخلص اىل القول: "يف الختام، اتوجه اوال بالشكر 
الحفل،  هذا  انجاح  يف  وساهم  قام  من  كل  اىل 
وشكر آخر مسبق اىل الفريق الذي سيعمل طوال 
السنوات الثالث املقبلة لوضع هذه الرؤية موضع 

التنفيذ".
ختاما تبادل للدروع بني اللواء ابراهيم وانطوان 

هراوي، ثم مأدبة غداء.

كيف يوقع املدير العام مستقبال املعامالت؟

منوذج عن الطلبات املستقبلية والتوقيع االلكرتوين.


