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مركز أمن عام ضهور الشوير اإلقليمي:

للمواطن خيار إنجاز معاملته في مركزين

مبدأ تسهيل معامالت املواطنني وترسيعها الذي تنتهجه املديرية العامة لالمن العام
مل تتوقف ترجمته عند حدود استحداث مراكز جديدة ،وتحديث املوجودة اساسا
وتطويرها ،بل امتد ليشمل ايضا ،يف محافظة جبل لبنان التي تشهد كثافة سكانية،
اتاحة املجال للمواطنني املقيمني يف النطاق االداري ألي من مركزي ضهور الشوير واملنت
االقليميني ،انجاز معامالتهم يف اي من املركزين بحسب اختيارهم
■ اي نوع معامالت تنجز يف املركز؟

تخفيف اعباء التنقل عىل املواطنني يف
محافظة تعترب من اكرث محافظات لبنان
كثافة سكانية ،مع ما ينتج عن ذلك من
زحمة سري خانقة فيها معظم االحيان.

رئيس مركز امن عام ضهور الشوير االقليمي النقيب مروان سامحة.

ورشة التطوير التي تشهدها املديرية
العامة لالمن العام ترجمت يف مركز امن
عام ضهور الشوير االقليمي بزيادة عديده،
وتجهيزه بأجهزة حديثة وبرامج كمبيوتر
متطورة ،ومعدات لنظام العمل البيومرتي،
واالت الدفع االلكرتوين ،وسواها .يف موازاة
ذلك شكلت انجازاته االمنية مظلة امان
لعرشات البلدات والقرى الداخلة ضمن
نطاقه االداري.
"االمن العام" قصدت املركز الذي يبعد
مسافة  27كلم عن مدينة بريوت ،ويرتفع
 1250مرتا عن سطح البحر ،والتقت رئيسه
النقيب مروان سامحة.

■ ما النطاق االداري والجغرايف لعمل
مركزكم؟
□ ميتد من بلديت مشيخا واملتني حتى
بلديت بيت شباب والقنيطرة .ومن بلدة
مجدل ترشيش حتى بلدة بحرصاف .اي
انه يغطي ما يقارب  45بلدة وقرية ضمن
قضاء املنت .ما تجدر االشارة اليه هو ان
املواطنني املقيمني ضمن نطاق مركزنا ،كام
املواطنني املقيمني ضمن نطاق مركز امن
عام املنت االقليمي املوجود يف جديدة املنت،
يف امكانهم انجاز معامالتهم يف اي من
املركزين بحسب اختيارهم هم .الهدف
من هذا القرار الذي اتخذته املديرية هو

االقليمي يتقصدون القدوم اىل مركزنا
النجاز معامالتهم هروبا من زحمة السري
الخانقة ،وصعوبة ركن سياراتهم يف مناطق
املنت الساحلية .خاصة وان املسافة غري
بعيدة بني املركزين.
■ ماذا عن مساحة مبنى املركز ومواصفاته؟
□ مقر املركز كائن عىل الطريق العام يف
منطقة ضهور الشوير املوجودة يف نقطة
وسطية تقريبا بني مختلف البلدات الداخلة
ضمن نطاقه .مساحته االجاملية تقارب 300
مرت موزعة عىل مثاين غرف ومنتفعاتهم.
امامه موقف لركن االليات العسكرية ،اما
السيارات املدنية فمتاح ركنها بسهولة يف
محاذاته يف الشارع العام .مجهز بوسائل
التدفئة والتربيد وكل املعدات اللوجستية
والتقنيات الحديثة الالزمة لتأمني افضل
خدمة عامة للمواطنني .يتضمن  18كونتوارا
مخصصة الستقبال معامالت املواطنني .ما
تجدر االشارة اليه هو ان املركز شهد ،متاشيا
مع خطة التطوير املطبقة ضمن املديرية،
ورشة تحديثية شملت مبناه وتجهيزاته
وزيادة عديده عىل السواء.

□ اسوة بكل مراكز االمن العام االقليمية،
يضطلع مركزنا بانجاز كل املعامالت االدارية
التي توليها القوانني للمديرية العامة لالمن
العام ،باستثناء نوع واحد منها هو تجديد
اقامة السوريني مع كفيل لبناين التي نيطت،
ضمن نطاق عمل مركزنا ومركز املنت
االقليمي ،مبركز امن عام برج حمود حرصا
الذي تم استحداثه عام  2015خصيصا لهذا
النوع من املعامالت ،وذلك بهدف تخفيف
الزحمة يف مركزنا ومركز املنت .كام يضطلع
مركزنا ايضا باملهامت املنوطة باالمن العام
كضابطة عدلية ذات اختصاص نوعي عام،
يشمل مالحقة كل انواع الجرائم وتوقيف
املجرمني يف ارشاف القضاء املختص.

■ ما ابرز ما تضمنته ورشة التحديث تلك؟
□ امور كثرية ،اهمها:

■ من الالفت وجود زحمة مواطنني يف
املركز ،وهو يف منطقة جبلية ونحن يف فصل
الشتاء؟
□ للوهلة االوىل فإن منطق االمور يجعلنا
نعتقد ان املركز كونه يف منطقة جبلية،
فإن عدد املعامالت فيه سيكون محدودا
خالل فصل الشتاء ،حيث تتكدس الثلوج
يف الكثري من االوقات .لكن االرقام تؤكد
العكس متاما .فاملعدل الوسطي لعدد
املعامالت التي تقدم يوميا يف مركزنا خالل
فصل الشتاء يرتاوح عموما بني  100و170
معاملة ،وهو رقم كبري نسبيا .تفسري ذلك
يكمن يف ان البلدات الداخلة ضمن نطاق
عمل املركز مأهولة بشكل شبه كامل
شتا ًء .واستطرادا ،فان الكثري من املواطنني
املقيمني ضمن نطاق مركز امن عام املنت

داخل املركز.

تجهيز املركز
باالالت البيومترية ووسائل
الدفع االلكتروني
• زيادة عديد العسكريني بنسبة تقارب
 %40عام كانت عليه الحال سابقا .ما
ساهم يف ترسيع انجاز معامالت املواطنني
بشكل الفت.
• استحداث قاعة انتظار وتجهيزها باملقاعد.
• استحداث كافيترييا تحوي الة تصوير
وطوابع وكل الحاجات الالزمة للمواطنني
املنتظرين انجاز معامالتهم ،كل ذلك بسعر
الكلفة .ما وفر عىل املواطنني مشقة االنتقال
اىل اماكن اخرى ،خاصة خالل فصل الشتاء.
• زيادة عدد االليات العسكرية ،ما انعكس
تفعيال للدوريات االمنية ضمن نطاق املركز.
• تركيب شبكة كامريات داخلية وخارجية،
مبا يساعد يف ضامن امن العسكريني
واملدنيني عىل السواء.
• تجهيز املركز باملعدات الالزمة النجاز
جوازات السفر واالقامات البيومرتية وبثالثة
االت للدفع االلكرتوين.

• تحديث شبكة الكمبيوتر وبرامجها
وزيادة عدد االجهزة مبا يتناسب مع تلبية
حاجات العمل.
• وضع صناديق مخصصة لشكاوى املواطنني
ومالحظاتهم واقرتاحاتهم ان وجدت،
مقفلة وتفتح حرصا من الدوائر املختصة
يف املديرية ،مبا يضمن الشفافية يف تواصل
املواطنني مع املديرية.
• تركيب وسائل التدفئة املناسبة.
• عىل صعيد تأهيل العسكريني التابعني
للمركز ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم
االمنية واالدارية ،فقد شارك العديد
منهم يف دورات تدريبية متخصصة ضمن
املديرية ،تتعلق بتفاصيل وكيفية اكتشاف
ومكافحة مختلف انواع الجرائم الخطرة،
كجرائم تزوير املستندات الرسمية ،االتجار
بالبرش ،االتجار باملخدرات ،تبييض االموال
وسواها .كام يف دورات تتمحور حول اسس
تطبيق مدونة قواعد السلوك العسكري
التي انجزها االمن العام بالتعاون مع
مكتب منظمة االمم املتحدة يف بريوت
وحقوق املوقوف موقتا وسائر فروع حقوق
االنسان عموما.
• يويل املركز كل حالة انسانية او صحية
صعبة اهتامما خاصا لناحية ترسيع انجاز
معاملة صاحب العالقة ومواكبته من واىل
سيارته اذا اقتضت الحاجة .وذلك بناء عىل
توجيهات واضحة من سعادة املدير العام
اللواء عباس ابراهيم.
■ هل من انجازات تحققت عىل الصعيد
االمني؟
□ بالطبع .من جهة اوىل نقوم تحت
ارشاف القضاء املختص مبالحقة املجرمني
املطلوبني مبوجب مذكرات عدلية ،وقد
اوقفنا العديد من االشخاص الضالعني يف
جرائم قتل ،ورسقة ،واتجار باملخدرات
وسواها .كام اننا يف سياق مهامتنا االدارية
ضمن املركز تصادفنا احيانا حاالت تقديم
معاملة تتضمن مستندا مزورا عىل سبيل
املثال ،فنقوم بعد مخابرة النيابة العامة
املختصة بالتحقيق مع صاحب العالقة
ومن ثم احالته اىل القضاء .اما عىل
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صعيد مكافحة ظاهرة العاملة االجنبية
املخالفة لنظام االقامة يف لبنان ،فقد اوقفنا
عرشات االجانب الذين يعملون يف رشكات
ومؤسسات ومحال لبنانية ،او يفتتحون
َّ
محال خاصة بهم من دون اجازة عمل،
ومعظمهم من الجنسية السورية .يأيت ذلك
تطبيقا الحكام القوانني النافذة ،وحامية
لليد العاملة اللبنانية .استطرادا ،قمنا برفع
نسبة الجهوزية االمنية عىل نحو دائم يف
املركز عرب االبقاء عىل قسم من عسكرييه
يف جهوزية تامة ،ليال ونهارا ،للتحرك
الفوري عند وقوع اي حادث امني بهدف
ضبط االمن ومكافحة الجرائم .كام كثفنا
الدوريات االمنية يف نطاق عمل املركز
الستباق اي حاالت جرمية قد تحصل ،والن
الوجود االمني املكثف يجعل اي شخص
لديه نيات جرمية يحسب الف حساب
قبل محاولة الرشوع يف ذلك .يف هذا
الصدد ،نحن عىل تنسيق وتعاون دامئني
مع جميع فعاليات املنطقة ومجالس
بلدياتها ومخاتريها ،الذين يرون يف املديرية
العامة لالمن العام وعىل رأسها اللواء عباس
ابراهيم ،املؤسسة االمنية املميزة يف كل
املجاالت السيام عملها االداري واالمني.

التقدّم بالطلبات.

تدقيق يف املعاملة.

جدول يبيّن عدد املعامالت املنجزة في مركز امن عام ضهور الشوير االقليمي
الشهر
كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
ايار
حزيران
متوز
آب
ايلول
ترشين االول
ترشين الثاين
كانون االول
املجموع

عام 2015
2875
3055
2245
2622
4318
2723
2412
2707
2303
2228
2046
1802
31336

عام 2016
2673
2327
2737
2882
3479
3380
2830
3555
3462
2503
2484
2784
35096

عام 2017
3208
3300
3312
3340
3578
3548
4558
4121
3670
2720
2670
2981
41006

 70ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
 16ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
 3ﻓﺮوع ﻓﻲ أوروﺑﺎ
 5ﻓﺮوع ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
 3ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ

ﻧﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻟﻨﻮﻓّﺮ ﻟﻜﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺮوت ﻣﻌﻜﻢ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﺣﺪود.

نطاق املركز
يف نطاق املركز البلدات والقرى اآلتية:
عني التفاحة  -ضهور الشوير -مرجبا ـ رشين
 الجوار -الخنشارة ـ بولونيا ـ بتغرين عني السنديانة  -مشيخا -املحيدثة ـالزغرين  -املتني ـ املروج ـ القعقور ـ الدوار
ـ العريون  -مارمخايل بنابيل ـ زرعون -
عني الزيتونة  -عني الصفصاف ـ املياسة
ـ شويا  -مجدل ترشيش  -وطى املروج ـ
بسكنتا  -وادي الكرم ـ كفرعقاب  -عني
القبو ـ املرشع ـ كفرتيه ـ زبوغا  -وادي
شاهني ـ ابوميزان ـ الشاوية ـ القنيطرة ـ
بحرصاف ـ بكفيا  -بيت شباب  -ساقية
املسك ـ حماليا ـ سفيلة  -عني الخروبة -
ماربطرس كرم التني.
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