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نشاطات
األمن العام في ورشة عمل في هولندا:
إنفاذ القانون في الجرائم العابرة للحدود

من ورشة العمل يف هولندا.

شاركت املديرية العامة لالمن العام يف ورشة عمل يف هولندا ،نظمها
املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة حول التعاون يف مجال انفاذ
القانون يف شأن الجرائم العابرة للحدود ضمن سياق الهجرة ،ويف اطار
رشكة التنقل ( ،)MPواالجندات املشرتكة املتعلقة بالهجرة والتنقل
( ،)CAMMبالتعاون مع املركز االورويب ملكافحة تهريب املهاجرين
(.)EMSC
جرت الورشة التدريبية يومي  14شباط و 15منه يف قاعة مؤمترات
مبنى الرشطة االوروبية  Europolيف مدينة الهاي ،يف حضور ما
يقارب  80شخصا ميثلون دوال اوروبية وعربية :النمسا ،بلغاريا،
كرواتيا ،فنلندا ،فرنسا ،املانيا ،اليونان ،هنغاريا ،ايرلندا ،ايطاليا،
التفيا ،ليتوانيا ،لوكسمبورغ ،مالطا ،هولندا ،بولونيا ،الربتغال ،رومانيا،
سلوفاكيا ،اسبانيا ،السويد ،اململكة املتحدة ،ارمينيا ،اذربيجان،
بيالروسيا ،جورجيا ،مالدوفيا ،تونس ،لبنان ،اىل ممثلني عن الرشطة
االوروبية  ،Europolواملنظمة الدولية لتطوير سياسات الهجرة
.ICMPD
متحور املؤمتر وورشة العمل حول موضوع تهريب املهاجرين لكونه
من اكرث النشاطات انتشارا للجرمية املنظمة ،والتي تعترب اسواقا
جنائية كبرية ومربمجة السيام ان احد اهم مكوناتها هو استخدام
وثائق سفر مزورة او مزيفة ،اضافة اىل منتحيل الشخصية.
افتتح املؤمتر بكلمة ترحيب ملمثل مركز الجرمية املنظمة يف Europol
جاري ليوكو ،شدد فيها عىل اهمية "جهود االتحاد االورويب للتصدي
ومواجهة مكافحة جرائم تهريب االشخاص واستخدام الوثائق املزورة
واملزيفة وانتحال الهوية ،لكون هذه الجرائم تعترب تحديا كبريا المن
املطار الحدودية .كل ذلك يف اطار التعاون الرئييس مع البلدان
االفريقية والرشقية ذات الصلة عىل طرق الهجرة الرئيسية".

الرائد زاهر يحيى يلقي مداخلته.

وكانت كلامت ومداخالت لبعض الوفود املشاركة ،بينها مداخلة
الخبري واملنسق الخاص المن الوثائق الرائد زاهر يحيى عن دور
املديرية العامة لالمن العام املتطور يف مجال مكافحة استخدام وثائق
السفر املزورة ومنتحيل الشخصية ،عارضا لبعض النامذج عن الحاالت
التي تم ضبطها واحصاءات عن جنسية املستندات املزورة واعدادها.
والقت املداخلة الكثري من اهتامم الوفود املشاركة ،كونها عرفتهم
عىل العمل املمتاز والحريف التي تقوم به املديرية يف هذا املجال.
وتضمنت مداخلة خبري كشف التزوير الهولندي جريتون بومهوف
مشاريع الرشطة امللكية الهولندية لدعم االجهزة اللبنانية يف مجال
امن الوثائق ،بالتعاون مع مكتب املنظمة الدولية لتطوير سياسات
الهجرة يف بريوت  ،ICMPDمبا فيها تنظيم دورات تدريبية وزيارات
عمل ميدانية اىل مقر الرشطة امللكية يف امسرتدام.
ورشة العمل كانت عىل قدر من االهمية ،كونها فتحت املجال
للوفود املشاركة للتعرف اىل نشاطات الرشطة واملنظامت االوروبية
واالجراءات املعتمدة منها يف مكافحة تهريب االشخاص ووسائلها،
السيام عملية استخدام الوثائق املزورة يف جرائم منظمة كهذه .كذلك
اكدت رضورة التعاون بني الدول من خالل تبادل معطياتها حول
هذه الجرائم من خالل الـ  Interpolوالـ  ،Europolوالتعاون ايضا
مع الدول املعنية خارج نطاق االتحاد االورويب.
عىل ان مشاركة املديرية العامة لالمن العام يف مؤمترات كهذه غاية
يف االهمية ،النها تظهر للوفود املشاركة مدى قدرة املديرية وحرفيتها
يف مراقبة املعابر الحدودية ملكافحة تهريب االشخاص املزودين
مستندات مزورة او اصلية ومنتحيل الشخصية .كذلك تسمح لوفود
املديرية التي قد تشارك مستقبال يف املؤمترات من التعرف اىل
اجراءات االجهزة املشا ِركة املعتمدة يف مكافحة جرائم مامثلة.

دور األمن العام ومهماته
وشروط اإلنتساب إليه
حارض رئيس شعبة التحقيق واالستقصاء يف دائرة
امن عام جبل لبنان االوىل الرائد يوسف البدوي
عن "دور االمن العام ،مهامته ورشوط االنتساب
اىل املديرية العامة لالمن العام برتبة ضابط
ومفتش ثان ومأمور" ،يف معهد اده التقني -
جبيل ،بالتعاون مع جمعية اصدقاء قوى االمن.
تحدث الرائد البدوي يف حضور ممثل الجمعية
عبدالله الرفاعي ومدير املعهد جوزف صليبا
واساتذة وطالب املعهد عن تاريخ تأسيس االمن
العام واملدراء العامني السابقني الذين تعاقبوا،
شارحا الرشوط واملستندات املطلوبة للتطوع.
ودار نقاش بني الطالب واملحارض متحور عىل دور
االمن العام اللبناين ،وتنسيقه مع االجهزة االمنية
االخرى.
بداية ،قدم الرائد البدوي ملحة تاريخية عن االمن
العام منذ العام  ،1921وصدور القرار رقم 1061
ومبوجبه انشئ االمن العام وسمي آنذاك "املكتب
االول" ،وصوال اىل العام  1959حيث صدر املرسوم
التنظيمي الرقم  2873اصبحت املديرية العامة
لالمن العام مبوجبه تضم اضافة اىل االدارة املركزية
دوائر مناطقية وحدودية وبرية وبحرية.
ثم عدّد املدراء العامني الذين تعاقبوا عىل املديرية
وهم :ادوار ابوجودة ( 1945ـ  ،)1948االمري فريد
شهاب ( 1948ـ  ،)1958العميد توفيق جلبوط
( 1958ـ  ،)1965االستاذ جوزف سالمة (1965
ـ  ،)1971العميد الركن انطوان دحداح ( 1971ـ
 ،)1977االمري فاروق ايب اللمع ( 1977ـ ،)1982
االستاذ زاهي البستاين ( 1982ـ  ،)1984الدكتور
جميل نعمة ( 1984ـ  ،)1988اللواء نديم لطيف
( 1988ـ  ،)1991االستاذ رميون روفايل (1991
ـ  ،)1998اللواء الركن جميل السيد ( 1998ـ
 ،)2005اللواء الركن وفيق جزيني ( 2005ـ )2010
اىل املدير العام الحايل اللواء عباس ابراهيم الذي
تسلم املسؤولية يف العام  2011وال يزال.
وحدد الرائد البدوي مهامت االمن العام اللبناين،
وابرزها :جمع املعلومات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية لصالح الحكومة ،تقييم كل املعلومات
يف شتى امليادين وتحليلها واستثامرها ،املساهمة يف

الرائد يوسف البدوي محارضا.

التحقيقات العدلية ضمن حدود املخالفات املرتكبة
ضد امن الدولة الداخيل والخارجي ،مكافحة كل
ما ميس االمن مبراقبة ومالحقة اعامل التخريب
ودعاة الفوىض ومروجي االشاعات املرضة باالمن،
مكافحة االحزاب املنحلة والجمعيات الرسية
واملمنوعة ،اعداد البالغات واملالحقات املتعلقة
بالبحث ومنع السفر ومنع الدخول ،االرشاف عىل
اعداد وتنفيذ التدابري االمنية والتنسيق االمني
مبختلف االهتاممات ،املساهمة يف مراقبة الحدود
الربية والجوية والبحرية.
وتناول موضوع الرقابة ،والسهر عىل حسن تطبيق
احكام القوانني واالنظمة التي ترعاها استنادا اىل
القوانني والصالحيات التي نيطت باالمن العام.
كذلك استعرض كيفية التعاطي مع االجانب ،لجهة
تقديم التسهيالت التي تطلبها الجهات الخارجية
حول الوفود والبعثات والدعوات واالجتامعات
للزوار العرب واالجانب ،وتنظيم اقامة االجانب
يف كل ما يتعلق بدخولهم اىل لبنان واقامتهم فيه
وخروجهم منه ،ومراقبة تنقالتهم والسهر عىل
حاميتهم ،وتنسيق العالقات مع البعثات االجنبية
يف لبنان ،والقيام بجميع مهامت االتصال واالرتباط
بني السفارات والبعثات الديبلوماسية العربية
واالجنبية واملنظامت الدولية والعربية يف مجاالت
التدريب والدورات الدراسية يف الخارج ،وضبط
حركة املسافرين القادمني واملغادرين من كل

الجنسيات وتسهيل ذلك ،ومرافقة رجال الدولة
االجانب القادمني اىل لبنان واملحافظة عليهم يف
اثناء انتقالهم داخل االرايض اللبنانية.
اما املهامت التقنية فاوجزها الرائد البدوي باعطاء
جوازات مرور ،واصدار جوازات السفر اللبنانية،
ومنح بطاقات االقامة املوقتة والدامئة ،وتنظيم
واصدار وثائق سفر الالجئني الفلسطينيني يف لبنان
او الواردة من الخارج ،ومنح سامت الدخول،
واالرشاف عىل كل املعامالت العائدة اىل طلبات
التجنس واالحوال الشخصية ،ومرافقة رجال
الدولة اللبنانيني.
وتطرق اىل هيكلية االمن العام ،وعىل رأس الهرم
املدير العام ،ثم املكاتب وهي :مكتب املدير
العام ،مكتب شؤون التخطيط والتطوير ،مكتب
شؤون العديد ،مكتب شؤون املعلومات ،مكتب
شؤون العمليات ،مكتب الشؤون االدارية ،مكتب
شؤون االعالم ،مكتب شؤون الجنسية والجوازات
واالجانب ،مكتب شؤون املكننة ،مكتب الشؤون
القانونية واالنضباط .ولفت اىل الدوائر االقليمية
والحدودية ،والرتب العسكرية يف املديرية ،وصوال
اىل رشوط التطوع يف االمن العام واملستندات
املطلوبة ،ورشوط تطويع ضباط االختصاص،
واملستندات املطلوبة للرتشح اىل رتبة مفتش
درجة ثانية متمرن ،واىل رتبة مأمور ،مشريا اىل
كيفية التواصل مع املديرية العامة لالمن العام.
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