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رســــالة رئيس
الجمهورية
إن لبنــان الســاعي دومــاً إىل الحريــة والســام واالنفتــاح عــى العــامل،
يتوســط بقعــة جيوسياســية حساســة ومضطربــة عــى الســاحل الرشقــي
للبحــر األبيــض املتوســط ،تشــهد منــذ عقــود رصاعــات ومواجهــات طاولتــه
تفاعالتهــا وال تــزل مخاطرهــا مســتمرة.
ويشــهد تاريــخ لبنــان الحديــث منــذ فجــر اإلســتقالل إىل اليــوم عــى أن
اإلســتقرار يف وطننــا يرتبــط بأهميــة تفهــم املجتمــع الــدويل لواقعــه ودعمــه
ملواجهــة القضايــا والتحديــات التــي فرضتهــا عليــه أحــداث املنطقــة ،ويف
طليعتهــا قضايــا الالجئــن الفلســطينيني والنازحــن الســوريني والتهديــدات
اإلرسائيليــة وانتهاكاتهــا الدامئــة لســيادته .كــا يشــهد هــذا التاريــخ بــأن
اســتقرار لبنــان الداخــي يرتســخ مــن خــال صالبــة وحدتــه الوطنيــة وقــوة التالحــم بــن مختلــف
مكوناتــه والــدور الفاعــل الــذي تقــوم بــه مؤسســاته العســكرية واألمنيــة املتمثلــة بـــالجيش اللبنــاين
وقــوى األمــن الداخــي واألمــن العــام وأمــن الدولــة والجــارك اللبنانيــة .هــذا الــدور الــذي يهــدف إىل
مقاومــة أي إعتــداء عــى أرض الوطــن وأي عــدوان يوجــه ضــده وإىل ضــان ســيادة الدولــة وســامة
املواطنــن ،وتعزيــز الســلم األهــي ،وحاميــة الحــدود والحفــاظ عــى النظــام الدميقراطــي والحريــات
العامــة وحقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب ومنــع الجرميــة وعمليــات تهريــب املخــدرات او االتجــار
بهــا ،وااللت ـزام مبوجبــات لبنــان حيــال الق ـرارات الدوليــة.
ال شــك أن موجــة الفــوىض واملواجهــات الدمويــة التــي اجتاحــت عــددا ً مــن دول املنطقــة يف الســنوات
األخــرة وتحولــت حروبــاً وعنفــاً وإرهابــاً ظالميــاً يهــدد العــامل ،بلغــت حــدود لبنــان وترسبــت إىل
داخلــه وقــد شــهد العــامل بــأرسه عــى إنجــازات الجيــش اللبنــاين ومؤسســاتنا األمنيــة التــي اعتمــدت
مبــدأ اإلســتباقية يف مواجهــة التنظيــات اإلرهابيــة املســلحة وخالياهــا الرسيــة .وقــد شــكلت معركــة
«فجــر الجــرود» يف صيــف العــام  2017إنتصــارا ً ســاحقاً للجيــش عــى مســلحي اإلرهــاب ســاهم يف
متتــن شــبكة األمــان لبلدنــا ،ودرء مخاطــر توســع اإلرهــاب إنطالق ـاً مــن لبنــان.

مــن منطلــق واجباتنــا الوطنيــة نعمــل كمســؤولني سياســيني وعســكريني وأمنيــن يف لبنــان عــى تحقيــق
االســراتيجية العســكرية واألمنيــة التــي حــددت عناوينهــا االساســية يف خطــاب القســم ووردت يف
البيــان الــوزاري للحكومــة الحاليــة ،واملرتكــزة بصــورة جوهريــة عــى تعزيــز قــدرات الجيــش ،وتأمــن
مســلتزمات األجهــزة العســكرية واألمنيــة عــدة وعديــدا ً ،وتوفــر األســلحة املتطــورة والنوعيــة لهــا،
ورفــع كفــاءة عنارصهــا بالتدريبــات الحديثــة واملتخصصــة ،لتمكينهــا بصــورة فاعلــة ومســتدامة مــن
القيــام باملهــام املنوطــة بهــا ،ولحاميــة لبنــان ،ومنــع إمتــداد الحرائــق االقليميــة اليــه ،ومواجهــة أي
اعتــداء ارسائيــي عــى ارضنــا ،ومواصلــة التعــاون البنــاء والحيــوي مــع قــوات «اليونيفيــل» العاملــة يف
جنــوب لبنــان يف إطــار مهامتهــا لتنفيــذ الق ـرار .1701
إن بلدنــا ممــن للــدول الشــقيقة والصديقــة ،التــي آمنــت عــى مــدى الســنوات املاضيــة ،بأهميــة
تقديــم الدعــم للجيــش اللبنــاين ،وســاهمت يف تلبيــة حاجاتــه اللوجســتية والعســكرية امللحــة .وتــأيت
خطــط تطويــر قــدرات الجيــش واملؤسســات العســكرية واألمنيــة اللبنانيــة التــي أقرتهــا الســلطة
السياســية لتقدميهــا إىل مؤمتــر رومــا  ،2اســتكامالً لهــذا التعــاون الــذي اثبــت فعاليتــه وأهميتــه ،ليــس
فقــط يف ضــان اســتقرار لبنــان وازدهــاره ،بــل أيض ـاً يف عــدم تحولــه اىل ســاحة لتوليــد االضطرابــات
واملخاطــر التــي ميكــن ان تطــال انعكاســاتها الســلبية منطقــة الــرق االوســط والعــامل.
إن التحديــات األمنيــة راهن ـاً هــي األكــر خطــورة عــى مســتقبل الــدول ،وخصوص ـاً يف هــذه البقعــة
املضطربــة مــن العــامل .وال يشء يــي أن اآليت مــن األيــام لــن يحمــل املزيــد مــن هــذه التحديــات التــي
تزعــزع االســتقرار ،وتنطــوي عــى مخاطــر ال تخفــى عــن عيوننــا جميعـاً .إن هدفنــا االسـراتيجي لحامية
وطننــا ،يحتــم علينــا أن نوفــر لجيشــنا الوطنــي ومؤسســاتنا العســكرية واالمنيــة اإلمكانيــات النوعيــة
الالزمــة لتمكينهــا مــن مواجهــة التحديــات املتزايــدة لتبقــى صــام األمــان يف كل املراحــل والظــروف.
وهــا هنــا ،فرصــة مناســبة لتعميــق التعــاون مــع أصدقائنــا ضمــن مؤمتــر رومــا  2لنســاهم يف أمــن
واســتقرار املنطقــة ونعــر مع ـاً ،دوالً وشــعوباً ،إىل الســام والطأمنينــة واالزدهــار.

العامد ميشال عون

رســــالة وزير
الداخلية والبلديات

رســــالة رئيس
مجلس الوزراء
خــال العقــد املنــرم ،بذلنــا كافــة الجهــود بهــدف تحويــل قــوى األمــن
الداخــي إىل مؤسســة قويــة تضطلــع بــدو ٍر أكــر مركزيـ ًة يف مكافحــة اإلرهاب
والجرميــة وال ســيام يف ارســاء حكــم القانــون.
إن ســامة املواطــن اللبنــاين وأمنــه هــا يف صلــب قيــم قــوى األمــن الداخــي.
لقــد أثبــت أبناؤنــا وبناتنــا مــن كافــة أرجــاء الوطــن حسـاً حقيقيـاً يف خدمــة
املجتمــع وحرصـاً عــى حاميــة عائالتنــا وشــوارعنا ومدارســنا وأماكــن عبادتنــا.
إن الخطــة اإلسـراتيجية الخمســية التــي هــي األوىل مــن نوعهــا تُــريس رؤيـ ًة
طموحــة ملســتقبل قــوى األمــن الداخــي وخارطــ َة طريــق لتحــ ّو ٍل نوعــي
لهــذه املؤسســة إىل رشط ـ ٍة حديثــة تُركّــز عــى االح ـراف وحفــظ النظــام يف املجتمــع وصــون حقــوق
اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب ،إضافـ ًة -وهــذا هــو األهــم -إىل بنــاء الثقــة ورشاكـ ٍة متينــة مــع املواطــن
واملجتمــع ككل.
كــا تس ـلّط الخطــة الضــوء عــى تعزيــز التعــاون اإلس ـراتيجي مــع الجيــش اللبنــاين لتتحمــل قــوى
األمــن الداخــي مســؤولية اكــر يف حفــظ األمــن داخــل لبنــان.
إننــي مــن أشــد املؤمنــن بوجــوب زيــادة متثيــل املــرأة يف قطــاع األمــن لــي ُيظهــر القــدرة الحقيقيــة
ملجتمعنــا ،وهــي قناع ـ ٌة راســخة تعكســها الخطــة اإلس ـراتيجية.
كــا إننــي مــلء الثقــة بــأن قــوى األمــن الداخــي ســترشع يف هــذا املســرة بالت ـز ٍام وتفــانٍ وســتعترب
ثق ـ َة الــرأي العــام باملؤسســة معيــارا ً أساســياً لنجاحهــا.

سعد الحريري

ـت هدفـاً أساســياً
منــذ تبـ ّوأت منصــب وزيــر الداخليــة والبلديــات ،وضعـ ُ
ـت عــى تنفيذهــا ،وهــو تطويــر عمــل قــوى
مــن بــن األهــداف التــي ص ّممـ ُ
األمــن الداخــي ،ونقلهــا مــن حالــة االرتجــال إىل حالــة التخطيــط ،وتقريبهــا
مــن اللبنانيــن ،وتطويــر صورتهــا يف أذهانهــم.
وهــا نحــن اليــوم وبعــد أكــر مــن ســنة مــن العمــل املتواصــل ،بداي ـ ًة مــع
اللــواء املتقاعــد ابراهيــم بصبــوص والعميــد عــاد عثــان رئيــس شــعبة
املعلومــات أنــذاك ثــم اندفــع اللــواء عثــان بعــد تسـلّمه مهــام املديــر العــام
لقــوى األمــن الداخــي والعميــد أحمــد الح ّجــار رئيــس لجنــة التخطيــط
لالســراتيجية الخمســية وقائــد معهــد قــوى األمــن الداخــي ،اىل أن تــ ّم
انجــاز هــذا العمــل املتكامــل .وهــي امل ـ ّرة األوىل التــي تق ـ ّدم قــوى األمــن الداخــي مخطّط ـاً ثابت ـاً
وواضحـاً ومحـ ّددا ً لعملهــا طــوال سـ ٍ
ـنوات خمســة ،بعدمــا عانــت ســابقاً مــن غيــاب الرؤيــة املســتقبلية
املتكاملــة ،ألســباب قــد تكــون قاهــرة يف حينهــا.
واجهــت قــوى األمــن الداخــي عــى مــدار الســنوات املاضيــة الكثــر مــن الظــروف االســتثنائية
والتحديــات الداخليــة والخارجيــة .فهــي اضطـ ّرت للتعامــل مــع أكــر مــن مليــون مقيــم إضــايف خــال
الســنوات املاضيــة ،هــم النازحــون الســوريون ،الذيــن اســتقبلهم لبنــان .وصــارت مؤسســة تحمــي أمــن
اللبنانيــن وأكــر مــن مليــون ونصــف مليــون مقيــم إضــايف ،مــن الســوريني والفلســطينيني واألجانــب.
تعرفــون أ ّن تأمــن راحــة وســامة املواطنــن هــي خدمــة تق ّدمهــا الدولــة ليــس فقــط إىل مواطنيهــا ،بــل
أيضـاً إىل جميــع املقيمــن عــى أراضيهــا .وقــد تفانــت هــذه املؤسســة يف العمــل عــى توقيــف املئــات
مــن اإلرهابيــن وتفكيــك الع ـرات مــن الشــبكات اإلرهابيــة وحاميــة لبنــان مــن خطــر اإلرهــاب،
ـح املــوارد ونقــص التجهيـزات الالزمة.
وقامــت بعمليــات اســتباقية ج ّنبــت لبنــان أخطــارا ً كبــرة ،رغــم شـ ّ
والخطــة التــي بــن أيديكــم اآلن هــي مق ّدمــة لتطويــر املؤسســة ،واســتعادة الثقــة بهــا .وبالتأكيــد فــإ ّن
الثقــة بقــوى األمــن الداخــي هــي مدخــل للثقــة بالدولــة ،أل ّن هــذا الجهــاز يش ـكّل عصب ـاً أساســياً
يربــط الدولــة باملواطــن.
مــن هنــا أهميــة أن تقــوم القــوى األمنيــة مبهامهــا بشــفافية وباح ـرام القوانــن واملواثيــق الدوليــة.
خــال خمــس ســنوات ،نأمــل أن تكــون قــوى األمــن الداخــي قــد تح ّولــت إىل جهــاز مهمتــه األساســية
خدمــة املواطنــن إىل جانــب حاميتهــم .وســوف تســاعد هــذه الخطــة االس ـراتيجية يف قيــاس النتائــج
وتحديــد مكامــن الضعــف والق ـ ّوة ،يك نعــرف أيــن نخطــىء وأيــن نصيــب.

رسالة اللواء
المدير العــــــام
إننــا نتطلّــع اىل اليــوم الــذي يصبــح فيــه الســاح غــر الرشعــي بإمــرة الدولــة  .وينســحب فيــه الجيــش
اىل ثكناتــه ودوره يف حاميــة حــدود الوطــن  .وتبقــى قــوى األمــن الداخــي وحدهــا املســؤولة عــن أمــن
كل لبنــاين ومقيــم عــى األرايض اللبنانيــة .
وختامـاً ،فــإ ّن هــذا العمــل املتكامــل هــو مثــرة تعــاون مــع عــدد كبــر مــن األصدقــاء املانحــن وأولّهــم
اململكــة املت ّحــدة  ،ونتــاج جهــود عــرات الجنــود املجهولــن ،مــن القيــادات والضبــاط والعنــارص.
ـاص
وعــى هــؤالء ســتقع مهمــة تنفيــذ هــذه الخطــة ومتابعتهــا خــال الســنوات املقبلــة ،ضباطـاً وعنـ َ
مــن ش ـ ّبان وشــا ّبات هــذا الوطــن.

نهاد املشنوق

إ ّن قــوى األمــن الداخــي تَقــع عــى عاتقهــا َمســؤولياتٌ جســام تجــا َه
والســلطات الدســتورية ،كــا تجــا َه املُجتمــع الــدويل
املجتمــع والوطــن ّ
والشطيــة يف العــامل ل َتكــو َن يف مواكبــة لجميــع التطـ ّورات،
واألجهــزة األمنيــة ّ
ـت عــى تطويــر أســاليب َعملهــا وأدائهــا الوظيفــي
مــن هــذا املنطلــق دأ َبـ ْ
وال ّتقنــي لتكــو َن عــى املُســتوى املَنشــود.
إ ّن جوهــر عملنــا َيت َمحــور حــول حاميــة األشــخاص واملمتلــكات و ُمســاندة
ضحايــا الجرائــم املختلفــة حيــث يقــع عــى عاتــق قــوى األمــن الداخــي
مســؤوليات أساســية بــدءا ً مبكافحــة اإلرهــاب واملخــدرات واإلتّجــار بالبــر
الســر وإدارة الســجون وتأمــن حراســتها.
وصــوالً إىل تأمــن خدمــات ّ
الشطــي
ـع ُخطــة اس ـراتيجية تواكــب التط ـ ّور الحاصــل يف أســاليب العمــل ُ
لــذا كا َن لزام ـاً َعلينــا وضـ ُ
واضعــن ُرؤيتنــا «مع ـاً نَ ْح ـ َو ُمجتمــع أك ـرَ أمان ـاً» كَن ـراس ُمو ّجــه لهــذه ال ُخطّــة لنصـ َـل مــن خاللهــا
إىل نتيجــة تَنـ ُ
ـت شــعار
وســلطات رقاب ّيــة تَحـ َ
ـال رىض الجميــع مــن جهــات ُحكوم ّيــة و ُمجتمــع َمــدين ُ
«خدمــة  -ثقــة – رشاكــة».
ونَســعى أل ْن َيكــو َن تنفيــذ هــذه الخطّــة مــن خــال تقديــم خدمــات أمن ّيــة ُمتم ّيــزة بأحــدث الوســائل
ووســائل اتصــال وعديــد وأعتــدة وأبنيــة تُســاعد عــى تنفيــذ املهــام بالدقّــة
َ
املُمكنــة مــن َمك َننــة
والرسعــة املُتو ّخــاة .
إ ّن ُخطّ َتنــا االسـراتيج ّية تشـكّل بحـ ّد ذاتهــا التزامـاً راســخاً مــن قبلنــا خدمـ ًة ألمــن املُجتمــع مــع أملنــا
بــأن تكــون أدا ًة ل َتعزيــز الثقــة بي َنــه وبـ َن قــوى األمــن الداخــي ،فجهودنــا املَبذولــة ســتتكامل عــر َرفــع
مســتوى الثقافــة وجــودة األداء وصــوالً إىل تطبيــق جـ ّدي لهــذه الخطــة بكافــة نواحيهــا.
مع أ َ َميل وأُمنيايت بأن نَصل معاً إىل عامل أكرثَ أماناً.

اللواء عامد عثامن
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مقدمة
ّ
تأسســت قــوى األمــن الداخــي يف العــام  ،1861وهــي مــن
َّ
املؤسســات يف لبنــان .عــى مــدى تاريخهــا العريــق الــذي
أقــدم َّ
املؤسســة
دخــل مؤخـ ًرا عقــده الســادس بعــد املئــة ،كان عــى َّ
أن تنتهــج مســر ًة متواصلــة مــن التك ّيــف والتطــ ّور ألداء
املهــام امل ُناطــة بهــا قانونًــا ،وال ســيام تلــك املنصــوص عليهــا
يف املــادة األوىل مــن القانــون  90/17يف مجــال الضابطتــن
اإلداريــة والعدليــة ويف املجــاالت األخــرى املختلفــة .ويف إطــار
التزامهــا الدائــم بخدمــة املجتمــع اللبنــاين ،وضعــت قــوى
األمــن الداخــي لنفســها خط ـ ًة اس ـراتيجية خمســية لألعــوام
 ،2022-2018لتكــون نرب ًاســا يــيء طريقهــا يف تحقيــق رســالتها
وتلبيــة طموحــات املســتفيدين مــن خدمتهــا ،ويخطــو بهــا
خطــوة نوعيــة نحــو جهــا ٍز ُشطــي معــارص.
لطاملــا كانــت قــوى األمــن الداخــي الســاهر األول عــى حاميــة
أفـراد املجتمــع وحفــظ األمــن والنظــام يف لبنــان .خــال العقــد
املؤسســة فرصـ ًة للعمــل مــع رشكائهــا املحليــن
املــايض ،مل توفّــر َّ
والدول ّيــن وبــذل جهــود اســتباقية حثيثــة أســهمت بنجــاح يف
تعطيــل املخططــات اإلرهابيــة التــي تهـ ّددت لبنــان واملجتمــع
الــدويل .وخــال الســنوات الثــاث املاضيــة فقــط ،متكّنــت قــوى
األمــن الداخــي مــن توقيــف أكــر مــن  300مشــتبه بــه بجــرم
اإلرهــاب ومــن تفكيــك أكــر مــن  60خليــة إرهابيــة.
املؤسســة طــوال تلــك الســنوات ،ومــن دون
كذلــك ،ســعت َّ
كلــل ،مــن أجــل تعزيــز قدراتهــا يف مكافحــة الجرميــة مــن
خــال تحســن مهاراتهــا يف إدارة التحقيقــات الجنائيــة
ومعالجــة األدلــة بأحــدث الطــرق العلميــة ،مــع حرصهــا الدائــم
عــى اعتــاد التدابــر واإلجـراءات التــي تضمــن احـرام حقــوق
اإلنســان وتتصــ ّدى لشــواغل املجتمــع.

 10خدمة  -ثقة  -شراكة

غــر أ َّن تهديــدات األمــن الوطنــي تبقــى يف صلــب اهتاممــات
املؤسســة اليــوم ،و ويف طليعتهــا خطــر اإلرهــاب بالطبــع .ولك َّننا
َّ
ال ننــى أيضً ــا تأثـرات العوملــة والتكنولوجيــا الرقميــة الناشــئة،
التــي انبثقــت عنهــا هواجــس أمنيــة جديــدة وتفاقمــت معهــا
تحديــات قدميــة ،مبــا فيهــا متــدد ظاهــرة التطـ ّرف العنيــف .يف
لبنــان ،تــزداد تلــك التحديــات وطــأ ًة بســبب األزمــة الســورية
املتامديــة ،ووجــود النازحــن الســوريني املنتــر عــى كافــة
األرايض اللبنانيــة ،مــا يــؤدي إىل بــروز نزعـ ٍ
ـات جرميــة جديــدة
وظهــور مســائل تتهــدد الســامة العامــة ،األمــر الــذي يضــع
قــوى األمــن الداخــي مــن دون شــك أمــام تحديـ ٍ
ـات جديــدة
ومســؤول ّيات جســام.
وعليــه ،رســمت قــوى األمن الداخــي لنفســها تو ّج ًها اسـراتيج ًيا
واض ًحــا يســمح لهــا بتلبيــة االحتياجــات األمنيــة املتناميــة يف
لبنــان .تقــوم الخطّــة االسـراتيجية عــى محوريــن :إرادة التغيري
شطيــة تلتــزم مبجموعــ ٍة مــن
شطيــة إىل خدمــ ٍة ُ َ
مــن قــو ٍة ُ َ
القيــم واملبــادئ التــي تضمــن احـرام حقــوق األفـراد وتضمــن
االســتجابة لهواجــس املجتمــع؛ والحاجــة إىل االنتقــال مــن
الشطيــة املعــارصة
الشطيــة التقليديــة إىل التقنيــات ُ َ
التقنيــات ُ َ
ملكافحــة الجرميــة مبزيـ ٍـد مــن الكفــاءة والفعاليــة.
وإدراكًا منهــا بــأ َّن التصــ ّدي لتحديــات القــرن الحــادي
والعرشيــن ال ميكــن أن يتح ّقــق بواســطة الوســائل التقليديــة
الشطــي الــذي
را ،التزمــت َّ
املؤسســة مبأسســة األســلوب ُ َ
حـ ً
يرتكــز أكــر إىل الحاجــات الحقيق ّيــة للمجتمــع ،مــا مــن شــأنه
املؤسســة واملواطنــن ويولّــد
أن مي ّهــد لرشاك ـ ٍة مســتدامة بــن َّ
مجتم ًعــا أكــر أمانًــا للجميــع.

خطتنــا االسـراتيجية  2022-2018هــي الحجــر األســاس ملســرة
املؤسســة .تسرتشــد الخطــة يف الواقــع
التطويــر والتحــ ّول يف َّ
باملامرســات الدوليــة الفضــى ،وتســتند يف مق ّوماتهــا الرئيســية
املؤسســة
إىل مراجعــ ٍة اســراتيجي ٍة شــاملة خضعــت لهــا َّ
مبســاعدة رشكائهــا الدول ّيــن .ارتكــزت نتائــج املراجعــة إىل
اســتبيانات الــرأي العا َّمــة ،واللقــاءات مــع األط ـراف املعن ّيــن
املؤسســة وخارجهــا ،واملشــاورات املســتفيضة مــع
مــن داخــل َّ
املؤسســة مــن كافــة الرتــب والوحــدات .تش ـكّل
فريــق عمــل َّ
هــذه املراجعــة قاعــد ًة صلبــة مــن األدلــة والبيانــات التــي
ت ُد ّعــم الخطــة الحاليــة ،بحيــث تؤكــد عــى وجــود فهـ ٍـم واضـ ٍح
املؤسســة واملجتمــع
ومشــرك لهواجــس األمــن والســامة بــن َّ
الــذي هــي يف خدمتــه ،وتضمــن تغطيــة احتياجــات العنــر
املؤسســة.
البــري الــذي يش ـكّل عــاد َّ
مــا برحــت قــوى األمــن الداخــي تعمــل بالرشاكــة مــع الجيــش
اللبنــاين وباقــي األجهــزة األمنيــة لضــان ســامة املجتمــع
اللبنــاين وأهلــه ،وتنفيــذ هــذه الخطة سيســهم يف رفــع مق ّدرات
املؤسســة لتح ّمــل كل األعبــاء املتعلقــة باألمــن الداخــي وف ًقــا
للنصــوص القانونيــة املرعيــة .وهــذا سيســمح بالتــايل للجيــش
اللبنــاين بالتفــ ّرغ للقيــام مبهامــه األساســ ّية مــع بقائــه عــى
جهوزيــة تامــة لتوفــر الدعــم املطلــوب لقــوى األمــن الداخــي
كلّــا اقتضــت الحاجــة.
لهــذه الغايــة ،بــارشت حكومتنــا فعـاً برصــد اعتــادات لتنفيــذ
بعــض أهــداف الخطــة ،وبــورش بتنفيــذ مجموعــة من املشــاريع.
ويبقــى التعويــل عــى رشكائنــا املحليــن والدوليــن واســتثامرهم
املرتقــب يف لبنــانٍ آمــنٍ ومســتق ٍر لشــعبه وأجيالــه القادمــة.
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الرؤية

تــ ّم وضــع الخطــة اإلســراتيجية لقــوى األمــن
الداخــي  2022-2018ســن ًدا إىل مشــاورات حثيثــة
مــع األطــراف املعنيّــن مــن داخــل املؤسســة
وخارجهــا عــى ح ـ ّد ســواء .فالجمهــور وعنــارص
قــوى األمــن الداخــي ورشكاؤنــا الدوليّــون قــد
أســهموا يف عمليــة التخطيــط االس ـراتيجي ،وقــد
متّــت استشــارتهم يف وضــع األولويــات واألهــداف.

1940

المهمة
ّ
1990

تقديــم خدمــة رشط ّيــة رائــدة تعــ ّزز الثقــة ،وتحــرم حقــوق
اإلنســان ،وتحمــي الحريّــات يف إطــار القانــون ،وتحفــظ األمــن
وتوطّــد النظــام ،وتتص ـ ّدى للجرميــة بفعال ّيــة بالرشاكــة الب ّنــاءة
مــع املجتمــع.

القيم
2017

األهداف
اإلستراتيج ّية

• التفاين يف الخدمة
• االستقامة والنزاهة
• املساواة وعدم االنحياز
• القدوة يف القيادة

جــرى التوافــق عــى أربعــة أهــداف اســراتيجية
لرتشــيد العمــل لألعــوام الخمســة القادمة .وتشـكّل
هــذه األهــداف اإلسـراتيجية األربعــة جوهــر عمل
قــوى األمــن الداخــي ،حيــث أنَّهــا تجيــب عــى
األســئلة املحوريــة التاليــة :مــا هــي مهامنــا؟ كيــف
ننفّذهــا؟ مــاذا نحتــاج لتنفيذهــا بفعال ّيــة؟

إن الهــدف االســراتيجي األول املتمثــل بتعزيــز
األمــن واألمــان واالســتقرار هــو يف صلــب
مهامنــا مــن خــال التص ـ ّدي لإلرهــاب ومكافحــة
الجرميــة .أ َّمــا الهدفــان الثــاين والثالــث فريكّــزان
عــى طريقــة قيامنــا بعملنــا وذلــك مــن خــال
الرشاكــة مــع املجتمــع وتفعيــل املحاســبة
وحاميــة حقــوق اإلنســان .وأخ ـ ًرا ،يــأيت الهــدف
الرابــع الــذي يتو ّخــى رفــع مســتوى الكفــاءة
املؤسســية ،لتوفــر مــا يلــزم إنجــازًا
والفعاليــة َّ
ملهامنــا بفعاليــة.

ما هي
مهامنا

تفعيل الشراكة مع المجتمع
كيف

ّ
ننفذها

ماذا نحتاج لتنفيذها بفعال ّية
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تعزيز األمن واألمان
واالستقرار

يجســد
إ ّن تعزيــز األمــن واألمــان واالســتقرار ّ
علّــة وجــود قــوى األمــن الداخــي ،فهــو هــدف
تتشــاركه أجهــزة الرشطــة كافــة حــول العــامل.
وإدراكاً منهــا ألهميــة دورهــا يف مكافحــة اإلرهاب
والتصــدي للجرميــة ،تحــرص قــوى األمــن الداخــي
عــى املــي قد ًمــا يف بنــاء قدراتهــا لرصــد الجرميــة
ومنــع وقوعهــا كــا والوقايــة مــن تبعــات
التهديــدات املرتبطــة بهــا .يف الســنوات الخمــس
القادمــة ،ســتحرص قــوى األمــن الداخــي عــى
الشطيــة وقدراتهــا يف مجــال
تطويــر تقنيّاتهــا ُ
التحليــل الجنــايئ ،مــع الرتكيــز عــى بعــض أنــواع
الجرائــم الخطــرة حفاظًــا عــى األمــن واألمــان.
يتكامــل هــذا التوجــه مــع حــرص قــوى األمــن
الداخــي عــى تحســن الكفــاءة والفعاليــة يف
إدارة عمل ّيــات حفــظ األمــن والنظــام عــر اعتــاد
املامرســات الدوليــة الفضــى يف هــذا املجــال.

ولـــّــا كان العمــل اليومــي لعنــر الســر مبثابــة
املؤسســة ويشــكّل
مــرآة تعكــس مــدى تطــور َّ
مدخــا لتعــ ّرف املواطنــن إليهــا ،فقــد أضحــى
ً
لزا ًمــا علينــا تفعيــل إدارة شــؤون الســر والســامة
املروريــة بالرشاكــة مــع الجهــات املعنيــة.

تحقيقً ا لهذا الهدف سنقوم بما يلي:

تعزيز القدرة عىل مكافحة اإلرهاب ﻭﺗﻤﻮﻳﻠﻪ عرب:
•تطوير القدرات التخصصية يف مجال تعقب الجرائم اإلرهابية ومكافحتها استباقيًا
•تطوير قدرة القطعات العمالنية عىل التصدي للجرائم اإلرهابية
•تعزيز التنسيق بني قوى األمن الداخيل وباقي األجهزة األمنية ملكافحة الجرائم اإلرهابية
التصدي للجرمية عرب:
رفع مستوى
ّ
•متتني الرشاكات مع املعنيني لرفع مستوى التصدي للجرمية ومكافحتها
• تعزيز أمن الحدود
• تطوير القدرة عىل إدارة التحقيقات العدلية
•تعزيز قدرات البحث العلمي الجنايئ
•تطويــر القــدرة عــى مكافحــة الجرائــم الخطــرة مبــا فيهــا الجرائــم الســيربانية ،واملخــدرات،
والعنــف االرسي ،واالتجــار بالبــر
تحسني الكفاءة والفعال ّية يف إدارة عمليات حفظ األمن والنظام عرب:
•تحسني فعالية االستجابة عىل كامل األرايض اللبنانية
•اعتامد مقاربة حديثة إلدارة عمليات حفظ األمن والنظام
تفعيل إدارة شؤون السري والسالمة املرور ّية عرب:
• نرش ثقافة السالمة املرورية والتوعية بشأنها
• تطوير نظام ضبط مخالفات السري
•تعزيز االحرتافية يف خدمة السري

 14خدمة  -ثقة  -شراكة

خدمة  -ثقة  -شراكة 15

الخطة اإلستراتيجية لقوى األمن الداخلي 2022-2018 I

الهدف
االستراتيجي

الخطة اإلستراتيجية لقوى األمن الداخلي 2022-2018 I

تفعيل الشراكة
مع المجتمع

ملــا كانــت الرشاكــة مــع املجتمــع تش ـكّل حجــر
الزاويــة يف تقديــم خدمــة رشطيــة رائــدة ،وضعت
قــوى األمــن الداخــي نصــب أعينهــا تفعيــل هــذه
الرشاكــة عــر تحســن آليــات التواصــل والتعــاون
مــع املجتمــع وتعزيــز الرشاكــة مــع القطاعــن
العــام والخــاص واملجتمــع املــدين بهــدف رفــع
مســتوى الوعــي حــول الظواهــر اإلجراميــة
والتصــدي لهــا.

وإذ تضــع املجتمــع واملواطــن يف أعــى ُســلّم
أولوياتهــا ،ستســعى قــوى األمــن الداخــي جاهد ًة
خــال الســنوات الخمــس القادمــة إىل مأسســة
مفهــوم الخدمــة خــال تأديتهــا لكافــة مهامهــا،
كــا ســتعمل عــى بنــاء رشاكات مســتدامة مــع
هيئــات املجتمــع املــدين يف مختلــف املجــاالت.

تحقيقً ا لهذا الهدف سنقوم بما يلي:

	•إرساء خدمة رشط ّية متامهية مع نهج الرشطة املجتمع ّية
	•اعتامد خطّة تواصل شاملة
	•متتني الرشاكات مع البلديات ومنظامت املجتمع املدين
	•تعزيز املهنية يف العمل

وانعكاســا إلميانهــا الراســخ بأهميــة بنــاء الرشاكات
ً
مــع املجتمــع ،تســهر قــوى األمــن الداخــي
بشــكلٍ دائــم عــى تعزيــز ومتتــن تلــك الـراكات
بالنظــر إىل انعكاســها اإليجــايب عــى فعاليــة عمــل
الرشطــة وشــعور املجتمــع بأمــانٍ أكــر .إ ّن هــذه
العالقــة التكامليــة بــن الرشطــة واملجتمــع هدفهــا
واحــد ،أال وهــو أمــن املجتمــع وأمانــه.
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حماية حقوق اإلنسان
وتفعيل المحاسبة

إ ّن حاميــة حقــوق اإلنســان وتفعيــل املحاســبة
هــي الدعائــم األساســية لرتســيخ املرشوعيــة
والثقــة بقــوى األمــن الداخــي.
تبقــى قــوى األمــن الداخــي ملتزمــ ًة بحاميــة
حقــوق اإلنســان ،وف ًقــا ملعايــر القانــون الــدويل
والترشيعــات الوطنيــة ومدونــة قواعــد ســلوك
عنــارص قــوى األمــن الداخــي .كــا أنَّهــا يف ســعي

دائــم لتعزيــز املحاســبة والشــفافية مــن خــال
نظــام شــكاوى ُمط ـ ّور وإدارة ف ّعالــة لــأداء .إ ّن
ثقــة الجمهــور بالتــزام قــوى األمــن الداخــي
حاميــة حقــوق اإلنســان هــي عامــل أســاس يف
تعزيــز التعــاون وزيــادة مع ـ ّدالت التبليــغ عــن
األنشــطة الجرميــة واملشــبوهة مــن قبــل أف ـراد
املجتمــع أنفســهم مبــا ينعكــس إيجابيًــا عــى
األمــن واألمــان املجتمعــي.

تحقيقً ا لهذا الهدف سنقوم بما يلي:

ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان عرب:
•نرش قواعد احرتام حقوق اإلنسان عىل صعيد قوى األمن الداخيل ككل
•مأسسة شبكة العالقات مع كافة األطراف املعنية مبجال حقوق اإلنسان
•تطوير عمل قسم حقوق االنسان
•مراجعة وتعديل نظام الشكاوى
تعزيز مراقبة احرتام حقوق اإلنسان والح ّريات عرب:
•املساهمة يف وضع معايري ضامنة لحسن سري عمل نظام العدالة الجنائية
•تعزيز نظام التفتيش مبا يصب يف تفعيل مراقبة احرتام حقوق اإلنسان
•التشديد عىل سياسة عدم التسامح إزاء التعذيب وانتهاكات حقوق اإلنسان
تحسني ظروف اإلحتجاز مبا ينسجم مع املعايري الدولية عرب:
•تطوير وتحديث أماكن التوقيف
•تطوير أنظمة التوقيف والتنسيق مع كافة األطراف املعنية
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رفع مستوى الكفاءة
والمهنية والفعالية
المؤسسية

إ ّن تعزيــز املهن ّيــة والف ّعاليــة املؤسســية ال يتحقــق
ُــم ت ُســهم يف تقديــم خدمــة
ّإل عــر اعتــاد نُظ ٍ
رشطيــة رائــدة ،ويف طليعتهــا نظــام إدارة املــوارد
البرشيــة .وإميانًــا منهــا بقيمــة اإلنســان كركــنٍ
أســايس يف بنيتهــا وتطـ ّور أدائهــا ،دأبــت املؤسســة
منــذ نشــأتها عــى إيــاء العنــر البــري األهمية
القصــوى مــن حيــث التطويــع ،والتدريــب،
واملواكبــة ،مبــا يُســهم يف إعــاء املعنويّــات
وتصويــب األداء .انطالقًــا مــن ذلــك ،تبقــى
ـعي متواصــل لصقــل
قــوى األمــن الداخــي يف سـ ٍ
قدراتهــا البرشيــة ورفدهــا بكافــة املهــارات،
ضامنًــا لتقديــم أفضــل خدمــة رشطيــة.

ولــي تتمكّــن الطاقــات البرشيــة الواعــدة مــن
املؤسســة
توظيــف كامــل إمكاناتهــا ،لــن تألــو َّ
جهــ ًدا يف توفــر كل مــا يلــزم مــن خدمــات
لوجســت ّية معــارصة ،بــد ًءا بتأهيــل املنشــآت،
وتطويــر التجهيـزات ،وتحديث منظومــة االتصاالت،
ـول إىل اعتــاد املكننــة الكاملــة .فمــن شــأن
وصـ ً
ذلــك أن يؤ ِّمــن حرف ّيــة عاليــة يف تنفيــذ املهــام
ورفــع القــدرة االســتباقية عــى مكافحــة الجرميــة
بكافــة أشــكالها ووســائلها.

تحقيقً ا لهذا الهدف سنقوم بما يلي:

تطوير خدمات املعلوماتية واملنشآت واملق ّومات اللوجست ّية عرب:
•اعتامد برامج تحديث لألبنية واآلليات واألسلحة
•تطوير نظم املعلوماتية واالتصاالت
تفعيل إدارة املوارد البرشيّة عرب:
•تفعيل دور اإلناث يف قوى األمن الداخيل
•تحديث أنظمة التطويع واملناقالت والرتقية وتناقُل الخربات
•تطوير نظام التدريب ودعم التطوير املهني
تحسني معنويّات العنارص وظروف عملهم عرب:
•تحسني الخدمات األساسية املقدمة اىل العنارص
•حامية وتعزيز حقوق العنارص
•تحسني ظروف عمل العنارص
•تحديث نظام الثواب والعقاب
ترسيخ مفهوم الحوكمة وإدارة األداء عرب:
•تحديث اإلطار القانوين والتنظيمي
•تطوير نظامي اإلدارة والرقابة املاليتني
•تحسني الفعالية املؤسساتية من خالل اعتامد مبادئ حديثة يف إدارة األداء
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