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تقرير

مشروع تعزيز قدرات اإلدارة املتكاملة مستمر
شراكة األمن العام واإلتحاد األوروبي تعّزز أمن الحدود

ضمن اتفاقية الرشاكة املوقعة بني االتحاد االورويب ولبنان عام 2006، تم يف العام 2012 اطالق مرشوع تعزيز قدرات االدارة 
املتكاملة للحدود يف لبنان. يهدف هذا املرشوع، املمول من االتحاد االورويب مبيزانية تراكمية قدرها 20.5 مليون يورو، اىل تعزيز 

قدرات السلطات اللبنانية يف حامية حدودها الرشقية والشاملية، عرب تنفيذ برامج امنية، اجتامعية، اقتصادية، وامنائية 

العامة لالمن العام، عىل اعادة النظر يف كل املراحل 
اىل  املهاجرين  لوصول  والتقنية  واالمنية  االدارية 
املعابر الحدودية، واقامتهم وخروجهم، لتعديل ما 
الدولية  يلزم منها مبا يتوافق مع احدث املعايري 
ذات الصلة. وقد ساهم هذا االمر ايضا يف تطوير 
كالقدرات  للمديرية،  التحتية  البنى  قدرات 
اللوجستية وسواها، مبا وفر امكان معالجة وصول 
واقامة وخروج املواطنني السوريني جراء تدفقهم 

اىل لبنان باعداد كبرية اعتبارا من عام 2011.
حتى االن، كان ملرشوع االدارة املتكاملة للحدود 
تأثري ايجايب كبري عىل القدرات االمنية العمالنية 
ادارة  مجال  يف  العام  لالمن  العامة  للمديرية 
منصة  توفري  ذلك  يف  مبا  وضبطها،  الحدود 
اتصال ملختلف مكاتبها ودوائرها ومراكزها عىل 
كل  اىل  بالنسبة  معا  وامليداين  املركزي  املستويني 
ما يهم املهام واملعلومات الالزمة يف نقاط العبور 
الحدودية، وبالتايل تبسيط اسرتاتيجياتها املشرتكة 
تأمني  تم  كام  التشغييل.  املستوى  عىل  ونهجها 
دعم مبارش للجنة مراقبة وضبط الحدود التابعة 
للجيش اللبناين والتي يؤدي فيها االمن العام دورا 
رئيسيا، مام مكن وفّعل الدور التنسيقي للجيش 
اللبناين يف هذه اللجنة وطوره من حيث التخطيط 
والتنفيذ واالبتكار لالنشطة التي تؤدي اىل مراقبة 

افضل للحدود اللبنانية. 
شبكة  املرشوع  نفذ   ،2021 عام  منتصف  يف 
ميكروويف عىل مستوى الدولة، كجزء من نظام 
ادارة الحدود الخاص باملديرية العامة لالمن العام. 
تستخدم هذه البنى التحتية االمنة لدعم النقل 
الرسيع والحقيقي لبيانات االمن العام، وستشكل 
شبكة امليكروويف ايضا االساس ألي امتداد وطني 
للحلول التقنية املتقدمة التي قد يعتمدها االمن 
العام يف املستقبل )مثل توسيع و/او تطوير نظام 

ادارة الحدود االمنة(.

مع  العام  االمن  لتواصل  اطارا  املرشوع  شكل 
زيارات  برنامج  خالل  من  االوروبيني  نظرائه 
ميدانية اىل دول اوروبية مختلفة، وتبادل الخربات 

واملساعدة الفنية.
نظرا اىل تركيز املرشوع الحايل عىل تعزيز حوكمة 
عىل  القائم  النهج  وتعزيز  لبنان،  يف  الحدود 
الحقوق والتنسيق من خالل املرشوع، واملساهمة 
تربز  الحدودية،  املجتمعات  واستقرار  امن  يف 
التقنية  املجاالت  مختلف  يف  للنمو  كبرية  فرص 
ذات الصلة املبارشة باملديرية العامة لالمن العام 
السياسة  تطوير  مجاالت  تشمل  املستقبل.  يف 
تحليل  وحدة  تعزيز  للبنان،  املتكاملة  البحرية 
املخاطر، تعزيز التنسيق بني الوكاالت الحدودية، 
تعزيز الوصول اىل املجتمعات الحدودية، الخ. يف 
العام رشيكا  االمن  يبقى  املجاالت،  هذه  سياق 
لتطوير  الدويل  واملركز  االورويب  لالتحاد  رئيسيا 

سياسات الهجرة. 
مدير  ماكاي،  فيكتور  سلط  اخرى،  جهة  من 
مرشوع تعزيز قدرات االدارة املتكاملة للحدود يف 
لبنان املمول من االتحاد االورويب، الضوء عىل "ان 
املرشوع يعتمد باستمرار عىل افضل املامرسات يف 
ادارة الحدود، ويف صلب عملنا، علام اننا نشجع 
التعاون والتنسيق داخل الوكاالت االمنية ويف ما 

بينها لتسهيل تبادل املعلومات". 
يزال  وال  اللبناين  العام  االمن  كان  "لقد  اضاف: 
رشيكا رئيسيا يف عملنا الذي يقدم خدمة افضل 
للناس يف لبنان، ويضمن سالمتهم من خالل تعزيز 

مراقبة الحدود".
يف املقابل، تقاطعت اراء ضباط املديرية العامة 
لالمن العام الذين شاركوا يف تنفيذ كل او بعض 
املتكاملة  االدارة  قدرات  تعزيز  مرشوع  مراحل 
واحدة  وطنية  رؤية  حول  لبنان،  يف  للحدود 
بالتعاون  املديرية  به  تقوم  ما  كل  ان  مفادها 
لتطوير  الدويل  واملركز  االورويب  االتحاد  مع 
وجود  نتيجة  يأيت   ICMPD الهجرة  سياسات 
اهداف مشرتكة معهم، اولها السعي اىل حامية 
سيادة القانون، وثانيها تعزيز ثقافة السالم بكل 
العام  لالمن  العامة  فاملديرية  املمكنة.  الوسائل 
اولوياتها  سلم  اعىل  يف  الهدفني  هذين  تضع 
مديرها  دامئا  ذلك  يؤكد  كام  واهتامماتها، 
مع  لقاءاته  خالل  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 

العسكريني ومع وسائل االعالم عىل السواء.

تعزيز  مرشوع  تنفيذ  يف  املشاركة  الجهات  ابرز 
هي:  لبنان  يف  للحدود  املتكاملة  االدارة  قدرات 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  اللبناين،  الجيش 
املديرية  الداخيل،  االمن  لقوى  العامة  املديرية 
املدين،  للدفاع  العامة  املديرية  للجامرك،  العامة 
افواج االطفاء، وزارة االشغال العامة والنقل. كام 
رسمية  اخرى،  وهيئات  ومؤسسات  جهات  ان 
ومدنية، لبنانية ودولية، شاركت او قد تشارك يف 

بعض مراحل املرشوع تبعا للحاجة. 
يتم  اساسية  مراحل  ثالث  من  املرشوع  يتألف 
تنفيذها بني اعوام 2012 و2023. املرحلة االوىل 
املتكاملة  االدارة  قدرات  تطوير  عىل  متحورت 
للحدود يف لبنان. اما الثانية، فحول تعزيز قدرات 
االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان. املرحلتان االوىل 
والثانية ساهمتا بشكل خاص يف تطوير القدرات 
والعسكرية  االمنية  الجهات  ملختلف  االمنية 
اللبنانية املشاركة يف املرشوع، مبا يساعدها اكرث 
فاكرث عىل السيطرة عىل املخاطر وضامن احرتام 
صمودها  تعزيز  عىل  كذلك  القانون،  سيادة 

لتحمل الضغوط االمنية الداخلية والخارجية، مبا 
يعزز الدور الذي تؤديه كقوة اساسية لالستقرار 

والتالحم الوطني.
يف  بدأت  فقد  املرشوع،  من  الثالثة  املرحلة  اما 
الثاين  ترشين  حتى  وستمتد   2020 الثاين  كانون 
لتطوير  الدويل  املركز  بتنفيذها  ويقوم   ،2023
منظمة  هو  الذي   ICMPD الهجرة  سياسات 
دولية قامت بتنفيذ العديد من املشاريع املمولة 
من االتحاد االورويب يف مجال ادارة الحدود واالمن 
يف لبنان، وهي تتمحور،  كام اكد لـ"االمن العام" 
رئيس شعبة التعاون العسكري املدين يف املديرية 
الخوري، وهو  انطوان  الرائد  العام  لالمن  العامة 
الضابط الذي يتوىل مهام التواصل والتنسيق بني 
االمن العام والـICMPD ، عىل عنوان اسايس هو 

دعم االدارة الفعالة واملنسقة للحدود يف لبنان.
حول مختلف مراحل املرشوع، تقول مديرة برامج 
اىل  االورويب  االتحاد  بعثة  االمن يف  قطاع  اصالح 
جهود  "دعمنا  مفاده:  ما  زورن،  انغبورغ  لبنان 
الحكومة اللبنانية يف االدارة املتكاملة للحدود عىل 

يف  سعداء  ونحن  املاضية  العرش  السنوات  مدى 
شأن تعزيز السالمة واالمن عىل الحدود اللبنانية".

تضيف: "يساهم برنامج االدارة املتكاملة للحدود 
يف االستقرار االقليمي ويعزز التجارة، وهو االمر 
االوقات  هذه  يف  قصوى  باهمية  يتسم  الذي 

الصعبة للبنان".
تهدف مراحل املرشوع الثالث اىل تحقيق هدفني 
اساسيني هام تحقيق سيادة القانون وتعزيز ثقافة 
خالل  من  وذلك  الحدودية،  املناطق  يف  السالم 
سبيل  عىل  منها  نذكر  نوعية،  ومشاريع  برامج 

املثال:
كل  قدرات  وتعزيز  دعم  وبرامج  مشاريع    -1
واملدنية  واالدارية  واالمنية  العسكرية  القوى 
ضبط  موضوع  يف  آخر،  يف  او  شكل  يف  املعنية، 
االتجار  او  التهريب  جرائم  ومكافحة  الحدود 

بالبرش وسواها. 
من  تعد  التي  االجتامعية  االفات  مكافحة   -2
التجاوب  ابرز اسباب نشوء او تطور الجرمية او 
معها وقصدنا افات الفقر، البطالة، الجهل، االمية 
املشاريع  من  العديد  تنفيذ  عرب  وذلك  وسواها، 
مدرسة،  كبناء  واالمنايئ،  االقتصادي  الطابع  ذات 
مستوصف، دورات تعليم مهن او حرف متنوعة... 
املجتمعية  الرشاكة  والتثقيف وتعزيز  3-التوعية 
تبذل  التي  االمنية  واملؤسسات  املواطنني  بني 
اقىص طاقاتها من اجل خدمتهم وحاميتهم، ويتم 
ذلك عرب محارضات، ندوات، برامج تثقيفية شبه 

مستمرة...  
اىل  عدة  مجاالت  متنوعا يف  دعام  املرشوع  قدم 
املؤسسات االمنية والعسكرية واالدارية واملدنية 
كافة التي شاركت فيه، من ضمنها املديرية العامة 
لالمن العام. من اشكال الدعم الذي وفره املرشوع 

للمديرية، نذكر ما يأيت:
تم العمل بالتعاون بني القيمني عىل مرشوع تعزيز 
قدرات االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان واملديرية 

املتكاملة  االدارة  مرشوع  زاد   ،2021 حزيران  يف 
التخصيص  العام  االمن  مركز  قدرة  من  للحدود 
ألمن الوثائق من خالل تجديد وحدة امن الوثائق 
الفحص  معدات  تركيب  عرب  ومختربها  املركزية 
ذات  املعلومات  تكنولوجيا  ومعدات  املحدثة 
الصلة. ساعد ذلك يف السامح لالمن العام مبزيد 
املشكوك  الوثائق  لفحص  والخربات  املوارد  من 
فيها وخاصة جوازات السفر، وبالتايل تعزيز القدرة 
عىل اكتشاف التزييف او التزوير او عدمه بشكل 

ارسع. 
رفوف  نظام  تركيب  تم   ،2019 االول  كانون  يف 
وثائق  جميع  ارشفة  يتيح  نظام  وهو  متحركة، 
تلك  ذلك  يف  مبا  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
املتعلقة بالتحركات الداخلية والخارجية لالشخاص. 
كذلك تم تزويد االمن العام ما كان يلزمه لتنفيذ 
البرشية  املوارد  ادارة  ونظام  التدريب  وتحديث 

لعمليات ادارة الحدود الخاصة به بانتظام. 
لقد وفر املرشوع لالمن العام تدريبات متقدمة 
تزويد  وبالتايل  املدربني،  تدريب  اىل  باالضافة 
املديرية القدرات الالزمة لتحقيق كامل امكاناتها 
مكلفة  رئيسية  حدودية  مؤسسة  باعتبارها 

باملسؤولية االساسية لحامية لبنان.
كام ساعد يف مختلف جوانب بناء قدراتها الفنية، 
مبا يف ذلك توفري تدريب عىل مستوى الخرباء يف 
وتهريب  بالبرش  االتجار  الوثائق،  امن  مجاالت 
والركاب،  للمركبات  املادية  املراقبة  االشخاص، 
املخاطر،  تحليل  باملخدرات،  االتجار  مكافحة 

مراقبة الحدود، وغريها من املجاالت الرئيسية.
وتطبيق  صياغة  يف  العام  االمن  دعم  تم  كذلك 
االجراءات التشغيلية املوحدة يف مختلف مجاالت 
اختصاص ادارة الحدود، مبا يف ذلك تعزيز انظمة 
ادارة الحدود املتكاملة التشغيلية، تطوير قدرات 
كام  وسواها.  املؤسساتية،  االمنية  التحتية  البنى 
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