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ICMPD وّقع باسم لبنان مذكرة تفاهم مع
اللواء إبراهيم: شراكتنا لتحقيق السالم وسيادة القانون 

املتكاملة  االدارة  قدرات  تعزيز  شكل مرشوع 
للحدود يف لبنان عام 2012، الذي موله االتحاد 
االورويب ونفذه املركز الدويل لتطوير سياسات 

بينها مؤسسة  لبنان، ومن  الوكاالت االمنية يف 
االمن العام، الرشيك الرئييس  لالتحاد االورويب 
واملركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة وتقديم 
وضامن  وسالمتهم  للعابرين  االفضل  الخدمة 

مراقبة الحدود".    
ختاما، وّقع اللواء ابراهيم وبلوم مذكرة التفاهم، 
وجرى تبادل الدروع التقديرية بينهام. ثم اقيم 

كوكتيل باملناسبة.

الهجرة ICMPD، باكورة التعاون مع املديرية 
العامة لالمن العام. بهدف تعزيز هذا املرشوع 
العام  املدير  وقع  اسرتاتيجية،  وتحقيق رشاكة 

لالمن العام اللواء عباس ابراهيم مذكرة تفاهم 
مع ICMPD يف 10 ترشين الثاين الفائت.

توقيع مذكرة التفاهم بني الجمهورية اللبنانية 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  باملدير  ممثلة 
ابراهيم واملركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة 
الهجرة  حوارات  مبدير  ممثال   )ICMPD(
مثرة  جاء  بلوم،  مارتن  املركز  لدى  والتعاون 
تعاونهام املشرتك عىل مدى 10 سنوات، ضمن 
مرشوع تعزيز قدرات االدارة املتكاملة للحدود 
سائر  قدرات  تعزيز  يف  ساهم  الذي  لبنان،  يف 
املؤسسات العسكرية واالمنية اللبنانية وتنمية 

العديد من املناطق.
التي   التفاهم  مذكرة  توقيع  احتفال  اقيم 
وتطوير  العالقات  توطيد  اطر  حول  تتمحور 
التعاون بني الجمهورية اللبنانية واملركز الدويل 
لتطوير سياسات الهجرة ودعم لبنان لتحقيق 
اهدافه يف مجاالت ادارة سياسات الهجرة، يف 
قاعة 27 آب يف املبنى املركزي للمديرية العامة 
ابراهيم  اللواء  العام. حرضه اىل جانب  لالمن 
املركز  من  وفد  املديرية،  ضباط  من  وعدد 
الهجرة ضم كال من  لتطوير سياسات  الدويل 
السفري عبداملوىل الصلح، مدير حوارات الهجرة 
والتعاون لدى املركز مارتن بلوم، رئيس برنامج 
ادارة وامن الحدود لدى املركز ارزين بوروت، 
مكتب  ورئيس  واالردن  لبنان  ملف  مدير 
االردن ملني عباد، مديرة مكتب املركز يف لبنان 

نادين ديب.
استهل الحفل الذي قدمته املالزم اول يف املديرية 
العامة لالمن العام جووي البستاين بكلمة لبلوم 
اىل  والكبري  الخاص  بالشكر  "اتوجه  فيها:  قال 
اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير  كل من 
ابراهيم واملديرية العامة لالمن العام، نظرا اىل 
خالل   ICMPD مع  والبناء  الكامل  تعاونهام 
كل السنوات السابقة وحتى اليوم، مبا ساهم يف 
خدمة قضايا االمن واالستقرار والسالم عموما". 
منظمة  رئيس  تحيات  اليكم  "انقل  اضاف: 
الذين  اعضائها  كل  تحيات  كام   ،ICMPD

نشاطات
جدا".  كبريين  وتقديرا  احرتاما  لكم   يكنون 
الصعب  الوضع  بهذا  نشعر  "نحن  وتابع: 
عموما،  اللبناين  الشعب  فيه  مير  الذي 
خاصة يف ظل وجود عدد كبري من الوافدين 

السوريني يف لبنان". 
وختم بلوم قائال: "نحن موجودون ليك ندعم 
ان  يف  آمال  استطاعتنا،  بقدر  اللبنانية  الدولة 
مختلف  تخطي  من  الجميل  بلدكم  يتمكن 

املصاعب التي تواجهه".
اللواء ابراهيم كلمة استهلها بالقول:  ثم القى 
"يرشفني جدا ان نلتقي اليوم لالحتفال بتوقيع 
مذكرة التفاهم بني الجمهورية اللبنانية واملركز 
الدويل لتطوير سياسات الهجرة بعد انقضاء عرش 
سنوات من العمل املشرتك بني االجهزة االمنية 
االتحاد  من  ومتويل  برعاية  واملركز  اللبنانية 
االورويب. وقد امثر هذا العمل تعاونا فعاال يف 
مجال تعزيز قدرات االدارة املتكاملة يف لبنان 
وتطويرها، كام يف تفعيل الدور االمني للسيطرة 
القانون  سيادة  احرتام  وضامن  املخاطر  عىل 
وانفاذه، وتحمل الضغوط الداخلية والخارجية، 
وكلها عوامل اساسية لضامن االستقرار والسلم 

االهيل وصون العيش املشرتك". 
تزخيم  اىل  نتطلع  املناسبة،  هذه  "يف  اضاف: 
املرشوعات االيلة اىل تعزيز السالمة واالمن عىل 
الحدود اللبنانية، من خالل دعم البنى التحتية 
االمنة التي ساعدت يف النقل الرسيع للبيانات، 
وزيادة قدرة مركز االمن العام التخصيص ألمن 
وتدريب  الحدودية  الوكاالت  وتأهيل  الوثائق، 
عنارصها اداريا وامنيا، واعتامد املعايري القانونية 
والتحقيق،  التوقيف  اجراءات  يف  واالنسانية 
وانشاء دورات لتدريب املدربني وتحديث نظام 

ادارة املوارد البرشية". 
وتابع: "اننا سعداء بالنتائج التي تحققت، والتي 
كان لها التأثري االيجايب عىل املستويني التشغييل 
التنسيق  واطر  االمنية  للمؤسسات  والعمالين 
واملديرية  اللبناين  الجيش  بني  السيام  بينها، 
لقوى  العامة  واملديرية  العام  لالمن  العامة 
تربز  الدعم  هذا  خالل  ومن  الداخيل.  االمن 
باستمرار  يتم تحقيقها  ان  نتمنى  فرص كبرية 
التواصل والتعاون معكم يف املستقبل لتعزيز 
وتطوير  للحدود،  املتكاملة  االدارة  قدرات 
وتعزيز  للبنان،  املتكاملة  البحرية  السياسة 

وحدة تحليل املخاطر وتوفري الدعم الفني". 
اللبنانية،  الدولة  "باسم  ابراهيم:  اللواء  وختم 
الذي  املستمر  للدعم  وامتناين  شكري  اجدد 
يقدمه املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة، 
اللبنانية  االمنية  القيادات  من  ومتويل  بدعم 
اىل  للوصول  املرشوع،  هذا  من  املستفيدة 
والتنسيق  التعاون  يف  والوسائل  الطرق  افضل 
يف ما بينها وتسهيل تبادل املعلومات. ستبقى 
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.ICMPDخالل توقيع مذكرة التفاهم بني لبنان و

وبلوم يبادله باملثل.اللواء عباس ابراهيم يلقي كلمة.

اللواء ابراهيم يسلم مارتن بلوم درعا تقديرية.
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يتألف مرشوع تعزيز قدرات االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان من 
ثالث مراحل رئيسية ميتد تنفيذها بني اعوام 2012 و2023 عىل ان 
 ICMPD يتم ذلك من خالل املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة
الذي يعترب منظمة دولية قامت بتنفيذ العديد من املشاريع املمولة 
منذ  لبنان  واالمن يف  الحدود  ادارة  مجال  االورويب يف  االتحاد  من 

العام 2012. 
قدرات  تعزيز  اىل  االورويب  االتحاد  من  املمول  املرشوع  يهدف 
السلطات اللبنانية للسيطرة عىل الحدود مع تسهيل حركة البضائع 

واملسافرين الرشعيني من خالل نهج دعم الحقوق.  
املديرية  اللبناين،  الجيش  فهي:  تنفيذه  يف  املشاركة  الجهات  اما 
العامة لالمن العام، املديرية العامة لقوى االمن الداخيل، املديرية 
االطفاء  افواج  املدين،  للدفاع  العامة  املديرية  للجامرك،  العامة 
او  مؤسسات  ايضا  تشارك  قد  كام  والنقل.  العامة  االشغال  ووزارة 
جهات لبنانية ودولية اخرى استنادا اىل خرباتها وكفاياتها الالزمة يف 

مجاالت محددة قد تظهر الحاجة اليها مستقبال.
ثقافة  تعزيز  اىل  رئييس،  بشكل  املرشوع،  مراحل  مختلف  تسعى 
الحدودية،  املناطق  يف  فاكرث  اكرث  القانون  سيادة  واحرتام  السالم 

وذلك من خالل وسائل مبارشة وغري مبارشة، نذكر منها: 
- مشاريع وبرامج تدعم وتعزز قدرات كل القوى العسكرية واالمنية 
واالدارية واملدنية املعنية بشكل او بآخر يف موضوع ضبط الحدود 
ومكافحة جرائم التهريب او االتجار بالبرش وسواها، كربامج التدريب، 

التخطيط، التعاون والتنسيق بني مختلف املؤسسات االمنية. 
التي  االجتامعية  االفات  مكافحة  يف  تساهم  وبرامج  مشاريع   -
معها.  التجاوب  او  وتطورها  الجرمية  نشوء  اسباب  ابرز  من  تعد 
وذلك  وغريها،  االمّية  الجهل،  البطالة،  الفقر،  آفات  بذلك  ويقصد 
عرب تنفيذ العديد من املشاريع ذات الطابع االمنايئ، كبناء مدرسة 
مام  تفتقدها،  مناطق  اىل  املياه  استجرار  او  مستوصف  انشاء  او 
يساهم يف تنمية املناطق وايجاد فرص عمل دامئة فيها. اضافة اىل  
والفتيات  الشباب  كتدريب  اقتصادية  ابعاد  ذات  مشاريع  تنفيذ 
صيانة  الكهرباء،  صيانة  امليكانيك،  كالخياطة،  معينة  مهن  عىل 
االجهزة االلكرتونية، اصول الزراعة، تعلم اللغات االجنبية وغريها، 
ذات  مشاريع  تحقيق  كذلك  فرص عمل.  تأمني  يساعدهم يف  مام 
ابعاد اجتامعية وتثقيفية كاجراء محارضات توعوية حول مخاطر 
املواطنني عىل  واطالع  االنرتنت،  ادمان  الكحول،  ادمان  املخدرات، 
اهمية تعاون املواطنني مع القوى االمنية يف مكافحة الجرائم حامية 
تهدف  التي  املشاريع  النفسهم وملجتمعهم ولوطنهم، وغريها من 

اىل تعزيز االستقرار والسالم. 

تعزيز قدرات االدارة املتكاملة للحدود

تأهيل  اعادة  واعامل  التحتية  للبنى  اساسيا  دعام  الربنامج  قدم 
جميع الوكاالت الحدودية، مبا يف ذلك املديرية العامة لالمن العام، 
بحيث ساهم يف تعزيز وتطوير قدراتها ذات الصلة مبواضيع وصول 
املهاجرين واقامتهم وخروجهم، مبا يتعلق بحقوق االنسان ويتامىش 
مستوى  رفع  يف  مبارش،  شكل  يف  ساهم  وقد  الدولية.  املعايري  مع 
قدرات البنى التحتية لالمن العام عىل صعيد معالجة وصول واقامة 

وخروج السوريني يف اثناء التدفق السوري منذ عام 2011. 

من ابرز املشاريع التي تم تخصيص االمن العام بها، نذكر عىل سبيل املثال:
1- شبكة ميكروويف: يف منتصف عام 2021 نفذ املرشوع شبكة 
ميكروويف عىل مستوى الدولة بقيمة 1,1 مليون يورو كجزء من 
نظام ادارة الحدود لالمن العام. تستخدم هذه البنى التحتية االمنة 
لدعم النقل الرسيع والحقيقي لبيانات االمن العام. ستشكل شبكة 
امليكروويف ايضا القاعدة االساس ألي امتداد وطني للحلول التقنية 
املتقدمة لالمن العام يف املستقبل )مثل توسيع و/ او تطوير نظام 

ادارة الحدود االمنة(.
2- مخترب امن الوثائق: يف حزيران 2021  زاد مرشوع االدارة املتكاملة 
من  الوثائق،  ألمن  التخصيص  العام  االمن  مركز  قدرة  من  للحدود 
العام  لالمن  ومختربها  املركزية  الوثائق  امن  وحدة  تجديد  خالل 
املعلومات  تكنولوجيا  ومعدات  املحدثة  الفحص  معدات  برتكيب 
الصلة بقيمة 650 الف يورو.  ساعد ذلك يف السامح لالمن  ذات 
فيها،  املشكوك  الوثائق  لفحص  والخربات  املوارد  من  مبزيد  العام 
وخاصة جوازات السفر، وتاليا تعزيز القدرة عىل اكتشاف التزييف 

والتزوير، واالفراج عن تلك التي يتبني انها رشعية بشكل رسيع.


