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الذي  لبنان. هذا املرشوع،  للحدود يف  املتكاملة  االدارة  االتحاد االورويب مرشوع تعزيز قدرات   قبل سنوات، مّول 
يهدف  العام،  لالمن  العامة  املديرية  ضمنها  من  ومدنية،  وامنية  عسكرية  مؤسسات  مع  بالتعاون  تنفيذه  يتم 
امني،  طابع  ذات  بعضها  برامج  عرب  والشاملية  الرشقية  حدودها  حامية  يف  اللبنانية  السلطات  قدرات  تعزيز  اىل 

اجتامعي، اقتصادي وامنايئ 

تحقيق

متعاونًا مع اإلتحاد االوروبي وICMPD وإدارات محلّية
األمن العام: شراكة مجتمعّية تعّزز أمن الحدود

وواجبات كل الجهات ذات الصلة بحسب 
وسواها  والدولية،  اللبنانية  القوانني 
فريق  يكون  يك  املامثلة  املواضيع  من 
يف  املرحلة  هذه  سينفذ  الذي  العمل 
التنسيق  املحرتف،  االداء  مستويات  اعىل 

الفعال، والتواصل املثمر.  

عددها  ما  الدورات،  تلك  تنجز  اين   ■
تعليمية  مواد  من  تتضمن  وماذا 

وتدريبية؟
□ انجزت حتى االن ثالث دورات. اوىل يف 
للمديرية  التابع  الوطني  التدريب  مركز 
جديدة  يف  ومقره  العام  لالمن  العامة 
الجوية  رياق  قاعدة  يف  ثانية  املنت. 
فريق  وضمت  اللبناين  للجيش  التابعة 
وبعلبك  البقاع  مبحافظتي  الخاص  العمل 
االفراد  تدريب  معهد  يف  ثالثة  الهرمل.   -
الخاص  العمل  فريق  وضمت  عرمان،  يف 
برنامج  اىل  بالنسبة  اما  عكار.  مبحافظة 
التدريب، فقد شمل اقساما عدة، يتمحور 
كل منها حول علم معني. للتوضيح، نذكر 

عىل سبيل املثال:
لرفع  دورة  تضمن  الربنامج  من  قسم   •

الصوت  نربة  او  الجسد  حركات  بعض 
وسواهام.

• كذلك ضم قسم ثالث الربنامج التدريبي 
الذي رشح اهم القوانني الدولية واملحلية 
صالحيات  االنسان،  بحقوق  املتعلقة 
الدولية  املنظامت  مختلف  وواجبات 
واالمنية  العسكرية  واملؤسسات  واملحلية 
االنسان،  حقوق  تعزيز  يف  تساهم  التي 

وغريها. 

سيتم  التي  املناطق  تحديد  تم  هل   ■
تلك  هي  وما  فيها  امنائية  مشاريع  انجاز 

املشاريع؟
ستنفذ  التي  املناطق  تحديد  عملية   □
فيها مشاريع او برامج امنائية او اجتامعية 
بالتعاون  الواقع،  ارض  دراسة  بعد  تحدد 
اىل  واستنادا  منطقة  كل  فعاليات  مع 
من  وسواها  علمية  واحصاءات  دراسات 
التفاصيل. تاليا، هذه االمور تتطلب وقتا 
ميكن  ما  ان  غري  الحال.  بطبيعة  كافيا 
االفصاح عنه اليوم، هو انه تقرر كمرحلة 
اوىل انجاز مشاريع يف كل من بلدات القاع 
بعلبك  محافظة  ضمن  ومعربون  وحام 
العبودية  بلدات  يف  كذلك  الهرمل،   -
املراحل  عكار. يف  محافظة  واكروم ضمن 
وعن  املشاريع  نوع  عن  سيعلن  الالحقة، 
يبقى  ايضا.  ستستفيد  اخرى  مناطق  اي 
من املؤكد ان هذا املرشوع هو غيض من 
فيها  تتعاون  التي  الكثرية  املشاريع  فيض 
االتحاد  مع  العام  لالمن  العامة  املديرية 
االورويب. اذ يكمن هدف االتحاد االورويب 
من  العامل  دول  مختلف  السالم يف  تعزيز 
العام  لالمن  العامة  املديرية  وقيام  جهة، 
يف  السالم  ثقافة  تعزيز  موضوع  بوضع 
اعىل سلم اولوياتها منذ سنوات من جهة 
السالم  تحقيق  هدف  من  وجعل  اخرى، 
العالقة  لتطور  وسببا  قاسم مشرتك  مثابة 
االخرية،  السنوات  خالل  كثريا  بينهام 
مستويات  اعىل  اىل  اليوم  وصلت  بحيث 
املجاالت  مختلف  يف  والتنسيق  التعاون 

سعيا وتحقيقا للسالم.

يتألف املرشوع من ثالث مراحل اساسية، 
السنوات  خالل  اثنتان  منها  انجزت 
واالخرية،  الثالثة  املرحلة  اما  السابقة. 
الثاين  كانون   29 تطبيقها يف   انطلق  فقد 

.2020
اولت شعبة  العام  لالمن  العامة  املديرية 
التعاون العسكري املدين التي تتبع ملكتب 
يف  املشاركة  مهمة  والتطوير،  التخطيط 
متخصصة  كونها  الثالثة  املرحلة  تنفيذ 
تلك  حولها  ستتمحور  التي  املجاالت  يف 

املرحلة. 
"االمن العام" التقت رئيس الشعبة الرائد 
حول  حوار  معه  وجرى  الخوري،  انطوان 

اهمية هذا املرشوع وتفاصيله.

قدرات  تعزيز  مبرشوع  تعرّف  كيف   ■
االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان؟

االتحاد  من  املمول  املرشوع   هذا   □
تعزيز  اىل  عام  بشكل  يهدف  االورويب، 
للسيطرة  اللبنانية  السلطات  قدرات 
البضائع  حركة  تسهيل  مع  الحدود  عىل 
نهج  خالل  من  الرشعيني  واملسافرين 
الثالثة  املرحلة  تنفيذ  يتم  الحقوق.  دعم 
لتطوير  الدويل  املركز  ِمن  منه  واالخرية 
يعترب  الذي   ICMPD الهجرة  سياسات 
من  العديد  بتنفيذ  قامت  دولية،  منظمة 
االورويب  االتحاد  من  املمولة  املشاريع 
لبنان  يف  واالمن  الحدود  ادارة  مجال  يف 
املشاركة  الجهات  اما   .2012 العام  منذ 
يف تنفيذه، فهي الجيش اللبناين، املديرية 
العامة لالمن العام، املديرية العامة لقوى 
االمن الداخيل، املديرية العامة للجامرك، 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

افواج  املدين،  للدفاع  العامة  املديرية 
والنقل.  العامة  االشغال  ووزارة  االطفاء، 
جهات  او  مؤسسات  ايضا  تشارك  وقد 
لبنانية ودولية اخرى، استنادا اىل خرباتها 
قد  محددة  مجاالت  يف  الالزمة  وكفاياتها 

تظهر الحاجة اليها مستقبال.

اهداف  البرز  العريضة  العناوين  ما   ■
املرشوع مبراحله الثالث؟  

□ تهدف مختلف مراحل املرشوع بشكل 
واحرتام  السالم،  ثقافة  تعزيز  اىل  رئييس 
املناطق  يف  فاكرث  اكرث  القانون  سيادة 
الحدودية، وذلك من خالل وسائل مبارشة 

وغري مبارشة، نذكر منها:
1- مشاريع وبرامج تدعم وتعزز قدرات 
واالدارية  واالمنية  العسكرية  القوى  كل 
الحدود  ضبط  مبوضوع  املعنية  واملدنية، 
االتجار  او  التهريب  جرائم  ومكافحة 
بالبرش وسواها، كربامج تدريب، تخطيط، 
املؤسسات  مختلف  بني  وتنسيق  تعاون 

االمنية وسواها ايضا. 
مكافحة  يف  تساهم  وبرامج  مشاريع   -2
ابرز  من  تعد  التي  االجتامعية  االفات 
او  الجرمية  تطور  او  نشوء  اسباب 
البطالة،  الفقر،  كآفات  معها،  التجاوب 
عرب  وذلك  وسواها.  واالمية  الجهل 
الطابع  املشاريع ذات  العديد من  تنفيذ 
االمنايئ مثال، كبناء مدرسة او مستوصف 
تفتقدها،  مناطق  اىل  املياه  استجرار  او  
املناطق،  تنمية  يف  يساهم  مام  وسواها 
وخلق فرص عمل دامئة فيها. او مشاريع 
الشباب  كتدريب  اقتصادية  ابعاد  ذات 

كالخياطة،  معينة  مهن  عىل  والفتيات 
صيانة  الكهرباء،  صيانة  امليكانيك، 
الزراعة،  اصول  االلكرتونية،  االجهزة 
يساعدهم يف  اجنبية، وغريها مام  لغات 
ايجاد فرص عمل. او مشاريع ذات ابعاد 
محارضات  كاجراء  وتثقيفية  اجتامعية 
ادمان  املخدرات،  مخاطر  حول  توعوية 
اهمية  وكذلك  االنرتنت.  ادمان  الكحول، 
االمنية  القوى  مع  املواطنني  تعاون 
النفسهم  حامية  الجرائم  مكافحة  يف 
من  وغريها  ووطنهم،  ومجتمعهم 
االستقرار  تعزيز  اىل  الهادفة  املشاريع 

والسالم. 

منه،  الثالثة  املرحلة  اىل  بالنسبة  ماذا   ■
اي نوع مشاريع سيكون هو االبرز فيها؟

سترتكز  املرحلة  هذه  ان  القول  ميكن   □
بشكل اسايس حول تنفيذ مشاريع امنائية، 
وتثقيفية،  توعوية  اقتصادية،  اجتامعية، 
عنها.  غائب  شبه  االمني  الشق  ان  اي 
التي  املشاريع  ان  ومبا  االطار،  هذا  يف 
تتطلب  املرحلة  هذه  حولها  ستتمحور 
الفعاليات  مع  دامئني  وتفاعال  تواصال 
ووزراء  مواطنني  من  كافة،  االجتامعية 
واتحادات  وبلديات  ومخاتري  ونواب 
فقد  متنوعة،  رسمية  وادارات  بلديات 
املرشوع  يف  املشاركة  الجهات  مع  بدأنا 
اجراء دورات تدريبية لعسكريني ومدنيني 
يف  وذلك  الجهات،  تلك  ملعظم  تابعني 
مجاالت التواصل االجتامعي الفعال، رفع 
املبادئ  االجتامعية،  الرشاكة  الوعي حول 
االنسانية يف املساعدة االجتامعية، حقوق 

رئيس شعبة التعاون العسكري املدين الرائد انطوان الخوري.  

تعزيز السالم هدف
مشترك لالتحاد االوروبي 

واالمن العام

الوعي حول املشاركة املجتمعية، تتضمن 
املدنية  الجهات  اهم  لدور  ورشحا  عرضا 
الفاعلة كاملنظامت الدولية، املنظامت غري 
املبادئ  اهم  وكذلك  وسواها.  الحكومية 
االستقاللية،  الحياد،  كالنزاهة،  االنسانية، 
عىل  القائم  املتحدة  االمم  نهج  وغريها. 
املجموعات. التحديات املرتبطة بالجهات 
وغريها  االنساين  العمل  مجال  يف  الفاعلة 

من املواضيع املشابهة.
رشح  تضمن  الربنامج  من  آخر  قسم   •
التواصل  الوساطة،  التفاوض،  اصول  ابرز 
فهم  االخرين،  مع  الفعال  االجتامعي 
خالل  من  املتحدث  شخصية  وتحليل 


