صحيفة
البيانات

الدعم السويسري للمشروع
القدرة املعززة لإلدارة املتكاملة احلدود في لبنان
(مشروع  - IBMاملرحلة الثانية)
دعم لبنان في رعاية نهج قائم على احلقوق املتعلقة
بإدارة دخول املهاجرين والالجئني واقامتهم ومغادرتهم

حول املشروع

هذا املكون اجلديد هو جزء ال يتجزأ من مشروع اإلدارة
املتكاملة احلدود في لبنان وسيدعم املؤسسات األمنية
اللبنانية في بناء قدراتها في مجاالت ذات أهمية رئيسية
إلدارة سليمة باإلضافة الى تعزيز نهج ما يتعلق بدخول
املهاجرين والالجئني وإقامتهم ومغادرتهم  ،وذلك متاشيا ً مع
املعايير الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان .

أنشطة املشروع

سيغطي املشروع اجملاالت التالية:
•الهجرة
•حقوق اإلنسان؛ مع التركيز على الالجئني
•القضايا األساسية املتعلقة باجلندرة
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•مفاهيم العودة اآلمنة واآلليات التشغيلية
•إدارة األزمات
•التعاون الدولي

 -1من املتوقع أن يعزز هذا النشاط (والنشاطات املتعلقة باملواضيع عينها) قدرات
األمن العام للتعامل مع عودة املهاجرين غير الشرعيني في لبنان (وليس الالجئني)
مع االحترام الكامل ملبدأ عدم الإلعادة القسرية.

ستطبق املواضيع أعاله من خالل األنشطة التالية:
•إقامة ورش عمل تدريبية تؤمن قاعدة نظرية
•تنظيم زيارات دراسية إلى دول أوروبية بهدف تسهيل
تبادل املعلومات

•إقامة ندوات تقنية ذات توجه عملي
•صياغة إجراءات تشغيلية معيارية ( )SOPعلى إدارة
وصول املهاجرين والالجئني وإقامتهم ومغادرتهم
•دعم البنى التحتية لدى املديرية العامة لألمن العام من
خالل تزويد املديرية مبعدات صغيرة سيتم تشغيلها في
نقاط عبور احلدود.

أهداف املشروع

بناء قدرات املديرية العامة لألمن العام في اجملاالت
ذات صلة مباشرة بإدارة دخول املهاجرين والالجئني
وإقامتهم ومغادرتهم ،وذلك متاشيا ً مع املعايير
الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان.
دعم البنى التحتية من خالل زيادة قدراتها لدى
املديرية العامة لألمن العام في معاجلة دخول
املهاجرين والالجئني وإقامتهم ومغادرتهم.

املستفيد من املشروع

املديرية العامة لألمن العام  -اجلمهورية
اللبنانية
إن املديرية العامة لألمن العام مسؤولة عن إدارة وصول
األشخاص إلى لبنان وخروجهم منه عبر نقاط عبور احلدود
واملرافئ ومطار رفيق احلريري الدولي في بيروت ،باإلضافة الى
مكافحة الهجرة غير الشرعية .تُنفّ ذ هذه اإلجراءات حتت
إشراف وزارة الداخلية.
إضاف ًة الى ذلك ،تتولى املديرية العامة لألمن العام مهام
أخرى منها األمنية والتقنية وتلك املتعلقة باألجانب.

اجلهة املنفذة

اجلهة املانحة

املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ()ICMPD

أمانة الدولة السويسرية للهجرة ()SEM

تأسس املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ( ) ICMPDتسعى أمانة الدولة السويسرية للهجرة ( )SEMإلى
في عام  1993مببادرة من النمسا وسويسرا .وكانت هذه احلماية والدفاع عن حقوق املهاجرين والالجئني في البلد
املنظمة قد أنشأت لتكون آلية داعمة للمشاورات ذات األم ومنطقة العبور .لهذا السبب ،تدعم ال  SEMفي
الطابع الغير رسمي ،وتوفير اخلدمات الفاعلة اخلبيرة ضمن الدخول وفي منطقة العبور ،كما احلال في لبنان ،وتهدف
البيئة اجلديدة للتعاون املتعدد اجلوانب حول قضايا الهجرة ،إلى حتسني ظروف املهاجرين والالجئني املعيشية (من خالل
حقوق االنسان واللجوء .يتألف املركز الدولي لتطوير تأمني احلماية وتسهيل تسجيلهم وتلبية إحتياجاتهم،
سياسات الهجرة ( )ICMPDمن  15دولة عضو ويتم إلخ) والى املساعدة في جعل أنظمة اللجوء والهجرة
متويله عبر مساهمات أعضائه ،وخاصة املؤسسني ،التي احمللية أكثر فعالية.
متثل مصدر التمويل الرئيسي ،باإلضافة إلى مساهمات
من املفوضية األوروبية واألمم املتحدة وغيرها من املؤسسات
املتعددة األطراف واجلهات املانحة الثنائية .وقد مت انشاء
املركز بهدف إجراء بحوث ومشاريع وأنشطة عن القضايا
املتعلقة بالهجرة وتقدمي توصيات بشأن السياسات إلى
الوكاالت احلكومية  ،فضال عن الوكاالت احلكومية اخلارجية
ووكاالت ما بني احلكومات .للمركز عمليات عاملية مع مقره
في فيينا وبعثة في بروكسل وباعتباره ممثل في أوروبا وشمال
أفريقيا والشرق األوسط وأمريكا اجلنوبية .يتعاون املركز مع
حكومات ومنظمات دولية ومعاهد البحوث وأعضاء من
اجملتمع املدني في تطوير السياسات متعلقة بالهجرة.
إضاف ًة إلى ذلك ،يقوم املركز بتنظيم دورات تدريبية ونقل
اخلبرات وإدارة املشاريع.

القوة من خالل الشراكة
لم تُناقش في الوقت احلاضر مجاالت التدخل املنصوص عليها في إطار مشروع اإلدارة املتكاملة احلدود في لبنان على نطاق
أوسع ،مما أعطى املساهمة السويسرية ،التي تتبلور في القيمة املضافة للمشروع ،أهمية كبيرة في حتقيق الهدف العام
للعمل .وسوف ينضم شريكا ً مهما ً إلى شبكة واسعة من اجلهات العاملة مع  ICMPDمن خالل الدعم السويسري
ملشروع اإلدارة املتكاملة احلدود ،ملساعدة وكاالت إدارة احلدود ووكاالت أمن لبنان .علما ً أن املساهمة النقدية والتقنية
السويسرية ستقوم على األعمال والشبكات القائمة ،والتي تعتبر فرصة ثمينة لتعزيز العالقات وتطوير شراكات جديدة.

مكتب مشروع ICMPD

املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

مبنى املغربي ،شارع البطريرك حبيش،
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