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 االتحاد األوروبي 
 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

  2016نيسان  14 فيبيروت، 
  

  بيان صحافي
 

لبنان" الممول من االتحاد األوروبي في في  دبرنامج "اإلدارة المتكاملة للحدو إطالق المرحلة الثانية من 
 نادي الضباط في جونيه

 
في نادي تحاد األوروبي الممول من اال" في لبناناإلدارة المتكاملة للحدود برنامج "تم اليوم اإلطالق الرسمي للمرحلة الثانية من 

  الضباط في جونيه. 

عبارة عن مساعدة فنية لمدة ست سنوات إلدارة الحدود في لبنان  2012والبرنامج المذكور الذي بدأ العمل فيه في تشرين األول 
ألمن الداخلي، بفاعلية وكفاءة وبطريقة منسقة. أما الجهات اللبنانية المستفيدة فهي الجيش اللبناني، واألمن العام، وقوى ا

ماليين  9مليون يورو، منها  14والجمارك والدفاع المدني. ويجري تمويل البرنامج من خالل هبة من االتحاد األوروبي بقيمة 
  الهجرة الذي يتخذ من فيينا مقرًا له.  تنفيذ المركز الدولي لتطوير سياساتيورو مخصصة للمرحلة الثانية حصرًا. ويتولى ال

ألفواج الحدود البرية في الجيش  ، ودعم متزايدالحدود البحرية والمرافئ جديدة هيتعاون مجاالت الثانية  المرحلة تضمنوست
  وتحليل المخاطر وتسهيل التجارة. ،لرفع المعايير المهنية بتدري، و الحدودهذه اللبناني لتأمين 

اللبنانية  اتجدد فيها تأكيد دعم المركز للجه سات الهجرة ميكاييل سبينديليغر كلمةدير المركز الدولي لتطوير سياموألقى 
المعنية بالحدود، مشددًا على اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل األعوام الثالثة الماضية ومؤكدًا مرة أخرى على ضرورة االستمرار 

قليًال من البلدان في الشرق  في العمل مع لبنان وشركائه لتعزيز السالم واالستقرار واالزدهار فيه. وأقّر سبينديليغر بأن "عدداً 
عوام شعر بها لبنان خالل األ التيالفورية لحركة األشخاص الكبيرة  داعياتالصعيد العالمي، قد شعر بالتاألوسط، ال بل على 

". كما شدد على أن المركز يهدف من خالل المرحلة الثانية 2011ء األزمة في سوريا في آذار الخمسة الماضية، أي منذ بد
من البرنامج إلى مساعدة لبنان في المحافظة على سيادة حدوده الوطنية واالستفادة من الفرص التي يتيحها نظام عامل إلدارة 

  الحدود.

أوروبا ولبنان يواجهان تحديات "أشارت فيها إلى أن  كلمةكريستينا السن  رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة ألقتو 
كما شددت على أن  "حدود لتولي هاتين المسألتين بمسؤولية.فاعلة للإدارة وجود مشتركة لناحية اإلرهاب والهجرة، مما يحتم 

فائق التطور  ب وتوفير نظامفحة اإلرهاحماية الحدود البحرية ومكا"إلى مجاالت جديدة على غرار  المرحلة الثانية ستتطرق
  "إلدارة الحدود.

إدارات مختلفة، باإلضافة إلى ضباط كبار وشارك في حفل اإلطالق سفراء دول أعضاء في االتحاد األوروبي ووزراء ومديرو 
  من الجهات الخمس المستفيدة وممثلين عن وسائل اإلعالم.
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