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 االتحاد األوروبي 

 وبي في لبناناألور بعثة االتحاد 
 

  2016حزيران  3بيروت، في                   
                 

  بيان صحافي
  

 لصالح الجيش اللبناني واألمن العام دعماً يطلق االتحاد األوروبي  
 

اللبناني  للجيش الفنيةيؤمن المساعدة أطلق االتحاد األوروبي اليوم مشروع إصالح قطاع األمن في لبنان الذي 
ممول من االتحاد والمشروع السلطات اللبنانية.  اتجريه حات قطاع األمن التيلدعم إصال لمديرية العامة لألمن العاماو 

 .مليون يورو 3.6ة قيمتها بهب األوروبي
 
بعثة االتحاد األوروبي في  األول في نادي الضباط في اليرزة بحضور رئيسة اجتماعها عقدت لجنة قيادة المشروعو 

اللواء عباس إبراهيم،  عامبناني العماد جان قهوجي، ومدير عام األمن الالسفيرة كريستينا السن، وقائد الجيش الل لبنان
  بول بريتشار. جاناالستشارية  سيفيبولشركة  ومدير العمليات في

 
يوفر الدعم المباشر  إذ ،هو عملية توّسط رائدة بين األجهزة إصالح قطاع األمن في لبنانيشار إلى أن مشروع 

تساهمان في و في حفظ األمن في البالد  اً جوهري اً دور  تؤديان عام، وهما جهتانمة لألمن اللمديرية العاااللبناني و  للجيش
هاتين المؤسستين لواسعة من الخبرات األوروبية  مروحةضمان تماسك لبنان ووحدته ككل. وسيوفر هذا المشروع 

ت المساءلة لديهما، إضافة إلى زيادة تنظيمهما الداخلي، وقدرات التواصل وآليا بدعم ويعزز الرقابة المدنية األمنيتين
  استجابتهما للشعب اللبناني. 

 
، اً شهر  30 طوال 2016في أوائل شهر آذار الذي انطلق مشروع إصالح قطاع األمن في لبنان  وسيجري تنفيذ

  .سيفيبول شركة ويتولى إدارته اتحاد شركات دولي ترأسه
  

اإلرهاب، وضبط الهجرة  ةكافحعملون على موقالت السفيرة السن إن "الجيش اللبناني واألمن العام هما في طليعة من ي
غير الشرعية، وحفظ االستقرار الداخلي للبالد. ومن خالل دعم الجيش واألمن العام، سيساهم االتحاد األوروبي في 

لحياة اليومية للمواطنين اللبنانيين. وأود أن أنتهز هذه الفرصة تحسين القدرات التي سيكون لها تأثير مباشر على ا
على التزامهم حيال بلدهم في الوقت الذي يشارك فيه لبنان من الخطوط األمامية في  موظفيكم بجميعألشيد بجنودكم و 

 مكافحتنا المشتركة لإلرهاب". 


