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************************* 
 للمطابقة عند اإللقاء

 
  لدولي لتطوير سياسات الهجرة ميكاييل سبينديليغر، المركز احضرة مدير 

  حضرة ممثلي الجيش اللبناني واألجهزة، 

 الزميالت والزمالء األعزاء، الصديقات واألصدقاء األعزاء،

 

دعوني أوًال أشكركم على وجودكم هنا اليوم إلطالق المرحلة الثانية من واحد من البرامج الرئيسية التي يمولها االتحاد 
هنا مؤشر قوي على التزامكم بالمضي  والمعنيينروبي في مجال األمن في لبنان. فحضور العديد من الشركاء األو 

  قدمًا في اإلدارة المتكاملة للحدود في لبنان.

نطلق هذه المرحلة الثانية من البرنامج في وقت تجعل التحديات الخارجية واإلقليمية المعقدة منه أساسيًا للبنان. وأعتقد 
ه من الواضح لنا جميعًا أن إدارة الحدود قد ارتقت في أجندة الجميع خالل العامين الماضيين، سواء في أوروبا أو بأن

اإلرهاب والهجرة، مما يجعل من اإلدارة الفاعلة للحدود مسألة ب في ما يتعلقفي لبنان ألنهما يواجهان تحديات مشتركة 
في  الماضيةاإلرهاب لألسف تحديًا مشتركًا بعد الهجمات في األشهر أساسية لمعالجة األمرين بمسؤولية. وبات هذا 

بروكسل، ويتعين علينا العمل معًا لمعالجة هذه المشكلة. عالوة على ذلك، يكفي أن تديروا أخيرًا في بيروت وباريس و 
في أوروبا، وهو  على الحدود تشكل ضغطًا غير مسبوقلتروا كيف أن تدفقات الالجئين والمهاجرين قد جهاز التلفاز 



تحٍد يعرفه لبنان جيدًا لألسف. ويعلل كل ذلك اعتبار األمن والهجرة أولويتين في الشراكة الجديدة بين االتحاد 
  الراهن، علمًا بأن إدارة الحدود مكون طبيعي من مكونات هذه النقاشات.   وبي ولبنان التي نناقشها في الوقتاألور 

 في حدث اليوم، سأستعرض أوًال ما تم إنجازه خالل األعوام الثالثة األولى من البرنامج: 

  ؛ماركاألمن العام والجو  الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي جمع أربع جهات تعنى بالمسائل األمنية هي -

  تدريب متقدم على كشف الوثائق المزورة؛  توفير -

  ت الطوارئ للحدود البرية؛ وضع خطط طوارئ مشتركة لوضعيا -

تقديم معدات بقيمة مليون يورو لفحص الشحنات، والمراقبة الجوالة، وفحص جوازات السفر وغيرها من اإلجراءات  -
  للمؤسسات المعنية، وخصوصًا أفواج الحدود البرية؛

  بات للجمارك اليوم مركز تدريب مجهز بالكامل تم افتتاحه في شهر كانون األول الماضي. -

  

  حضرة السيدات والسادة، 

  خرجات" الملموسة لبرنامج اإلدارة المتكاملة للحدود في لبنان. كان هذا القليل من "المُ 

اليوم مؤشر قوي إلى االلتزام المستمر لالتحاد األوروبي باستقرار  نطلقهاإّن المرحلة الثانية الممتدة لثالث سنوات التي 
عل أصًال للمؤسسات األربع المعنية بمختلف أوجه إدارة الحدود والمديرية العامة دور الفالل لبنان. كما أنها تستجيب

  سيجري ربطها بشكل وثيق بالبرنامج. للدفاع المدني التي 

، لها ماليين يورو 9وأوّد أن أشّدد على أن هذه المرحلة "طموحة" أكثر بطريقتين، لناحية الميزانية مع تخصيص 
 ٕانشاءالبرنامج سيسمح بالتعاون في مجاالت جديدة هي الحدود البرية ومحاربة اإلرهاب و وكذلك لناحية العمل بما أن 

  نظام فائق التطور إلدارة الحدود. 

المستمر الممتاز والدول  هعلى عمل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرةفي النهاية، أنتهز هذه الفرصة ألشكر 
  المباشرة واألساسية في هذه الجهود المشتركة. األعضاء في االتحاد األوروبي على مساهمتهم 

في كل يوم، يجري تذكيرنا بمدى صعوبة الوضع األمني في لبنان. وٕاننا نشاطركم االلتزام عينه بالمحافظة على 
  استقرار لبنان؛ لذلك أتمنى لنا جميعًا النجاح في هذه المرحلة الجديدة لتعاوننا. 

  شكرًا. 


