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  كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة كريستينا السن

 

  إصالح قطاع األمن في لبناناالجتماع األول للجنة قيادة مشروع 
  

   2016حزيران   3 -اليرزة –نادي الضباط 
  

  للمطابقة عند اإللقاء
 

  حضرة قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي،
  العام اللواء عباس إبراهيم،سعادة المدير العام لألمن 

  بول االستشاري جان بول بريتشار،سيفمدير العمليات في مشروع حضرة 
  حضرة ممثلي الجيش واألمن العام،

  الصديقات واألصدقاء والزميالت والزمالء األعزاء، 
 

رائد في قطاع ، وهو مشروع إصالح قطاع األمن في لبناناالجتماع األول للجنة قيادة مشروع  يجري اليوم إطالق
  األمن في لبنان. 

قائد الجيش والمدير العام لألمن العام مؤشر قوي على أهمية المشروع، وأنا أشكرهما على حضورهما  مشاركةإّن 
 اليوم.

إّن الجيش اللبناني واألمن العام هما في طليعة من يعملون على مكافحة اإلرهاب، وضبط الهجرة غير الشرعية، 
داخلي للبالد. ومن خالل دعم الجيش واألمن العام، سيساهم االتحاد األوروبي في تحسين القدرات وحفظ االستقرار ال

 التي سيكون لها تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين اللبنانيين، من خالل تعزيز إشراف المواطن.  

التي تتراوح بين اإلدارة المتكاملة يعمل االتحاد األوروبي في قطاع األمن في لبنان من خالل عدد من المشاريع 
لقه اليوم للحدود إلى المسائل المرتبطة باألسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية. غير أن المشروع الذي نط

ما دعمنا، بل هو مبتكر وفريد بطبيعته. وتنبع الفرادة من كونه يعزز "مقاربة العمل ليس مجرد إضافة بسيطة على 
للدعم المباشر من االتحاد األوروبي  –إن لم يكن الوحيد  –جهزة"، أما االبتكار فيكمن في كونه مثاًال نادرًا األ بين

 لقوات مسلحة في بلد معين.



  2

 3.6سيجري تنفيذ مشروع إصالح قطاع األمن في لبنان خالل السنتين ونصف السنة المقبلتين بمبلغ إجمالي قدره 
التواصل للجيش اللبناني واألمن العام. ونتوقع قدرات الرئيسي حول التطوير التنظيمي و مليون يورو. ويتمحور تركيزه 

 مليون يورو. 1.5في خطوة تالية تقديم المعدات للجهتين بمبلغ يصل إلى حوالي 

 
 حضرة العماد قهوجي، حضرة اللواء إبراهيم،

ألشيد بجنودكم  نقّدر ما تنجزه مؤسستاكما رغم التحديات الكثيرة التي يواجهانها. وأوّد أن أنتهز هذه الفرصةإننا 
وبجميع عناصركم على التزامهم حيال بلدهم في الوقت الذي يشارك فيه لبنان من الخطوط األمامية في مكافحتنا 

  المشتركة لإلرهاب. 

في جهودكم لضمان األمن في لبنان. فانعدام األمن وانعدام االستقرار واإلرهاب  إّن االتحاد األوروبي يقف إلى جانبكم
تتربص بكم تمامًا كما تتربص بنا. ومن خالل هذا المشروع، يساهم االتحاد تشكل تهديدات فعلية. وهذه التهديدات 

شروع التجريبي يجب اعتباره األمن في أوروبا. لكن هذا الم عزيزاألوروبي في تحسين االستقرار هنا في لبنان وفي ت
 خطوة أولى. وأنا متفائل لكون دعم االتحاد األوروبي لمؤسستيكما سيستمر بعد تنفيذ هذه المرحلة بنجاح. 

 أوّد أيضًا أن أعرب عن امتناني للدول األعضاء في االتحاد األوروبي الممثلة هنا على برامج التعاون العالية الجودة
تعاون الوثيق في مختلف المشاريع لذي يؤدي على ال جدًا ونحن حريصون أشد الحرص. فدعمكم قيم التي تنفذها

 . فعلية للجهودمضافرة 

. جان بول بريتشارمدير العمليات الممثل ب بولسيفأخيرًا وليس آخرًا، دعوني أقول بعض الكلمات عن شريكنا المنفذ 
ني. وسبق للسيد أندريه دوتشير أن نجح في تنفيذ العديد خبراء كبار يمتلكون معرفة عميقة للسياق اللبنا سيفيبول لدى

. ويمتلك الجنرال أالن بليغريني الذي يعرفه الكثير منكم جيدًا خبرة كبيرة مع لبنانمن برامج االتحاد األوروبي في 
وأنا . 2006 مالجيش اللبناني من خالل مهامه المختلفة، وكان آخرها قيادته لليونيفيل في أوقات صعبة خالل عا

 لضمان نجاح المشروع.  الجهودعلى ثقة من أنهم سيبذلون جميعهم أفضل 

 حضرة السيدات والسادة، 

إّن االتحاد األوروبي معني باالستقرار في المنطقة وهو يركز عليه. ويجب إعطاء كل الدعم الممكن للبنان لمساعدة 
. وآمل وأؤمن في أن هذا المشروع سيطلق تعاونًا هذا البلد العظيم على البقاء في منأى عن االضطرابات اإلقليمية

 أكبر وأعمق وأوسع للوصول إلى لبنان آمن. 

 شكرًا. 


