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 العام الثالث لمشروع اإلدارة المتكاملة للحدود في لبنان الممّول من االتحاد األوروبي

العام الثالث لمشروع "تطوير القدرات  لقاًء بمناسبة انطالق ICMPDالمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة  أقام – 5132شباط  31بيروت، 
، 5132شباط  31 بالزا في بيروت يوم الجمعة النكسترق ي في فندن" الممّول من االتحاد األوروبالوطنية لإلدارة المتكاملة للحدود في لبنا

دارة الجمارك اللبنانية وبعثة االتحاد األوروبي في لبنان  بحضور ممثلين عن الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي والمديرية العامة لألمن العام وا 
 والجهات الوطنية والدولية المعنية.

، وقّدمها من المشروع الوكاالت المستفيدة يممثلل الذي افتتحه رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود العميد الركن سمير قّزي، مداخالتوتخلل الحفل 
والعقيد وديع خاطر عن المديرية العامة لألمن  ،لعقيد محمد دسوقي عن قوى األمن الداخليوا ،المقّدم الركن مروان تيماني عن الجيش اللبناني

 والعقيد حبيب بّجاني عن إدارة الجمارك اللبنانية. ،العام

جابي بين شركاء وألقى رئيس قسم إدارة الحدود والتأشيرات في المركز وكبير المشرفين على المشروع بوروت إيرجن كلمة شّدد فيها على التعاون اإلي
بنان المشروع في السنوات األخيرة، ودعا إلى استمرار تضافر جهود الجهات الوطنية والدولية المعنية لالستجابة إلى التحديات التي يواجهها ل

 لتطوير نظام إدارة للحدود يحّقق االزدهار االقتصادي واالستقرار واألمن. واغتنام الفرص

لوبير على التزام االتحاد األوروبي دعم استقرار لبنان وأمنه وازدهاره، وأثنى  ألكسيسحاد األوروبي في لبنان تثة االوشّدد رئيس قسم التعاون في بع
 على التقّدم الذي حّققه مشروع اإلدارة المتكاملة لحدود وشّدد على الحاجة لبذل الجهود المشتركة اآلن وفي المستقبل.

كافحة انتحال الشخصية والتزوير لقوات األمن الملكية الهولندية الرائد فرانز هيوجنز وألقى كلمة سّلط حضر الحفل رئيس المركز التخصصي لمكما 
 فيها الضوء على الدعم الهولندي األخير المقّدم للمشروع.

لمّدة و  5135ي في شباط المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشكٍل رسم الذي ينفذهمشروع اإلدارة المتكاملة للحدود في لبنان  وجرى إطالق
وتعزيز أمن المواطنين  ،ثالث سنوات بهدف دعم السلطات اللبنانية في ضبط ومراقبة الحدود وفًقأ للمعايير الوطنية والدولية لإلدارة المتكاملة للحدود

 وتسهيل التجارة والتنمية والتواصل بين الشعوب. ،واالستقرار االقليمي

إجراءات تشغيلية موّحدة  ووضع ،صياغة استراتيجية لإلدارة المتكاملة للحدود في لبنان وخطة عمل خاصة بهاوتشمل نتائج المشروع في لبنان 
وتعزيز  ،وتمكين الموارد البشرية ،جوانب إدارة الحدود مختلفوتقديم تدريب مستدام وبناء القدرات المؤسساتية في  ،لعمل الجهات الوطنية المعنية

 المناطق الحدودية. سكانمسافرين و خصوًصا لدى ال ،نظام إدارة الحدود في لبنان علىورفع التوعية  ،مواطنيناالنفتاح على ال

 العروض المقّدمة في الحفل. عنيمكن طلب تفاصيل إضافية لالطالع عليها 


