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   بيروت-فندق هوليداي إن 
 

 للمطابقة عند اإللقاء
 

 معالي وزير الدولة بانوس مانجيان،
  الحدود، بإدارة المعنية األمنية واألجهزة الوزارات ممثلو

  أصحاب السعادة،
 ، لتطوير سياسات الهجرةالمركز الدوليالزمالء في الزميالت و
 األعزاء، واألصدقاء الصديقات

  
لنشاطات التي ل إجراء جردة من خالل ،اإلدارة المتكاملة للحدودأشكركم على اإلضاءة على إنجازات برنامج 

بالتعاون مفهوم اإلدارة المتكاملة للحدود تعزيز لى إ اقتراح السبل اآليلةعلى ًأيضا أشكركم آلن، ولى اإتمت 
 .  المحليين والدوليينأصحاب العالقة جميع مع

 
 نتائج العام األول، أي ّإن. لى اآلنإ عما أنجز وافية لمحة أعطتكممت صباح اليوم ِّدُ العروض التي قّأظن أن
 عن ًفضال ها،اجاتتيحللحدود واثغرات اإلدارة المتكاملة تحليل اإلدارة المتكاملة للحدود و مفهوم على التوعية
،  كلهاالجوانبهذه بط العمل المرتبطة  خطوالتجهيز، إلى جانب اجات على مستويي التدريبتيحتقييم اال

 . للحدود اللبنانيةًيقا وأكثر تنسلمساهمة في إدارة أفضل  لادنجهو عليه أن نبني  يمكنً متيناًن أساساّتؤم
اإلدارة المتكاملة  ًالمضي قدما في مسألةمانجيان اللتزامه الوزير معالي  على نحو خاص رأشكّوأود أن 

 مهم األمروهذا .  عاليين بمهنية والتزامهذا العملجميع الوكاالت التي احتضنت  أشكركما . للحدود في لبنان
 :لسببين



 تكون النتائج وليدة أن ًل عملكم، ومن المهم تاليايسهتلى إيرمي  بالدحدود الرة تحسين إدال جهد ّ أيّ ألنًأوال
 . العملياتاستعدادكم لتحسين من  و العامالسياقبأفكاركم ومعرفتكم العميقة 

  
تحسين  إزاء ًكبيرا ًتزامارغم الظروف الصعبة، أظهرتم الو.  هذا العام تحديات استثنائيةواجه ن لبناّثانيا ألن

 يقهاتطبيمكن التي األمور الثانوية االختيارية من اإلدارة المتكاملة للحدود ليست  ّنأ ً تاليانتمّوبي ،إدارة الحدود
 لجعلها قابلة ٕاجراءات سليمةو خطة عمل وتتضمنن عدادها بتأإ يجريٕفي المدى البعيد، وانما استراتيجية 

 تلك المتأتية من تدفق ً، وليس أقلها شأنا لبنانيعرفهانة التي ديات الراه مواجهة التحعلىحتى وقادرة  للتطبيق
 .  بأعداد كبيرةالجئينال
 

 السيدات والسادة،
  

 ًن له أيضاّي والتطبيقي للبنان بمواجهة الوضع الراهن وسيؤمز التنسيق على المستويين المؤسستعزيسيمسح 
 .ة على محاربة الجريمة عبر الحدوددساعات الهجرة الشرعية والتجارة وللم أفضل لتسهيل موجًإطارا

 
ّواننا مسرورون  الوكاالت المعنية والمانحين بينطار العمل على تطبيق البرنامج  في إالسائدةروح التعاون ل ٕ

  . لبنان في مجال إدارة الحدودل الداعميناآلخرين 
  

 فريق أعضاءر الجزيل إلى ّوأتوجه بالشك. هذا البرنامج حيال معلى جهودكم والتزامكشكركم أفي النهاية، 
ّرقب الذي سنواصله هذه السنة ت أوأنا.  الجودةعالية ةتوفير خبرعلى   لتطوير سياسات الهجرةالمركز الدولي

فترة  في ،اإلدارة المتكاملة للحدودتحسين تحقيق هدف  نحو في المرحلة القادمة ًنمضي قدمانا ّنأ، ذلك ًمعا
   . ًفي هذا المجال خصوصا ،لى دعمناإلبنان فيها  أحوج ما يكون

  
  ًشكرا


