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Strengthening Capability for Integrated Border Management in Lebanon 
(EU IBM Lebanon – Phase III) 

 

Executive Summary 
 
The European Union funded “Strengthening Capability for Integrated Border Management in Lebanon 
(EU IBM Lebanon – phase 3) project builds on distinct efforts supported by the EU since 2012 in its 
sustained effort to support effective, efficient and coordinated border management. The EU IBM 
Lebanon – Phase 3 project takes into close consideration and builds on the lessons learned from the 
previous implementation phases; namely “Developing the National Capability for IBM in Lebanon 
(Phase 1)” and “Enhanced Capability for IBM in Lebanon (Phase 2)”. In developing more targeted 
communications activities and outputs, the EU IBM Lebanon – Phase 3 project seeks to highlight the 
importance of the EU’s continued support and commitment in contributing to enhanced border 
management, security and safety in Lebanon.  
The project is implemented by the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), an 
international organisation which has carried out several EU-funded projects in the fields of border 
management and security in Lebanon since 2012.  
 
The direct beneficiaries of this project are the Lebanese Armed Forces (LAF), Internal Security Forces 
(ISF), General Security (GS), Lebanese Customs Administration (LCA), Lebanese Civil Defense (LCD), 
Lebanese Fire Brigades (LFB) and the Ministry of Public Works and Transportation (MPWT). However, 
based on specific expertise and competence, other relevant Lebanese and International 
Institutions/Stakeholders will be involved in the project.   
 
Project objectives 
 
The project’s overall objective is to enhance capacities of Lebanese authorities to control the borders 

while facilitating movement of goods and bona fide travellers through a rights-based approach.  

 
The specific objectives of the project are: 

 To enhance border governance seeks to support Lebanese commitment to the 

implementation of the National IBM Strategy and work towards inter-agency cooperation with 

the aim of enhancing overall border governance, which will enhance sovereignty, facilitate 

trade, improve security and strengthen the rule of law. This will be achieved through a 

continuation of the work done on interagency cooperation and coordination, asset 

management, planning, budgeting, and institutionalised relations with international 

counterparts.  

 To reinforce right based approach and IBM coordination contributing to enhanced border 

security and trade facilitation seeks to sustainably strengthen the capacities of the LAF, 

Internal Security Forces (ISF), General Security (GS), Lebanese Customs Administration (LCA), 

and Lebanese Civil Defence (LCD) in carrying out their respective mandates at an operational 
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level, through training coaching and mentoring. This will include planning work on borders, 

and with regards to customs and border procedure transparency.  

 To contribute to the security and stability of border communities will leverage past 

investment in Community engagement in vulnerable border communities in the North and 

East of the country with a view to improving relations between Security Sector Actors and local 

communities, bearing a high burden of displaced population hosting. It will entail the 

development of local development projects implemented in cooperation with local NGOs and 

CBOs and security sector actors that provide shared benefits. 

Anticipated main project results  
 

 Update, adoption and implementation of the National Integrated Border Management, 
Maritime and Aviation Security’s policy, legal framework and regulations.  

 Operation of national centers of expertise and support the border management coordination 
mechanisms.  

 Establish border procedures in order to improve prevention and detection of irregular 
migration and combatting cross-border crime. 

 Transparent border procedures and facilitation of legitimate cross-border trade and 
protection of the rights of travelers, and in emergency situations as well.  

 Effective engagement of border agencies with border communities, particularly in unstable 
border areas. 

 Enhancing stability and security perception at community level. 
 
About the European Union (EU) in Lebanon 
 
The European Union supports Lebanon’s stability, independence and sovereignty, its prosperity and 
democratic order. It helps improve public service delivery for Lebanon's citizens and strives to help 
protect its environment and natural resources. The EU is committed to the promotion and protection 
of human rights in Lebanon including defending gender equality, children’s rights and freedom of 
expression. The EU Delegation in Lebanon represents the European Union to the Republic of Lebanon 
with the objective to maintain and develop mutual beneficial relations. It engages in political, social 
and economic development activities on behalf of the EU. 
 
The project funding is in the amount of 7 million Euros, with a duration of 46 months, started on 29 
January 2020. 
 

ICMPD Beirut Office 
Moughrabi Building, 
Patriarch Hobeich St. 
Achrafieh, Beirut, Lebanon 
+961 1 426309, +961 1 426325 
office-lebanon@icmpd.org 

The International Centre for Migration Policy 
Development (ICMPD) 
Gonzagagasse 1, 
1010 Vienna, Austria 
+43 1 504 4677 0 
icmpd@icmpd.org 
www.icmpd.org  

http://www.icmpd.org/
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 المشروع وقائع صحيفة

 الثالثة( )المرحلة لبنان في للحدود المتكاملة اإلدارة قدرات تعزيز
 األوروبي االتحاد من الممول

 

 تنفيذي ملخص
 وروبياأل االتحاد من الممول الثالثة(" )المرحلة لبنان في للحدود المتكاملة اإلدارة قدرات "تعزيز مشروع يقوم

 الفعالة الحدود إدارة لدعم 2012 العام منذ األوروبي االتحاد من المدعومة ميزةالم الجهود إلى باالستناد
 وهي السابقة المشروع مرحلتي من المستخلصة الدروس على ويبني االعتبار بعين المشروع يأخذ والمنسقة.
 اإلدارة تقدرا و"تعزيز األولى(" )المرحلة لبنان في للحدود المتكاملة لإلدارة الوطنية القدرات "تطوير
 يسعى ،استهدافا   أكثر اتصاالت ونتائج أنشطة تطوير خالل من الثانية(". )المرحلة لبنان في للحدود المتكاملة
 إدارة تعزيز في بالمساهمة والتزامه األوروبي االتحاد دعم استمرار أهمية على الضوء تسليط إلى المشروع
 لبنان. في والسالمة واألمن الحدود

 
 دولية منظمة وهو ،المشروع من الثالثة المرحلة بتنفيذ ICMPD الهجرة سياسات لتطوير لدوليا المركز يقوم
 منذ لبنان في واألمن الحدود إدارة مجال في األوروبي االتحاد من الممولة المشاريع من العديد بتنفيذ قامت
 .2012 العام
 

 لألمن العامة والمديرية الداخلي األمن وقوى اللبناني الجيش هم المشروع هذا من المباشرون المستفيدون
 والنقل. العامة األشغال وزارة اإلطفاء أفواجو المدني للدفاع العامة والمديرية اللبنانية الجمارك وإدارة العام
 في أخرى ودولية لبنانية مصلحة مؤسسات/أصحاب ستشارك المحددة، والكفاءة الخبرة على بناء   ،ولكن

 المشروع.
 

 المشروع أهداف
 البضائع حركة تسهيل مع الحدود على للسيطرة اللبنانية السلطات قدرات تعزيز هو للمشروع العام الهدف

 .الحقوق على قائم نهج خالل من الشرعيين والمسافرين
 

 هي: للمشروع المحددة األهداف
 لإلدارة الوطنية االستراتيجية بتنفيذ اللبناني االلتزام دعم إلى الهدف هذا يسعى الحدود: حوكمة تعزيز 

 عام، بشكل الحدود حوكمة تعزيز بهدف األمنية الوكاالت بين التعاون باتجاه والعمل للحدود المتكاملة

 خالل من ذلك تحقيق سيتم القانون. حكم ويعّزز األمن ويحّسن التجارة، ويسّهل السيادة، سيعّزز مما

 والتخطيط، األصول، وإدارة األمنية، الوكاالت بين والتنسيق التعاون بشأن نجزالم العمل مواصلة

 الدوليين. النظراء مع المؤسسية والعالقات والَميزنة،

 أمن تعزيز في يساهم أن شأنه من بما للحدود المتكاملة اإلدارة وتنسيق الحقوقية المقاربة تعزيز 

 الداخلي األمن وقوى اللبناني، الجيش قدرات تعزيز إلى الهدف هذا يسعى التجارة: وتسهيل الحدود

 مهامها لتنفيذ مستدام نحو على اللبناني المدني والدفاع اللبنانية، الجمارك وإدارة العام، واألمن

 والشفافية الحدود، على العمل تخطيط ذلك وسيشمل والتوجيه. واإلرشاد التدريب، خالل من ،العمالنية

 ود.الحد وإجراءات الجمارك في
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 المشروع وقائع صحيفة

 في االستثمار زيادة على الهدف هذا سيعمل واستقرارها: الحدودية المجتمعات أمن في المساهمة 

 العالقات تحسين بهدف البالد وشرق شمال في المستضعفة الحدودية لمجتمعاتل المجتمعية المشاركة

 النازحين. استضافة حيث من كبيرة أعباء تتحمل التي المحلية، والمجتمعات الفاعلة األمنية الجهات بين

 الحكومية غير المنظمات مع بالتعاون تنفيذها يتم التي المحلية التنمية مشاريع تطوير على ذلك وينطوي

 مشتركة. فوائد توفّر التي الفاعلة األمنية والجهات يةالمجتمع والمنظمات المحلية

 

 المتوقعة الرئيسية المشروع نتائج

 وأمن البحري األمن وسياسة للحدود المتكاملة إلدارةل الوطنية االستراتيجية وتنفيذ واعتماد تحديث 

 .واألنظمة القانوني واإلطار الطيران

 الحدود. إدارة تنسيق آليات ودعم الوطنية الخبرة مراكز تشغيل 

 الجريمة ومكافحة النظامية غير الهجرة عن والكشف الوقاية تحسين أجل من حدودية إجراءات وضع 

 لحدود.ل العابرة

 وفي المسافرين، حقوق وحماية الحدود عبر المشروعة التجارة وتسهيل شفافة حدودية إجراءات 

ا. الطوارئ حاالت  أيض 

 غير الحدودية المناطق في سيما ال الحدودية، لمجتمعاتا مع الحدود لوكاالت الفعالة المشاركة 

 المستقرة.

 المجتمع. مستوى على ةاألمني والنظرة االستقرار تعزيز 

 

 لبنان في األوروبي االتحاد

 تحسين في ساعديو الديمقراطي. ونظامه وازدهاره وسيادته واستقالله لبنان استقرار األوروبي االتحاد يدعم

 يلتزم الطبيعية. وموارده بيئته حماية في للمساعدة ا  جاهد سعىيو اللبنانيين للمواطنين العامة الخدمات تقديم

 وحقوق الجنسين بين المساواة عن الدفاع ذلك في بما لبنان في اإلنسان حقوق وحماية بتعزيز األوروبي االتحاد

 بهدف اللبنانية الجمهورية لدى األوروبي االتحاد لبنان في األوروبي االتحاد بعثة تمثل التعبير. وحرية األطفال

 واالقتصادية واالجتماعية السياسية التنمية أنشطة في تشارك وتطويرها. المتبادلة الناجحة عالقاتال على الحفاظ

 .األوروبي االتحاد عن نيابة

 

ا، 46 لمدة يورو، ماليين 7 المشروع تمويل قيمة تبلغ  .2020 الثاني كانون 29 في بدأ شهر 

 الهجرة سياسات لتطوير الدولي المركز مكتب
 ICMPD بيروت في 

 حبيش البطريرك شارع المغربي، بناية
 لبنان بيروت، األشرفية،

426325 1 961+ ,426309 1 961+ 
lebanon@icmpd.org-office 

 الهجرة سياسات لتطوير الدولي المركز
 ICMPD 

 1 غونزاغاغاسي
 النمسا فيينا، 1010

0 4677 504 1 43+ 
icmpd@icmpd.org 

 www.icmpd.org 
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