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  الكلمة االفتتاحية لرئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخھورست
 

  اللبناني–أيام التعاون األوروبي 
2012  آذار23 – اإلدارة المركزية –الجامعة اللبنانية   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

CHECK AGAINST DELIVERY 
 
 

  والتجارة، معالي وزير االقتصاد
 

 زميالتي وزمالئي سعادة سفيرات وسفراء الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، 
 

 السيدات والسادة المسؤولون عن المشاريع، 
 

 السيدات والسادة من السفارات ومكاتب التعاون والوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص،
 

 روبي في لبنان، زميالتي وزمالئي األعزاء من بعثة االتحاد األو
 

 حضرة السيدات والسادة، 
 
 

 
 .يسرني أن أفتتح ھذه النسخة األولى من أيام التعاون األوروبي في لبنان

 
يجمع ھذا الحدث حوالى مئة مبادرة لالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ويشھد على عمق العالقات بين 

 . نا وطموحاتنا المشتركة يعكس قيمنان في جميع المجاالت، ممااالتحاد األوروبي ولب
 

البنك لھا على مساھماتھا، ووأود بصورة خاصة شكر سفارات االتحاد األوروبي ومكاتب التعاون التابعة 
  .بي لالستثمار الذي حرص على حضور ھذا الحدثاألورو

 
 االتحاد  يعتبرً مليون يورو سنويا،220قيمة فمع التزامات ب. يمثل لبنان الكثير بالنسبة إلى االتحاد األوروبي
  . ًاألوروبي مجتمعا الجھة المانحة األولى للبنان

  
قوم على  يًى اللبنانيين، علما بأنه في الكثير من األحيان لدغير أن عمل االتحاد األوروبي غير معروف

  . بعض المبادئ والقيم الكبرى التي أود عرضھا عليكم بإيجاز
  

 تلزمنا شراكة متميزة قترح االتحاد األوروبي على بلدكموي. روبايقع على أبواب أوفلبنان بتاريخه وجغرافيته 
 ھذه في إطار إرادة وتندرج شراكة االتحاد األوروبي ودوله األعضاء السبعة وعشرين. على ضفتي المتوسط

  .  للبنان على طريق اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعيةبمواكبة مستدامة
  

ه المواطنين تمر بالضرورة عبر اعتماد وتنفيذ إصالحات أساسية يتعين على إن االستقرار والنمو ورفا
وھذا شأن الجميع ويعيد االتحاد األوروبي تأكيد رغبته في أن يضع . المسؤولين السياسيين إطالقھا ومتابعتھا
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وروبية ة األفي إطار السياسوتم . في متناول السلطات الوسائل والخبرة لمواكبة ديناميكيات التغيير ھذه
من خالل روابط وطيدة أكثر بين دعم لديناميكية اإلصالح تجديد إرادة تقديم المزيد من الالجديدة للجوار 

 للتطورات في البلدان العربية بصورة خاصة، تريد ھذه واستجابة. وبي والبلدان المجاورة لهاالتحاد األور
  . نمية المستدامةالسياسة تعزيز شراكتنا السياسية ودعمنا للديمقراطية والت

  
ويتحاور االتحاد األوروبي مع الجميع، جميع اللبنانيات واللبنانيين بقناعاتھم السياسية والدينية في جميع 

  .مناطق البالد، ومع جميع المسؤولين السياسيين
  

  .لذلك فإن التعاون الذي نعرضه متعدد في إطار احترام قناعات اآلخر! ًوال يمكن أن يكون التضامن انتقائيا
  

 وخبرة  حقيقيةولتجنب تشتيت الجھود، يتدخل االتحاد األوروبي في قطاعات محددة نقدم فيھا قيمة مضافة
بة اإلصالحات الضرورية التي تضمن وليس لالتحاد األوروبي جدول أعمال خفي، فھدفنا ھو مواك. نتبادلھا

 . تنمية مستدامة للجميع
 

ويقوم تعاوننا على العمل في المدى الطويل، إذ أن المساعدة األوروبية مبرمجة لمدد من سبع سنوات على 
  . أساس األولويات التي تحددھا سلطات البلد المعني

  
صحيح أننا . الوسائل وفق االحتياجات والسياقويتم تنفيذ تعاوننا مع مجموعة متنوعة من األطراف الفاعلة و

ًنالم أحيانا على طول اإلجراءات وصرامتھا، لكن صدقوني، فإن إجراءاتنا تقي من التدخالت ومن العمل 
 لبنانيين وأوروبيين –ًوالمعلومات متوفرة دائما للجميع . االعتباطي، وتضمن الشفافية وحسن إدارة األموال

  .ب دعم االتحاد األوروبي ويمكن ألي كان أن يطل–
  

وسوف تالحظون بأنفسكم في مختلف األجنحة التي سنزورھا أنه في لبنان تم استعمال جميع األدوات 
 المتوقعة وغير المتوقعة، في جميع لجميع الظروف لتمكن من تغطية االحتياجات واستجابةالتمويلية ل

  . ن دعم الدولةالمناطق والسيما بالنسبة إلى من ال يستطيع االستفادة م
  

، "إيكو"ويغطي عملنا االحتياجات اإلنسانية الفورية بفضل مكتب االتحاد األوروبي للمساعدة اإلنسانية 
ًخصوصا احتياجات الالجئين الفلسطينيين واآلن السوريين أيضا ً.  

  
  .ة من النزاعات، كتأمين الحدود أو دعم تنظيم االنتخابات أو الوقاينلبي احتياجات سياسية وأمنيةكما أننا 

  
، يدعم االتحاد األوروبي المجتمع المدني في مشاريع التنمية "ثقافة المبادرة"وفي لبنان حيث ھناك تقدير لـ

ًالمحلية ودعم حقوق اإلنسان ومشاريع ثقافية، فضال عن دعم القطاع الخاص في مشاريع مستدامة صديقة 
  .للبيئة

  
لمستفيدين الرئيسيين من أموال البنك األوروبي لالستثمار في الشرق ًوأخيرا، أود التذكير بان لبنان ھو أحد ا

  .األدنى
  

وبھدف زيادة فاعلية الدعم األوروبي، ھناك اھتمام حقيقي بأن يكون دعم االتحاد األوروبي ودعم الدول 
وبي لذلك فإن العديد من المشاريع ممولة بصورة مشتركة وينفذھا االتحاد األور. األعضاء فيه متكاملين
  . ًودوله األعضاء معا

  
  .سوف يكون في إمكانكم المالحظة بأنفسكم أن الشراكة مع لبنان ديناميكية
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لذلك يجب أن تكون المساعدة مركزة ومحددة . غير أن المھم في نظري ھي النتائج الملموسة لدى السكان
 .ف نزيھةعلى أساس االحتياجات الفعلية ومنفذة بطريقة شفافة وتشاركية من جانب أطرا

 
 متشاركون في المساءلة والمسؤولية عن – أوروبيين ولبنانيين –ونحن جميعنا  إن ھذا التعاون قابل للتحسين

 . اإلدارة الجيدة لھذه الشراكة الطموحة بھدف تحويل التحديات المتعددة إلى فرص تغيير
 

 . ًوشكرا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


