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 االتحاد األوروبي 
 بعثة االتحاد األوروبي لدى الجمهورية اللبنانية 

 

2011 أيلول 4بيروت، في   
 

 
 بيان صحافي

 
 

 لبنان لتعزيز الحوار بين االتحاد األوروبي ولبنانالتحاد األوروبي يزور مسؤول رفيع في ا
 

 6 أيلول الجاري و5 هوغ مينغاريللي فياألوروبي للعمل الخارجي جهاز اللشرق األوسط والجوار الجنوبي في  مدير قسم اقومي
 إلى تعزيز الحوار بين لبنان واالتحاد األوروبي في إطار السياسة األوروبية للجوار الجديدة التي تهدفمنه بزيارة إلى لبنان 

 . اعتمدها االتحاد األوروبي في أيار الماضي

 

معالي  و،رئيس الحكومة نجيب ميقاتيدولة  و،رئيس مجلس النواب نبيه بريدولة آل من خالل الزيارة مينغاريللي السيد يلتقي و
 ناجي أبي ، سعادة السفيرميشال سليمانالعماد رئيس الجمهورية فخامة  ومستشاري ،ر االقتصاد والتجارة نقوال نحاسوزي

 . عاصي والدآتور إيلي عساف، ومدير عام وزارة المالية آالن بيفاني

 

لبنان على انتهاز وبي ولبنان وسيشجع ن بين االتحاد األورالتعاو اآلراء بشأن السيد مينغاريللي مع المسؤولين اللبنانيين سيتبادلو
 . الفرص التي تتيحها السياسة األوروبية للجوار للمضي قدمًا في تنفيذ برنامجه اإلصالحي وتعزيز عالقاته مع االتحاد األوروبي

 

 تطوير يسرني أن أناقش مع شرآائنا اللبنانيين سبل المضي قدمًا في: "مينغاريلليالسيد صرح ، بيروت إلىعشية زيارته و
ة االتحاد األوروبي يؤآد التزامه مرافقة لبنان في عمليته اإلصالحي"، مذآرًا بأن "العالقات بين االتحاد األوروبي ولبنان

 . " من خالل الحوار السياسي والتعاوننمووالمساهمة في دعم برنامج 

 

 الخلفية 
 ، األمنية ونائبة رئيس المفوضية األوروبية آاثرين آشتونأطلقت الممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة

 في أيار الماضي سياسة أوروبية للجوار جديدة وطموحة تؤآد على ،والمفوض األوروبي للتوسع وسياسة الجوار ستفيان فولي
 . التزام االتحاد األوروبي العازم والمعزز مع جيرانه

 

ستراتيجية متجددة للسياسة الاألولويات والتوجهات الرئيسية ة، حدد المسؤوالن األوروبيان ة للسياسوبعد إجراء مراجعة شامل
األوروبية للجوار تهدف إلى تعزيز العالقات بين االتحاد األوروبي وبلدان الجوار على الصعيدين الفردي واإلقليمي من خالل 

المزيد من  مليار يورو لكن مع 1.24 بقيمة مويل إضافي عبر توفير ت–" المزيد من األموال للمزيد من اإلصالح"مقاربة 
 . المساءلة

 
اآللية األوروبية للجوار والشراآة التي جرى من خاللها تخصيص أتي الجزء األآبر من مساعدة االتحاد األوروبي للبنان من وي

-2007مقارنة بالفترة % 7بته ، مما يشكل ارتفاعًا سنويًا نس2013-2011للفترة على شكل هبات  مليون يورو للبنان 150
2010 . 

 
 


