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 االتحاد األوروبي 
 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

  2014  تشرين األول24في بيروت، 
  

  بيان صحافي
  

 

ًعقدان حوارا سياسيا في إطار السياسة األوروبية للجواراالتحاد األوروبي ولبنان ي ً 
 

في إطار اللجان الفرعية  االجتماعاتلبنانية سلسلة من السلطات العقد مسؤولون من االتحاد األوروبي وممثلون عن 
ً للمضي قدما في تنفيذ ، الجاريتشرين األول 23و 22و 21في  األوروبي ولبنان المعنية بالشراكة بين االتحاد

  .2015-2013اإلصالحات المتفق عليها في خطة العمل الخاصة باالتحاد األوروبي ولبنان للفترة 

 عية والسياسة االجتما والحوكمة،ة والديمقراطيحقوق اإلنسانالمعنية بالثالث تشكل اجتماعات اللجان الفرعية و
ًجزءا ال يتجزأ من الحوار السياسي والتعاون بين االتحاد األوروبي ولبنان، وهي تعقد ، واألمنوالحرية  والهجرة، والعدالة

 . إطار السياسة األوروبية للجوارفي

 بتقديم  والتزامهًوشدد االتحاد األوروبي مجددا على المساعدة االستثنائية التي يقدمها للبنان استجابة ألزمة الالجئين
ة ضمان اإلدارة الفاعلضرورة  الجهات المانحة وكما ركزت النقاشات على تحسين التنسيق مع. المزيد من المساعدات

  . مساعدات الدوليةلل

األوضاع السياسية اللجنة الفرعية المعنية بحقوق اإلنسان والديمقراطية والحوكمة تناولت ،  تشرين األول21وفي 
، طرق إلى اإلصالحات اإلدارية واالنتخابية والتزام لبنان باالتفاقات الدوليةكما تم الت .مية الراهنةالمحلية واألزمة اإلقلي

  . في ما يتعلق على سبيل المثال بعقوبة اإلعدام، والتعذيب، والنوع االجتماعي، واإلعاقة، وحاالت االختفاء

  تشرين األول22ُالسياسات االجتماعية والخاصة بالهجرة في اجتماعها الذي عقد في المعنية بّوركزت اللجنة الفرعية 
 لالجئين على المجموعات ةد الكبيراعدوقع األدرست ، والحماية االجتماعية اإلصالحات في مجاالت الصحة وعلى

  . واألمنالتنقلالهجرة وفي شأن بين االتحاد األوروبي ولبنان المقبل كما تناولت النقاشات الحوار . اللبنانية الضعيفة

إدارة  اللجنة الفرعية المعنية بالعدالة والحرية واألمن إصالح  في اجتماعالطرفان ، ناقشتشرين األول 23وفي 
  .الجيش اللبنانيم االتحاد األوروبي لألجهزة األمنية، بما فيها استقاللية القضاء وكفاءته، باإلضافة إلى دعو، السجون

ً، تأكيدا اللتزام الطرفين ًتعقد سنوياالمعنية بالشراكة بين االتحاد األوروبي ولبنان إلى أن اللجان الفرعية تجدر اإلشارة 
  .بعالقات قوية ومنفتحة


