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 االتحاد األوروبي 

 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

  2015 حزيران 24 فيبيروت، 
  

  بيان صحافي
 

  مليون يورو لدعم االستقرار الوطني وحماية الموارد البحرية 34 لبناناد األوروبي يمنح االتح

ــع  وزيــر مــع للبنــان، زيارتــه خــالل ،هــان يوهــانس للجــوار األوروبيــة والسياســة التوســع لشــؤون األوروبــي المفــوض اليــوم وّق

 تمويـل اتفـاقيتي الجسـر نبيـل واإلعمـار اإلنماء مجلس ورئيس المشنوق محمد البيئة ووزير لمشنوقا نهاد والبلديات الداخلية

 التوقيـع حفـل جـرى البحريـة. المـوارد وحمايـة الـوطني االسـتقرار لـدعم هبـات شـكل علـى يورو مليون 34 تبلغ إجمالية بقيمة

  سالم. تمام الوزراء مجلس رئيس دولة حضور في الكبير السراي في

تحقيــق المزيــد مــن التنســيق ومضــافرة الجهــود بــين ورو لـــ"بناء االســتقرار الــوطني"، بهــدف مليــون يــ 15يتم تخصــيص وســ

  أنشطة رئيسية هي: ةثالث ، من خاللالمؤسسات األمنية

  تدفقات الهجرة، وتسهيل التجارة، ومكافحة الجريمة المنظمة؛ دارة المتكاملة للحدود التي تغطياإل -

قـوى األمـن الـداخلي، مـع تركيـز خـاص علـى إضـفاء الطـابع المهنـي (للشـرطة فـي التعامـل مـع لتدريب لاقدرات تقزيز  -

  األشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة)؛

 على التهديدات الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية. مع التركيز وارئ واالستجابة لألزمات االستعداد للط -

مليون يورو للمساهمة في المحافظة على  19رية وتنميتها المستدامة في لبنان" فستمول بمبلغ أما "حماية الموارد البح

  هي: رئيسية وتشمل هذه المبادرة أربع خطوات التنوع البيولوجي للمناطق الساحلية اللبنانية. 

  متر مكعب؛  2600والبالغة  2006إتمام معالجة وتنظيف المساحة المتبقية من البقعة النفطية منذ عام  -

  االستعداد الستكشاف الموارد النفطية والغازية في عرض البحر وٕانتاجها؛  -

  ة؛ تقليص مصادر التلوث البرية في المناطق الساحلية على غرار النفايات البلدية والنفايات الصناعي -

 تعافي األنظمة البيئية البحرية المتضررة وتطوير التنوع البيولوجي البحري والساحلي.  -

الموحد الذي وقعه االتحاد األوروبي ولبنان في تشرين المبادرتان على أولويات مذكرة التفاهم إلطار الدعم وترتكز 

ون بين االتحاد األوروبي ولبنان للفترة الحالية . وتحدد هذه المذكرة األولويات والمخصصات المالية للتعا2014األول 

2014-2016 . 


