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 االتحاد األوروبي 

 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

  2015تشرين الثاني  6في بيروت، 

  بيان صحافي

  

  مليون يورو لدعم تطوير القطاع الخاص والحوكمة والمجتمع المدني في لبنان 25االتحاد األوروبي يقدم 
 

. وتمول الحزمة مليون يورو 25ة إجمالية تصل إلى للبنان بقيم 2015اعتمد االتحاد األوروبي حزمة المساعدات الثانية لعام 
  ج الثالثة التالية:البرام

: رغم القدرة الملفتة لمؤسسات األعمال على التكيف والتعافي وٕارادة التطور مليون يورو) 15دعم تطوير القطاع الخاص (* 
لديها في إطار األزمة المستمرة والظروف الجغرافية والسياسية المضطربة، يحتاج القطاع الخاص اللبناني للمساعدة الحتالل 

تطوير القطاع الخاص من خالل مساعدة إلى تحفيز هذه الخطوة . ولمواجهة هذه التحديات، وتهدف فسيةموقع أكثر تنا
  المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم لتكون تنافسية أكثر. 

خالل العقود الماضية. : قدم االتحاد األوروبي مساعدة فنية كبيرة للبنان ماليين يورو) 5مساعدة فنية للحكومة اللبنانية (* 
 المساعدة ا أزمة الالجئين السوريين. وستساهم هذهلكن المزيد من الدعم ضروري بسبب األوضاع الصعبة في البالد التي تفاقهم

  ز قدرات اإلصالح اإلداري والمؤسسي في اإلدارة العامة اللبنانية.يالحوكمة وتعز  في تحسين

: المجتمع المدني في لبنان حيوي وهو واحد من ماليين يورو) 5التنمية المحلية (شراكة المجتمع المدني لدعم اإلصالح و * 
األكثر نشاطًا في المنطقة. غير أنه يكافح للتأثير على سياسة الحكومة. وسيساهم التمويل في دعم المجتمع المدني 

لك المياه والطاقة). عالوة على ذلك، لإلصالحات ويزيد من المساءلة العامة في مجاالت الصحة والتعليم والبيئة (بما في ذ
  سيدعم المنظمات األساسية بما يمكنها من المشاركة في التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية. 

 . 2016-2014تنفذ هذه البرامج الثالثة األولويات المحددة للتعاون مع لبنان للفترة 

 لمزيد من المعلومات: 

 دعم االتحاد األوروبي للبنان: 
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/lebanon/index_en.htm  

  http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/index_en.htmبعثة االتحاد األوروبي في لبنان: 
  info.eu/-http://www.enpiمركز معلومات جوار االتحاد األوروبي: 

 :2015بحزمة المساعدات األولى لسنة  البيان الخاص
http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/documents/news/20150917_1_ar.pdf 

 
  

 


