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 االتحاد األوروبي 
 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

  2016أيار  20 فيبيروت، 

  بيان صحافي

  
  على الدعم الجديد  رئيس مجلس الوزراء تمام سالم تطلعالسفيرة كريستينا السن 

  للبنان   االتحاد األوروبي من
  

االتحاد  إلطالعه على دعمزارت رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة كريستينا السن رئيس مجلس الوزراء تمام سالم 
  بعد مؤتمر لندن. وروبي للبناناأل

 لهحواره السياسي مع لبنان في موازاة زيادة التزاماته حياله بهدف تسريع تقديم الدعم  ثف االتحاد األوروبي بعد مؤتمر لندنكفقد 
  . الجديدةكجزء من السياسة األوروبية للجوار 

 2016للفترة من أصل مليار يورو خصصها للبنان واألردن إلى تنفيذ تعهداته التي قطعها في لندن. فاالتحاد األوروبي  وبادر
مليون  41، بما في ذلك "د"مدصندوق للبنان من خالل مليون يورو  125مشاريع بقيمة ، خصص االتحاد األوروبي 2017و

الصرف يورو لبرنامج وصول جميع األطفال إلى التعليم. وستلبي المشاريع األخرى االحتياجات المعيشية، وتلك الخاصة ب
الفائدة لالجئين السوريين والمجتمعات ب امي والخدمات االجتماعية، وتعودالصحي والنظافة، والتعليم العالي، والتعليم غير النظ

وهذا مليون يورو للمساعدات اإلنسانية في لبنان.  87لمضيفة المعوزة على السواء. عالوة على ذلك، جرى توفير االلبنانية 
دة نقدية متعددة الغاية، ورعاية صحية ثانوية، وتدابير حماية. وتتالءم هذه المشاريع مع خطة لبنان مساع المبلغ عبارة عن

  وبيان النيات اللبناني السيما في ما يتعلق بالتعليم ودعم البلديات. ألزمة لمواجهة تداعيات ا

إطالق  باحتياجات الالجئين. فقد تمبين االتحاد األوروبي ولبنان في المجاالت غير تلك المرتبطة الثنائي التعاون  كما ينشط
مليون يورو)، فيما يجري  15لدفع قطاعات رئيسية لالقتصاد اللبناني على غرار الزراعة وصناعة الخشب ( كبيربرنامج 

 29دعم البلديات في منطقة طرابلس بقيمة إجمالية تصل إلى اإلعداد إلطالق برنامج لدعم القضاء (السيما األحداث) وبرنامج ل
  مليون يورو. 

تعزيز الشراكة مع لبنان لمواجهة تحدياتهما المشتركة معًا. ويشدد االتحاد األوروبي على ويبدي االتحاد األوروبي استعداده ل
  وشعبَا. استقرار لبنان في أوقات االضطراب هذه، وهو يقدم لذلك أقوى دعم للبنان حكومة 


