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نجلينا أيخھورستأالكلمة االفتتاحية لرئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة   
 

 اللبناني –أيام التعاون األوروبي
 
  2013 آذار 18 – ومسرح قصر األونيسك

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
   

 للمطابقة عند اإللقاء
 

  سعادة النائب ياسين جابر، 
  لدولة مروان خير الدين، معالي وزير ا

  أصحاب السعادة والمعالي، 
  سعادة سفيرات وسفراء الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، 

  السيدات والسادة ممثلو السفارات والوزارات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، 
  أيھا الحفل الكريم، 

 
  

 .اللبناني في سنتھا الثانية-التعاون األوروبييسرني أن أكون معكم اليوم الفتتاح أيام 
 

سوف نعرض مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات المتنوعة التي ينفذھا االتحاد خالل اليومين المقبلين، 
 تحقيقه وما يجب العمل ّوسوف نناقش معكم ما تم. دوله األعضاء في لبنان لدعم تنميته ورفاه شعبهاألوروبي و

 . شراكة بين لبنان واالتحاد األوروبيعليه في سياق ال
  
الحكومة ومجلس النواب ( المؤسسات العامة اللبنانية – جميع المبادرات التي تنفذھا مجموعة من الفاعلين ّإن

والمنظمات الدولية وغرف التجارة والمنظمات غير الحكومية ) ومجلس اإلنماء واإلعمار والوزارات
لعالقات بين االتحاد األوروبي المستمر لّ مثال حي على التوطيد –اص اع الخطالجمعيات والبلديات والقو

من حقوق اإلنسان إلى التنمية االقتصادية، ومن دعم الالمركزية إلى : ولبنان في عدد من المجاالت المھمة
لبناني بشكل ال-تستفيد أيام التعاون األوروبيكما . السالم والمصالحة، ومن التنمية االجتماعية إلى البنى التحتية

 –من خبرة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي في القطاع العام، حيث تعتبر مساھمتھا في بناء القدرات كبير 
  .  ضرورية وركيزة أساسية لدعمنا–االت إدارة األموال العامة أو القضاء على سبيل المثال في مج

  
 األوروبية مستخدمة في ميع األدوات الماليةسوف ترون بأنفسكم في مختلف األجنحة التي ستزورونھا أن ج

لبنان لتلبية االحتياجات المتعددة ومواجھة األوضاع المتوقعة وغير المتوقعة، في جميع المناطق وال سيما من 
  . ًأجل دعم الفئات األكثر ضعفا

  
 210ما معدله له للبنان، إذ نخصص أكبر جھة مانحة ، فإن االتحاد األوروبي ھو وفي ما يتعلق بحجم الدعم

من االتحاد األوروبي والدول األعضاء والبنك األوروبي (ًنويا على شكل ھبات وقروض ماليين يورو س
  ). لالستثمار

  
مصالحنا واألھم من األرقام ھي األنشطة التي ننفذھا بالتعاون مع شركائنا اللبنانيين والتي تعكس قيمنا و

وت بل يشمل كل لبنان، والرجال والنساء واألطفال والشباب تصر على بيروھذا ال يق. طموحاتنا المشتركةو
ء ومن جاؤوا إلى ھنا بقصد كما ال يقتصر على المواطنين اللبنانيين، بل يطاول من يطلبون اللجو. والمسنين

  .العمل، أي العمال المھاجرين
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لمتحدة ومنظمات غير حكومية وكما تعرفون، وبالتعاون الوثيق مع الحكومة والشركاء المنفذين، والسيما األمم ا
يساعد االتحاد األوروبي آالف الالجئين السوريين والجماعات المستضيفة واألفراد اللبنانيين الذين متخصصة، 

 جھود السلطات اللبنانية لتلبية ّونحن نحيي. فتحوا منازلھم وقدموا دعمھم لجيرانھم بضيافة وكرم ملفتين
احتياجات الالجئين من الدعم والحماية بالشراكة مع وكاالت األمم المتحدة والجھات المانحة والمنظمات 

  . اإلنسانية، ونشيد بقرار الحكومة إبقاء الحدود مفتوحة واعتماد مبدأ عدم اإلعادة القسرية
  

وفي المجموع، خصص . ية في لبنانجھة تداعيات األزمة السورويعتبر االتحاد األوروبي أكبر جھة مانحة لموا
 مليون يورو لالستجابة لألزمة اإلنسانية في سوريا 550حوالى حتى اآلن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء 

  . بلدان الجوارفي وامتداداتھا 
  

  حضرة السيدات والسادة، 
 

التعاون بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء ً ما كان ليكون ممكنا لوال روحية ّإن كل ما سبق ذكره
في نقاشاتنا ً جليا وقد ظھر ھذا، والتبني الشراكة دأي على مب، والقائمةة على جميع المستوياتوالسلطات اللبناني

وتحدد خطة العمل األولويات الرئيسية للعالقات . العتماد خطة عمل جديدة في إطار السياسة األوروبية للجوار
ويات، ومع االتفاق على ھذه القاعدة الجديدة وتحديد األول. 2015- 2013تحاد األوروبي ولبنان للسنوات بين اال

 . نأمل اآلن في متابعة وتنفيذ سريعين
  
على متابعة تعاوننا المثمر مع المجتمع المدني اللبناني وتعزيز دورنا من خالل حوار ًأيضا نا حريصون ّإنو

  . لسياسات والبرامج الملموسةمنظم يدخل أكثر في تفاصيل ا
  

والرفاه للمواطنين من دون اعتماد إصالحات رئيسية يتعين على القيادة السياسية والنمو وال يمكن تحقيق الوحدة 
 ت األعضاء الوسائل والخبرة لمواكبة ھذه الديناميكياالدولويوفر االتحاد األوروبي و. إطالقھا وتنفيذھا

ينية في جميع عن انتماءاتھم السياسية أو الدير جميع اللبنانيين بعض النظر ستشونحن في ذلك ن. عملياتوال
شراكة طويلة األمد لفترات ، وأن يشكل ً وقادرا على التوقعًوننا إلى أن يكون مستداما تعاويتوق. أنحاء البالد

  .  سبع سنوات ويتم تنفيذھا وفق أولويات الحكومة اللبنانيةمن
  

 عملنا ةال يمكننا متابعاليوم نحن نعرف أنه و.  السيما في أوقات األزمةلينا التكيفعوحيث تتغير األولويات، 
  . اليوم على المساعدة اإلنسانيةالبالد سكان  في المئة من 10 مع اعتماد نحو كالمعتاد في لبنان

  
ً ومحددا ًركزا ويجب أن يكون الدعم م.لسكانفع المباشرة الملموسة لالمناما يھم ھو  ّوفي نھاية المطاف، إن

فمن خالل . ًومنفذا من جانب فاعلين موثوقين وفق االحتياجات الفعلية للسكان بطريقة شفافة وتشاركية
  . التكنولوجيا والشفافية واالستثمار، يمكننا تحقيق النجاح

  
ھا على  أن أشكر سفارات الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وبعثات التعاون فيّفي النھاية، أود بشكل خاص

االتحاد األوروبي وجميع شركائنا،  وجميع أعضاء فريق بعثة ،كما أشكر البنك األوروبي لالستثمار. مساھمتھا
  .المسؤولين عن البرامج والذين يساھمون في ھذا الحدث

 
حسن  في المساءلة والمسؤولية عن ونحن جميعنا، أوروبيين ولبنانيين، نتشارك  ھذا التعاون قابل للتحسينّإن

 .  التحديات المتعددة إلى فرص، بما يصب في مصلحة الجميعھذه الشراكة الطموحة بھدف تحويلإدارة 
  

 . ًشكرا


