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 كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
 السفيرة أنجلينا أيخھورست

 
  4إطالق مبادرات برنامج يوروميد الشباب 

 
  بعثة االتحاد األوروبي– 2013 تموز 2الثالثاء 

 
 للمطابقة عند اإللقاء

 
  ،صاحب المعالي

 حضرة السيدات والسادة،
 

.  في المنطقة اليورومتوسطيةيةالشبابوالشبكات شراكات لاتقضي إحدى أولويات االتحاد األوروبي بتسھيل 
ھذه  مبادرات جديدة تھدف إلى تعزيز الفھم المتبادل بين الشباب في 7 ھنا اليوم مّلذلك يسرني أن أطلق معك

 . المنطقة
 

شرين سة والع سن الخام ا دون ال م م ان ھ ي لبن سكان ف صف ال ن ن ر م ون . ّإن أكث دعون ومتعلم أنتم مب ف
ة41أنتم تشكلون أكثر من و . المشتركةبشكل صحيح إلى التضامن في القضايا وتسعون وطموحون  1 في المئ

 . من القوى العاملة، مما يجعلكم العبين فاعلين في التنمية االقتصادية للبالد
  

ا ى الخ رى إل دن والق رج، لقد اختارت غالبيتكم االنتقال من المناطق الريفية إلى المدينة وھاجر البعض من الم
ًإلى بلدان يعتقد أن فيھا فرصا أفضل لمستقبل أفضل ُ .  

  
تي تضيق فبالنسبة إلى من بقوا في البالد، تشكل سوق العمل ال. يتم استشعار خيبة األمل والعجز في كل مكان

ًتحديا كبيرا) ًحاليا% 24حوالى (باستمرار ومعدالت البطالة المتزايدة  ات . ً عالوة على ذلك، يشكل تواجد مئ
ًالف الالجئين السوريين على األراضي اللبنانية ضغطا إضافياآ   . ًجيدا على سوق العمل، وھذا أمر نعرفه كلنا ً

  
يما  اتي والس رئيس ميق ة ال ى أن حكوم وزير فيصل كراميوتسرني اإلشارة إل الي ال د نجح في إطالق مع  ق

شبابال" انيةسياسة ال ي لبن سان "  ف ي ني ين . 2012ف ضرورية لتمك وات ال ع الخط سياسة جمي ذه ال رز ھ وتب
ي في المجتمع الشباب من التحول إلى  دماج المھن فاعلين بنائين في التغيير وتحقيق االندماج االجتماعي واالن

  . بصورة أفضل
  

ة  وزارة وألصحاب العالق ة لل ساعدة فني دم م ي يق اد األوروب د لالتح امج جدي الق برن ا إط تم قريب وف ي ًوس
ر في ومن خالل ھذا البرنامج، سوف . يين بالتنمية الشبابيةخرين المعناآل دور أكب دني ب يضطلع المجتمع الم

صادي ة واالقت سياسية واالجتماعي الحقوق ال سياسة الخاصة ب شباب ووضع ال ذ ة لل ا بتنفي ر التزام يكون أكث ًس
  . ية الجديدةالمبادرات والتطرق إلى األولويات المحددة في السياسة الشبابية اللبنان
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ة ھنو ااآلن أتمنى للجمعيات الشبابية والبلديات الممثل وم كل النجاح في عملھ وا . ا الي ا آمل فعال أن تتمكن ًكم

  . بفضل دعمنا من تحقيق نتائج ملموسة ومن بناء المستقبل بالطريقة التي ترونھا األفضل لكم ولبلدكم
  

 
 .ًشكرا

 

 

 

 

 

 

 

 


