
 
 
 
 
 

   2150 1107رياض الصلح  4008- 11ص.ب.  –ھاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي، بيروت  490بناية 

   delegation-lebanon@eeas.europa.eu:بريد إلكتروني – 569415) 01فاكس: ( – 569400) 01ھاتف: (
  www.facebook.com/EUDelegationLebanonفايسبوك:  - http://eeas.europa.eu/delegations/lebanonلكتروني: اإل الموقع
  http://www.youtube.com/user/EUinLebanonيوتيوب:  – twitter.com/EUinLebanonتويتر: 

 

  
 

 

 االتحاد األوروبي 
 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

  2016نيسان  15 فيبيروت، 

  بيان صحافي
  

 اختتام مشروع "مع بعض أحلى لمستقبل أفضل" الممول من االتحاد األوروبي  
  

مع بعض أحلى: النهج "نيسان الجاري الحفل الختامي لمشروع  14لبنان في  -نظمت جمعّية البحث عن أرضّية مشتركة
  وبي والذي تنفذه الجمعية." الممول من االتحاد األور الشبابي للتعايش السلمي

   
الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في البقاع وجمعية التنمية لإلنسان والبيئة في جنوب وامتد المشروع لعامين بالشراكة مع 

مجتمعات محلية  8شابًا وشابة (لبنانيين ومن الالجئين السوريين والفلسطينيين) من  320لبنان، وشجع الحوار والثقة بين 
  مختلفة لتحفيز عالقات الثقة والتعاطف واالحترام من خالل تطوير مهاراتهم الفنية وعملهم التعاوني. 

  
  وتضمن الحدث الختامي حوارًا حيًا وتفاعليًا عن دور الشباب في تحفيز السالم واالستقرار. 

  
ير في كلمته االفتتاحية إن "هذا المشروع قد وقال رئيس قسم التعاون لدى بعثة االتحاد األوروبي في لبنان الدكتور ألكسيس لوب

بيئة أفضل ومساحة مفتوحة لبناء الثقة. كما مّكن الحوار حيث كان الصمت سائدًا في السابق، ورّسخ عالقات  نشوء أدى إلى
زات مدهشة على أساس االحترام والفهم المتبادل حيث كانت األحكام المسبقة والمفاهيم الخاطئة سائدة في ما مضى. وهذه إنجا

االتحاد األوروبي بأن "التزام الشباب ومشاركته ضروريان لبناء مجتمع سلمي  قناعةونحن نهنئكم عليها". وشدد لوبير على 
  وتعزيزه". 

  
"تشرفنا بتسهيل هذه العملية للشابات والشبان  اري:إليسا د لبنان -جمعّية البحث عن أرضّية مشتركةوقالت المديرة القطرية ل

اتهم. وما أبرزه هذا المشروع ، مما مّكنهم من تجاوز اختالفبناء مستقبل مشترك، إذ ٌأتيحت لهم فرصة بلغوهلتحقيق النجاح الذي 
تعزيز ية تسهيل االستمرار في عملن بناء عالقات ثقة يستغرق وقتًا ونريد تعميق العمل الذي بدأناه حتى نتمكن من هو أ

  م في مجتمعاتهم".ئداوالسالم المواهبهم ليكونوا مهندسين أفضل لألمن الشامل و مهاراتهم وقدراتهم 
  

، وبعثة االتحاد األوروبي وجهات مانحة لبنان - جمعّية البحث عن أرضّية مشتركةوشارك في الحفل الختامي ممثلون عن 
  ية ودولية. أخرى، فضًال عن ممثلين عن الوزارات وجهات محل


