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  " األوروبي- المنتدى االقتصادي العربي"
 الجلسة االفتتاحية

  
  مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي

   10.00 أيلول الساعة 12األربعاء 
  

 للمطابقة عند اإللقاء
  
 

  دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ، 
  ة حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، سعاد

  جارة والصناعة والزراعة للبالد العربية عدنان القصار، تمعالي رئيس االتحاد العام لغرف ال
  حضرة نائب رئيس البنك األوروبي لالستثمار السيد فيليب دو فونتين فيف، 

  أيھا الحفل الكريم، 
 حضرة السيدات والسادة، 

 
ه النخبة من صانعي القرار االقتصادي وسيدات ورجال األعمال يشرفني أن أكون اليوم وسط ھذ

 . والخبراء االقتصاديين والمتخصصين في اإلعالم من البلدان العربية وأوروبا
 
المناطق في الداخل وفي ًتتطلب عمال في زمن من االضطرابات الشديدة، وھي اضطرابات جتمع اليوم ن

ًن التحدي األكثر شيوعا ھو كن المؤكد أة وأخرى اجتماعية، ل تحديات سياسيًجه جميعافنحن نوا. األبعد
 . اقتصادي الطابع

 
، يستمر العالم العربي محاولتھا دفع نموھا الداخلي وجھة أزمة ديون سياديةومع استمرار أوروبا في موا

  . اإلقصاء االقتصادي واالجتماعيمية التي غذاھا في استيعاب االنعكاسات الكاملة للثورات اإلقلي
  

 راسخة في إيجاد حلول لتحديات كل منھما، كجيران وشركاء تجاريين  والعالم العربي مصالحإن ألوروبا
ًوآمل في أن نتمكن معا من اتخاذ خطوات في اتجاه قيام اقتصاد أكثر انفتاحا واستدامة . وأصدقاء ً
  . للتحسينكبير  مجال وھنا كالنا لدينا. ًوإنصافا

  
اآلن بالتطلع بثقة إلى مستقبل لنا التحدي، مما يسمح  لمواجھة روبيون استعدادھمما أظھر القادة األوطال

 توتم.  في نطاقھا وقد أظھرت فاعليتھالتدابير القصيرة األمد التي اتخذت غير مسبوقةاوكانت . أوروبا
 خطة وأعطت. ً رغم كونھا مؤلمة غالبا في إعطاء ثمارھاالمباشرة بتنفيذ إصالحات متوسطة األمد بدأت

  . ة لألسواق العالميةُشراء سندات البنك المركزي األوروبي التي أعلن عنھا في األسبوع الماضي ثق
  
 أكثر على مواجھة تحدياتنا يوفر ھذا المنتدى فرصة ال مثيل لھا لمناقشة كيفية مساعدة واحدنا لآلخرو

ّي في المنطقة، سھل االتحاد ومن خالل اتفاقيات الشراكة مع غالبية بلدان الجوار الجنوب. المشتركة
 المنطقة العربية منطقة جاذبة لنمو ومن ناحية أخرى، تبقى. األوروبي الوصول إلى األسواق األوروبية

وتستمر السلع والخدمات األوروبية ذات الجودة في كونھا محط . محتمل لمؤسسات األعمال األوروبية



 تنوي توسيع عملياتھا أو ةم عن شركات أوروبي أسمع بشكل منتظكما أنني. تقدير المستھلكين العرب
  .  ھذا األمرتشجيع ويجب –قة المباشرة بھا في المنط

  
تحسين المعايير والبنية التحتية والقدرة ات والمساعدات لًويختزن االتحاد األوروبي أيضا ثروة من الخبر

ًتؤدي مؤسسات اإلقراض األوروبية دورا محوريا عالوة على ذلك، .المؤسسية البنك ويجب أن يستمر . ً
آلية تسھيل و) ًخصوصا من خالل آلية تسھيل االستثمار والشراكة اليورومتوسطية(األوروبي لالستثمار 
تحتية البنية ال في تنفيذ مشاريع في تأدية دور أساسيالخاصة بالمفوضية األوروبية االستثمار في الجوار 

  .  تشكل العمود الفقري للنمو االقتصاديالتي
  

  السيدات والسادة،حضرة 
  
وبا أورً ھذا النقاش، نظرا إلى كونھا ھمزة وصل تاريخية بين التجار من  إلجراءمكان مثالي بيروت ّإن

.  من األشخاص المتعلمين والديناميكيين والمبدعينولبنان اليوم موطن لمجموعة مميزة. والعالم العربي
يشكل العمود الفقري لنجاحات لبنان ھو ما و و لالبتكار والنمجه عالم األعمالحتاما يھو وھذا 

تثمارات من االسالمزيد من جذب سمال البشري أن يلى ھذا الرأيع لبنان عبر البناء عطويست. االقتصادية
... ھذا البلد عليه  مورد يحسدأكثر ًأن شعب لبنان سوف يبقى دائما وأنا على قناعة . المنطقة وخارجھا

وعبر استثمار المزيد من الوقت والمال والجھود في البنى . ! الشواطئ اللبنانيةبدأ الغاز يتدفق منو حتى ل
 في وآمل. التحتية والقوانين والقدرة المؤسسية يمكن االستفادة من ھذا الرأسمال البشري بطريقة قصوى

 للتجارة مي إقلي كمركز مكانتهًمرسخا في النظام االقتصادي العالمي،  بالكاملمن االندماج لبنان أن يتمكن
وھذا سيمھد الطريق ألداء .  ومن خالل انضمامه إلى منظمة التجارة العالميةلحرة للسلع والخدماتا

  . ً يتطلع إليه المواطن اللبناني دوماةستدامًا وافانصاقتصادي أكثر إ
  

، إذ  بذلكةفنحن معنيون بقو. لغاية اإن االتحاد األوروبي على أھبة االستعداد لمساعدة لبنان في بلوغ ھذه
. وھناك مجال كبير لمزيد من التعاون.  مليون يورو للبنان220ًيقدم االتحاد األوروبي سنويا ما معدله 

ً مليونا من مختلف الدول األعضاء، 50، وًمليونا من االتحاد األوروبي 50  منوتتألف الحزمة الحالية
شمل ھذا كل شيء، من المؤسسات وي. ً مليونا على شكل قروض من البنك األوروبي لالستثمار120و

من خالل عملنا ف.  مشاريع البنية التحتية الضخمةًالمؤسسية، وصوال إلىدئة إلى تطوير القدرات المبت
الجوار وھذه بالطبع مقاربة تتكرر في . يجابياإل نا وقع يمكن استشعارعلى جميع ھذه المستويات

  . في نطاق ممتد من المغرب إلى األردن، أي وخارجه
  

، لضمان تالؤم االقتصاد مع السياسةلقد اتخذ االتحاد األوروبي في جميع أنحاء المنطقة خطوات ملموسة 
الربيع  "وإننا نتطلع إلى تعزيز. ن الفاعلين من جميع الفئات بطرق مختلفةعبر جمع مجموعة مختلفة م

لمبادرات االذي سيحدثه أشخاص مثلكم أي مالكي مؤسسات األعمال وأصحاب " العربي اآلخر
ًلدعوة إلى التغيير الذي يتطلب نموا اقتصاديا مستداما وشامال، ويلبي إنه االستجابة . والمبتكرين ً ً ً

ودولة القانون من ويعتبر االستقرار السياسي . احتياجات المرأة والشباب، ويعالج الفساد ويعزز الشفافية
نا من بناء ھذه العالقة بين البعدين وفي حال تمك.  لالستثمار والنمو االقتصادياألمور الضرورية

  . ستفادة من االزدھار الفعلي للربيع العربياالقتصادي والسياسي، أعتقد في أننا قادرون على اال
  
أتمنى لكم كل النجاح في ھذا المنتدى . اآلن يعود األمر لكم أنتم الخبراء لتحويل األقوال إلى أفعالو

ًوأتطلع إلى رؤية النتائج قريبا جدا ً ! 
 

 
 



 
 
 
 


