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 للمطابقة عند اإللقاء

 
 

 

   لوكا راندا، مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان، حضرة السيد

  البحث عن أرضيةمنظمة حضرة السيدة إيميلي جاكارد، والصديقات واألصدقاء والزميالت والزمالء من

  ،  األخرىالمنظمات الشريكةو مشتركة

 حضرة السيدات والسادة، 

 

تاج الحسي واإلبداعي لجھودنا المشتركة لدعم الشباب أشاھد بنفسي اإلنأن يسرني أن أكون ھنا اليوم معكم و

 .اللبناني في بحثه عن الھوية

 

ويشكل مشروع . يبذل االتحاد األوروبي الكثير من الجھود لتعزيز عمليات السالم والمصالحة حول العالم

.  ھذه الجھودً جزءا منمنظمة البحث عن أرضية مشتركةوھذه المبادرة التي تتوالھا " تعزيز السلم األھلي"

لتطرق إلى مختلف تحاول افھي نتيجة شراكة مثمرة بين االتحاد األوروبي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

األبعاد التي نعتقد بأنھا عناصر ضرورية لبناء السالم على غرار استخدام وسائل اإلعالم البديلة كأداة 

سة، وتعزيز الذاكرة الجماعية، وإدخال بناء السالم لتعزيز النقاشات مع األجيال الشابة في شأن مسائل حسا

المسائل نظامية وغير النظامية، ودعم مساحة تواصل للمجتمع المدني في شأن في القنوات التعليمية ال

 . المتعلقة بالسلم األھلي، ودعم مبادرات الحد من النزاع على المستوى المحلي

 

 



 على نيل االتحاد األوروبي ةُة إلينا، إذ يقام بعد أسابيع قليلويكتسب ھذا الحفل الليلة أھمية خاصة بالنسب

ُ، واألھم أنه يقام في وقت أعادت فيه األحداث األخيرة في لبنان ذكريات الماضي 2012جائزة نوبل للسالم 

  .التي يفضل المجتمع اللبناني أن يتركھا وراءه

 

ونحن . ًإن الوضع الحالي يؤكد مجددا على أھمية دعم النشاطات الھادفة إلى تعزيز التعايش السلمي في لبنان

لكننا نؤمن بأن نشاطات على غرار ھذا .  بالحلول السحرية للمسائل القائمة منذ وقت طويل بالطبعال نؤمن

ونأمل ". لآلخر"عزيز التفاھم المشترك للنقاش وت" منةآمساحات "الحدث الذي نطلقه اليوم تساھم في إيجاد 

نان من خالل ز استقرار لبيديناميكيات بناءة ضمن المجتمع اللبناني من شأنھا تعزإيجاد في أن نساھم في 

  .االلتزام مع الشباب

  

ًفي الواقع، يؤدي الشباب دورا مھما في دعم التغيير وبناء مستقبل مشترك ونحن نفھم أنكم والكثير من أبناء . ً

.  مأساوي ومستقبل غامضٍلجيل الشاب اللبناني اآلخرين تجدون أنفسكم عند مفترق طرق بين ماضا

نكم إيصال احتياجاتكم ومشاكلكم من خالل الحوار السلمي من المشاركة البناءة في حياة بالدكم ّوسوف يمك

ً فيه، فإن لديكم دورا وبصفتكم قادة المستقبل وصانعي القرارات.  اإليجابياوالمساھمة بفاعلية في تطورھ

  . ًمھما تؤدونه في بناء بيئة سلمية لألجيال القادمة

 

لقد كان نجاح االتحاد األوروبي في تعزيز السالم والمصالحة والديمقراطية وحقوق اإلنسان في أوروبا 

قد و. ًوخارجھا نتيجة رؤية وإنما أيضا جھود جميع شعوب أوروبا الذين ساھموا في تحقيق ھذا الحلم

  .برامج التبادل والتعارف عبر حدود أوروباًاضطلع الشباب بدور مھم في ھذه العملية، مثال من خالل 

 

ّلذلك أود أن أنھي كلمتي بشكر الجميع والسيما بنات وأبناء الجيل الشاب الذين شاركوا في مسابقة الفيديو 

 . السالم واالستقرارًھذه، مجددا دعم االتحاد األوروبي لمساعدتھم على بناء لبنان ينعم ب

 

 . ًشكرا


