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   للمطابقة عند اإللقاء
 

 
 أصحاب السعادة، 

 
 حضرة السيدات والسادة، 

 
تسرني المشاركة في هذا المنتدى الذي يجمع الفاعلين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها 

وآمل في أن يساهم هذا الحوار في تبادل اآلراء واألفكار . تماعيالمؤسسات الوطنية المسهلة للحوار االج
 -همة بالنسبة إلى التعاون األورووالخبرات من أجل فهم أفضل للمسائل االجتماعية واالقتصادية الم

 .متوسطي
 

لى إمنظمات المجتمع المدني في سياسة االتحاد األوروبي للتعاون الخارجي والتنمية يعود الدور الذي تؤديه 
ويساعدنا الحوار العميق والبناء الذي يجريه االتحاد األوروبي مع . زمن بعيد وقد تطور بشكل كبير مع الوقت

العديد من منظمات المجتمع المدني في مجموعة من المسائل باستمرار على توفير الدعم المطلوب لمن 
 . يدعون إلى الديمقراطية والعدالة االجتماعية

  
ً، وتقديرا للدور المهم الذي اضطلع به المجتمع المدني 2010 في تونس في نهاية عام  المظاهراتومنذ بدء

ًفي االنتفاضات في منطقة جنوب المتوسط، اعتمد االتحاد األوروبي سريعا مقاربة جديدة في عالقاته مع 
.  المجتمع المدنيًجيرانه الجنوبيين، السيما في ما يتعلق بتوفير مساحة لتعاون أكثر تنظيما واستراتيجية مع

 العالقة – وتحسين – إحدى الفرص المتاحة لبناء 2010وتشكل عملية الحوار المنظم التي ُأطلقت في عام 
من الفاعلين في المؤلفة  المتنوعة  عملية الحوار المنظممجموعةمع (مة ومنظمات المجتمع المدني بين الحكو

  ). مجال التنمية
 



متوسطية المنصات األكثر مالءمة التي من -االجتماعية في المنطقة األوروتشكل المجالس االقتصادية و
شأنها أن تسمح لجميع األطراف بالجلوس إلى طاولة واحدة وتبادل اآلراء في شأن االحتياجات االجتماعية 

لك واالقتصادية للمواطنين وفق الهيكلية الثالثية الطرف، أي أصحاب العمل والنقابات والحكومة، بما في ذ
 . المجتمع المدني

 
إلطار، بدأ االتحاد األوروبي وفي هذا ا. توافق عام على ضرورة تعزيز الحوار االجتماعيوفي لبنان، هناك 

وسوف يساهم . تعزيز الحوار االجتماعي في البالد عبر تمويل برنامج ذات صلة بقيمة مليوني يورول دعمه
والشركاء االجتماعيين على االلتزام بصورة أفضل في الحوار هذا البرنامج في بناء قدرة الحكومة اللبنانية 

 . االجتماعي
 

ً عاما ما زال سائدا عند جميع منظمات المجتمع المدني وكذلك لدى االتحاد األوروبي وهو ًاغير أن مفهوم ً
 . ماعيأنه على الحكومة اللبنانية إظهار المزيد من االلتزام إلعادة إحياء دور المجلس االقتصادي واالجت

 
 سيساهم في تعزيز "4ترسميد " األوروبي االتحاد برنامج خالل من اليوم القائم الحوار أن من ثقة على إنني

ّمجتمع من شأنه أن يسمح لكل منا بإيجاد مكانته ، "مجتمع شامل"بين أفراد الحوار االجتماعي في البالد 
 . والمساهمة بالكامل في تنمية البالد

 
 . وأن تكون النقاشات مثمرةلمنتدى هذاأتمنى كل النجاح ل

  
 . ًشكرا


