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************************* 
 للمطابقة عند اإللقاء

 
 

  الن حكيم،أالدكتور معالي وزير االقتصاد والتجارة 
  ّحضرة مدير برنامج الجودة الدكتور علي برو،

   السيد دافيد بل،مؤسسة المواصفات البريطانيةفريق العمل الخارجي في حضرة رئيس 
    أصحاب السعادة، 

  حضرة خبراء الجودة،
 حضرة السيدات والسادة، 

 
دعم وحدة "برنامج الجودة  التوأمة في إطار برنامجا الحفل الختامي لأشكركم على استضافتكم لي في هذ

   ".الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة
  

ًلقد بذل فريقا االتحاد األوروبي وبرنامج الجودة جهودا كبيرة خالل األعوام الماضية بهدف تحسين البنية 
ى غرار القياس والمعايرة ومنح الشهادات  والتي ترتبط بالمجاالت الفنية عل،التحتية للجودة في لبنان

وكما تعرفون، فإن هذه البنية التحتية شرط مسبق لالمتثال للمعايير الدولية ولتحسين العالقات . واالعتماد
  .  التجارية

  



أن من الضروري  والذيوخالل العقد الماضي، تعاونا بصورة وثيقة لدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، 
  . ية تحتية مالئمة للجودةبنتتوفر له 

  
ً مختلف مكونات برنامج الجودة دعما لبناء قدرات المؤسسات الرئيسية، السيما في مجاالت المعايير ّقدمتلقد 

  .والمقاييس واالعتماد وتقييم االمتثال ورصد السوق وحماية المستهلك
  

ن المصنعين ّة بالجودة هي التي تمكساسي، فالبنية التحتية الفنية والخاصكله أ أن هذا ودعونا ال ننسى كم
وهذا ما يفتح . والموردين من أن يظهروا أن منتجاتهم تمتثل للتشريعات المالئمة وأنها تلبي متطلبات الجودة

ًيا ناًتجات، أوال في السوق المحلية وثالباب أمام القبول في األسواق الدولية ويحول دون ازدواجية اختبار المن
  . ةفي األسواق المستهدف

  
ًعامين تقريبا، اعتبارا من كانون الثاني  خالل فترة تم تنفيذهإن برنامج التوأمة هذا الذي نختتمه اليوم قد  ً

 والمكتب الوطني للقياس في بريطانيا، ة المتحدة من خالل مؤسسة المواصفات، بمساعدة المملك2013
ومول االتحاد األوروبي . والجمهورية التشيكية من خالل المكتب التشيكي للمعايير والمقاييس واالختبار

وهذا مبلغ صغير مقارنة بما .  مليون يورو، كجزء من برنامج الجودة1.4البرنامج بمبلغ إجمالي وصل إلى 
  !تم تحقيقه

  
 النتائج النهائية ملفتة، ويسرني أن يكون البرنامج قد كانت،  التي استمعنا إليهالعروضكما تبين لنا من اف

  . أفضى إلى تحسينات كبيرة في البنية التحتية للجودة في لبنان، وذلك لصالح الشعب اللبناني بكل مكوناته
  

  :ودعونا اآلن نستعيد اإلنجازات
  

 للقياس ووضعت تسعة مراسيم قياس لدعم قانون القياس، لقد تم اعتماد ثالثة مختبرات، وأنشئ مجلس وطني
خطوات تحديث مهمة، وبات لدى مكتب  - ليبنور – اللبنانية والمواصفات المقاييس مؤسسةوحققت 

ًالمعلومات التجارية نظام معلومات جديد لمساعدة المصدرين اللبنانيين، وتلقت مديرية حماية المستهلك تدريبا 
  . ٕاييس القانونية وكيفية التعامل مع شكاوى المستهلكين وانفاذ قانون المستهلكًمكثفا على وضع المق

  
 حضرة السيدات والسادة، 



 
ًإن البرامج الشاملة كهذا البرنامج يمكن أن تنطوي على تحديات كبيرة ألنها تتطلب التزاما قويا ومستمرا  ً ً

ًلمجموعة واسعة من المستفيدين ومقدارا عاليا من التنسيق عليه فإن النجاح الحقيقي هو ثمرة التزام عميق و. ً
  .أظهره شركاؤنا اللبنانيون وخبراء االتحاد األوروبي

  
 إدخال المزيد من التحسينات على البنية التحتية للجودة في لبنان، ، إذ يجبغير أن العمل ال يتوقف هنا

 إنشاء هيئة اعتماد فاعلة، يوبصورة خاصة، سوف يكون من الضرور. غير أنه ما زال هناك تحديات كبيرة
  . تطوير ثقافة جودة أفضلويجب 

  
إن االتحاد األوروبي هو الشريك الرئيسي للبنان في مجال الجودة واالمتياز، وهما أساسيان للنمو االقتصادي 

  .سرنا خطوة كبيرة إلى األمام في هذا اإلطارومع برنامج الجودة، . واستحداث الوظائف في لبنان
  

أالن حكيم على جهوده المستمرة لتعزيز التعاون بين االتحاد الدكتور  وزير االقتصاد والتجارة دعوني أشكر
خبراء االتحاد األوروبي وفريق برنامج الجودة على االلتزام الدكتور علي برو واألوروبي ولبنان، وكذلك 

  . والعمل الدؤوب خالل العامين الماضيين
  

  ! ًلقد كان العمل رائعا
  

 . ًشكرا


