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

 
 

  معالي وزير االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكيم، 
  معالي وزير التنمية اإلدارية نبيل دي فريج، 

  أصحاب السعادة، 
  حضرة مدير برنامج الجودة الدكتور علي برو، 

 حضرة السيدات والسادة، 
 

ال بد من العودة إلى األحداث الحزينة التي  ولكن. يسرني أن أكون معكم هنا اليوم في هذه المناسبة السعيدة
ضحاياهما. فقد سقط الحداد على  –في قلب أوروبا  –لبنان وفرنسا  عاشوقعت في األسبوع الماضي وكيف 

  . ما كانوا يتوقعونهاوقعت في ظروف  أليمةأناس أبرياء في هجمات 
  

كنها تجعلنا أيضًا ندرك كما أننا مترابطون ر في مدى هشاشة الحياة. ليجعلنا هذا النوع من الظروف نفك
التحديات عينها ونخوض المعركة عينها  وٕالى أي مدى نتشارك –في أوروبا وفي هذه المنطقة  –بشكل وثيق 

 من أجل عالم أفضل من الذي نعيش فيه اليوم. 
 



أي في جهود في مجال األمن، أكثر ق يوثلماضي سيقودنا إلى التعاون بشكل إن ما حصل في األسبوع ا
مكافحة اإلرهاب، وتبادل المعلومات االستخبارية وحتى الجهود العسكرية. لكن هذا يجب أن يقودنا أيضًا إلى 
شراكات أقوى حتى من النوع الذي نحتفل به اليوم، أي مشاريع تحسن الحياة اليومية للمواطنين العاديين في 

 التحمل والتعافي.هذا البلد وتجعل لبنان بلدًا أقوى وأكثر قدرة على 
 

حسن قدرة منتجاتها على موح الدائم ألي شركة تود أن تإن تحسين المعايير وجودة المنتجات هو الط
ه ناجح كان هدفه خدمة هذ برنامجاالستقطاب في الداخل والخارج. لذلك أشعر بالفخر لالحتفال بإنجازات 

شريك األساسي للبنان في مجال تعزيز الجودة كونه البمكانة االتحاد األوروبي الغاية. كما أنني فخورة ب
 واالمتياز. 

 
لقد عمل فريقا االتحاد األوروبي وبرنامج الجودة (وحدة الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة) بشكل دؤوب 

الجودة اللبنانية. وقد مر عقد من الزمن اآلن على تعاون خالل األعوام الماضية لتحسين ما يعرف ببنية 
الخاص، ذلك أن البنية  هلقطاعتحفيز القدرة التنافسية االتحاد األوروبي الوثيق مع لبنان لمساعدته على 

  التحتية المناسبة للجودة ضرورة حتمية.
  

لذي يمكنه من خالل ضمان لكن السؤال الذي قد يطرح: ماذا يعني هذا؟ إنه اإلطار المؤسسي الضروري ا
االمتثال في مجاالت فنية كتوحيد المعايير والشهادات واالعتماد تقديم دليل مقبول على أن المنتجات 

  ها السلطات العامة أو السوق.توالخدمات تلبي المتطلبات. وينطبق هذا األمر في حال طلب
  

 –صادراته  ألعلى معايير الجودة الدولية وزيادةيبدو كل هذا تقنيًا، لكنه شرط مسبق إذا أراد لبنان االمتثال 
ويفتح هذا بشكل فعلي الباب لتكامل أفضل في ليس فقط لالتحاد األوروبي بل أيضًا لباقي أنحاء العالم. 

 منظومة التجارة العالمية وهو عامل مهم لنمو االقتصاد اللبناني. 
 

ماليين يورو قد ساهم في  4وروبي بأكثر من لذلك يسرني أن يكون برنامج الجودة الذي موله االتحاد األ
 تحقيق تحسن كبير في البنية التحتية اللبنانية للجودة لصالح األفراد والمؤسسات في لبنان. 

 
 



 حضرة السيدات والسادة، 
 
إن البرامج الشاملة كهذا البرنامج يمكن أن تحمل الكثير من التحديات ألنها تتطلب التزامًا قويًا ومستمرًا 

جموعة واسعة من الشركاء ومقدارًا كبيرًا من التنسيق. ونجاح برنامج الجودة هو ثمرة التزام عميق أظهره لم
  شركاؤنا اللبنانيين والخبراء األوروبيون. 

  
لكن العمل ال يتوقف هنا، إذ يجب تحسين البنية التحتية اللبنانية للجودة أكثر وتبقى الكثير من التحديات 

تأسيس هيئة اعتماد عاملة ويتعين على لبنان تطوير ثقافة  يجبالجتها. وبشكل خاص، المهمة التي يجب مع
  جودة أفضل. 

  
لقد خطونا بفضل برنامج الجودة خطوة مهمة إلى األمام في هذا اإلطار. كما أظهرنا ما تستطيع أوروبا 

نعمل على المزيد من  سوفولبنان فعله عندما يعمالن معًا على مسائل عملية مهمة لحياة الناس العاديين. و 
، لكن األهم أننا سنستمر في تعزيز شراكتنا في وقت يحمل الكثير من البرنامجالشبيهة بهذا  هذه البرامج

  التحديات لنا جميعًا.  
  

 شكرًا على حضوركم وحسن إنصاتكم. 

 


