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  كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة كريستينا السن
 

 "ويك أند المؤسسات المبتدئة"

 2016أيار  13الجمعة 
 المعهد العالي لألعمال

 

 
 للمطابقة عند اإللقاء

  حضرة السيدات والسادة، 

 حضرة مالكي المؤسسات المبتدئة، 

 

لكوني نا محظوظة نشطة الممتد لثالثة أيام. وأالمليء باأل يسّرني أن أكون هنا اليوم إلطالق هذا الحدث
  محاطة بهذا العدد الكبير من أصحاب المبادرات ومالكي المؤسسات المبتدئة الديناميكيين. 

من هذا القبيل، ونحن نفعل ذلك ألننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن  مبادرةإنها المرة األولى التي يمول فيها االتحاد األوروبي 
نؤمن أيضًا بأهمية االستثمار و  .هم ركيزة االقتصاد الصحي والقوي والمستدام المبتكرين والمبدعينحاب المبادرات أص

هذا و في األشخاص ونعرف أنكم جميعًا قادرون على المساهمة بشكل كبير في النمو واستحداث الوظائف في لبنان، 
  .أمر ملح

بين االتحاد األوروبي ظائف من األولويات الرئيسية للتعاون المتجدد في الواقع، إن النمو االقتصادي واستحداث الو 
 وظائف في التكنولوجيا الفائقة توفر مع الحكومة. وٕاذا استطعنا في الوقت نفسه استحداث ولبنان والذي نعمل عليه

ن ولتفكروا بطريقة صديقة للبيئة، تصبح األمور أفضل مما هي عليه اآلن. ونحن ندعوكم جميعًا لتكونوا مبدعي حلوالً 
  "ثورية" في هذا المجال.  –ربما  –غير تقليدية وتبتكروا حلوًال 

ك العديد من البلدان، يحرّ  كما فيفي لبنان، و طالما كان دعم القطاع الخاص أولوية بالنسبة إلى االتحاد األوروبي. 
مبالغ كبيرة لتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم . وقد أنفقنا القطاع الخاص النمو ويستحدث الوظائف
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الكثير من في الوقت الذي تواجه فيه دفع القطاع الخاص وتحسين بيئة األعمال. وهذا الدعم أكثر مالءمة اليوم، ل
  .بسبب األوضاع الصعبة في البالد والمنطقة يومية في أعمالهاال العقباتالشركات 

فإن أصحاب  –التحديات  هالحجم الذي قد تبلغونحن نعرف جميعًا  –هما حصل في لبنان إال أننا متفائلون، فم
  المبادرات اللبنانيون ال يستسلمون، بل يثابرون ويبتكرون ويستمرون في مشاريع أعمالهم.

ن بينهم وى ورعاة أعمال، موخالل عطلة نهاية األسبوع هذه، ستتاح لكم الفرصة للتفاعل مع جهات راعية عالية المست
  . اركة في هذا الحدث لمشاطرة خبرته ودرايته. ودعوني أرحب بحرارة بمن قدم إلى بيروت للمشأوروبيون

، وسبيد، وبيريتيك، والمحور التكنولوجي البريطاني AltCityكما أقّدر الدور المحوري لبناة النظام على غرار 
ان األعمال في الجنوب، وحاضنة األعمال اللبناني، وجمعية احتضان األعمال في طرابلس، وجمعية احتض

لروحية  أن ننسى مصرف لبنان ودعمه الذي ال ريب فيه ، وكفاالت، من دونSmart ESAالمنشأة حديثًا 
ي األعمال، أي المبادرة. وتؤمن كل هذه المؤسسات وصوًال إلى الموارد األساسية الضرورية لنمو مبادر 

  بكة.التكنولوجيا ورأس المال والشة و الموهب

أنتم جميعًا أساسيون في ما نسميه، وفي غياب أي عبارة أفضل، قدرة هذا البلد على التكيف والمواجهة. لبنان 
  يحتاج إلى أشخاص مثلكم، واالتحاد األوروبي فخور ومتحمس ليكون جزءًا من هذا المشروع. 

 شكرًا. 


