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 كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة كريستينا السن

 

 والتعاون الصناعي بين االتحاد األوروبي والعالم العربياللبنانية  اليوم الوطني للصناعة
   ، السراي الكبير 2016حزيران  2الثالثاء 

 
************************* 

 للمطابقة عند اإللقاء

 
  الوزراء تمام سالم،دولة رئيس مجلس 

  معالي وزير الصناعة حسين الحاج حسن، 

  سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 

  الشمالي،  يحيى العربية الصادرات لتنمية العربي االتحاد حضرة رئيس

  ، يمانويل نوتاريإمتوسطية اليورو نيما لالستثمار أالمفوض العام لشبكة حضرة 

  حضرة السيدات والسادة، 
 

والتعاون الصناعي بين االتحاد األوروبي  اللبنانية أن أكون بينكم اليوم إلحياء اليوم الوطني للصناعةيسرني 
في إطار المؤتمر األوروبي العربي الثالث لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وهذا والعالم العربي 

تحاد األوروبي وأوّد أن أشكر جميع المؤتمر محطة مهمة في إطار مشروع يوروميد لالستثمار الممول من اال
 على تنظيم هذه الفاعليات االقتصادية المتوسطية. نيما أشبكة الشركاء، خصوصًا 

 

  حضرة السيدات والسادة، 
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 اً كبير  اً مجتمعة جزء من االقتصاد في لبنان وهي تستقطب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم جزء أساسي
تحاد األوروبي باستمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في صلب من العمالة في البالد. ويضع اال

 2004سياساته في أوروبا والمنطقة على السواء. وشكل اعتماد الميثاق اليورومتوسطي للمؤسسات في عام 
محطة رئيسية في رسم سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم األعمال. وال يمكن استحداث 

  قطاع خاص ديناميكي. نمو االقتصادي المستدام الذي يحّركه فية وأفضل إال من خالل الوظائف إضا

إّن التنمية االقتصادية بشكل عام وفرص العمل للشباب بصورة خاصة هي من بين األولويات الرئيسية 
ة. وفي إطار لالتحاد األوروبي التي برزت عندما أجرينا في العام الماضي مراجعة شاملة لسياستنا في المنطق

  األولويات وكذلك من أجل تعاوننا مع لبنان.  وروبية للجوار الجديدة، تتصدر هذه سلمالسياسة األ

القتصاد فحسب، بل أيضًا لالستقرار. وعلينا جميعًا ي واستحداث الوظائف مهمين لليس النمو االقتصاد
ير ممكن من دون لنمو. وهذا األمر غنة لتوفير فرص طويلة األمد لمسؤولية العمل معًا إليجاد بيئة ممكّ 

  ة. تطوير التجارة وتنمية الصناع

النمو ويوجد الوظائف. وطالما كان دعم القطاع الخاص هو من يحرك القطاع الخاص  إنّ في غالبية البلدان، 
ة في لبنان أولوية بالنسبة إلى االتحاد األوروبي. وقد أنفقنا مبالغ كبيرة لتعزيز قدرة المؤسسات الصغير 

والمتوسطة الحجم في لبنان، وتحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة األعمال. وهذا الدعم أكثر مالءمة اليوم 
  نتيجة الوضع الصعب في البالد والمنطقة.  يةحيث تعاني العديد من الشركات في أعمالها اليوم

التأكيد على وجود غير أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بحد ذاته غير كاٍف، وعلينا أيضًا 
أسواق بيع لهذه المؤسسات. وهذا يعني أوًال السوق المحلية اللبنانية حيث يمكن للمنتجات ذات الجودة 

بنان تعزيز صادراته. وكما األفضل أن تحل مكان ما هو مستورد. لكن المهم بالدرجة نفسها هو أنه على ل
نعرف جميعًا، يسجل لبنان اآلن عجزًا تجاريًا كبيرًا مع شركائه التجاريين الرئيسيين، بمن فيهم االتحاد 

أخيرًا مع معالي وزير الصناعة حول هذا األمر وتأثير اتفاقية الشراكة  مفيدةاألوروبي. وقد كان لنا نقاشات 
اتفاقية الشراكة، لم يعد هناك من تعرفات على السلع الصناعية والزراعية.  بين االتحاد األوروبي ولبنان. فمع

لكن من الواضح أن هذا لم يكن كافيًا لتعزيز الصادرات إلى أوروبا، إذ ال يمكن التفاقية وحدها أن تصنع 
الضرورية  تنفيذ اإلصالحاتالعمل على المعجزات. فباإلضافة إلى االتفاقية، يتعين على شركائنا اللبنانيين 

امتثال المنتجات اللبنانية للمعايير الملحة وٕايجاد بيئة صديقة لألعمال. وباألهمية نفسها، علينا أن نضمن 
  ومستوى الجودة لألسواق األوروبية. 
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 –مليون يورو لمساعدة القطاع الزراعي وقطاع صناعة األخشاب  15لذلك أطلقنا أخيرًا برنامجًا بقيمة 
في لبنان. وسيكون تطوير سلسلة القيمة، والدعم المباشر للشركات  –ضار والمفروشات السيما الفاكهة والخ

ومساعدة مراكز تطوير األعمال في صلب هذا البرنامج. وبالشراكة مع منظمات األعمال والفاعلين المحليين 
ث المنتجات وتحدي ومؤسسات التمويل، سنساهم في إعادة تنظيم سالسل القيمة، ونساعد في تطوير

  ل الشراكات االستراتيجية مع االتحاد األوروبي. التكنولوجيا، ونسدي النصائح ونؤمن الرعاية للشركات، ونسه

للطرفين، فتحسين جودة منتجات التصدير اللبنانية لن تساهم في الوصول  فائدةً إننا نرى في تحسين الجودة 
في  ضروريةلعالم. لذلك فالمعايير والجودة إلى األسواق األوروبية فحسب، بل أيضًا إلى أي سوق أخرى في ا

هذا من دون ذكر أهميتها بالنسبة إلى حماية المستهلك والمسائل الصحية للسوق  –حال أراد بلد ما التصدير 
  المحلية أيضًا.  

 في الختام، أوّد التركيز على أن العملية التي نحن منخرطون فيها بالغة األهمية وتقّربنا من طموحنا المشترك
منطقة يورومتوسطية يمكن فيها للشركات إيجاد وتطوير واستيراد وتصدير واستثمار  إنشاءللمنطقة أال وهو 

  وبناء شراكات أعمال واستحداث وظائف في ظروف مثلى. 

دعوني أنهي كلمتي بأن أشكر مجددًا دولة الرئيس تمام سالم، ومعالي الوزير حسين الحاج حسن، والمنظمين 
  ستمرة لتعزيز التعاون بين االتحاد األوروبي ولبنان. على الجهود الم

 شكرًا. 

 


