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 للمطابقة عند اإللقاء 
 

  
 حضرة السيدات والسادة، 

 
 .افتتاح ورشة العمل هذه الخاصة بتقنيات استطالع السوقيسرني أن أكون بينكم اليوم في 

 
 تايكس الخاص باالتحاد – المساعدة التقنية وتبادل المعلوماتيعقد اجتماع اليوم في إطار برنامج 

.  على شركائنا الرئيسيينخبراء من أوروبا لعرض التشريعات واألنظمة األوروبيةيستقدم   والذياألوروبي
 . ن االمتثال للقواعد األوروبية وتطبيقها معلومات عكما يعطي

 
فهذا يظهر اهتمام لبنان في االمتثال أكثر لمعايير . اديزدأن يكون استخدام لبنان لهذه األداة في اويسرني 

 .   االتحاد األوروبي وأنظمته
 

جارب ًالتقريب التقني جهودا على مستويات متعددة تتضمن المعايير وأفضل التعلى صعيد يبذل لبنان 
ويعني هذا التقريب التقدم في تطبيق خطة . واألوجه القانونية والتجارية باإلضافة إلى ثقافة روحية المبادرة

ياسة األوروبية للجوار، وهو سيؤدي بالتأكيد إلى العمل المشتركة لالتحاد األوروبي ولبنان في إطار الس
  . تحقيق المزيد من التكامل للبنان في االقتصاد المعولم

 
مه للبنان في المديين المتوسط والطويل عن تأمين يقداألوروبي تما يتعين على االتحاد ّيجب أال يقل و

ن نؤمن بأن هذه فرصة ونح.  مليون مواطن وعميل500التكامل في السوق األوروبية التي تضم أكثر من 
 ! يجب عدم تفويتها

 
. 2006يدعم االتحاد األوروبي وضع نظام يعمل بشكل جيد وفاعل الستطالع السوق في لبنان منذ عام 

 مليون يورو لتعزيز البنية التحتية اللبنانية للجودة التي تشمل 20وحتى اليوم، جرى تخصيص أكثر من 
 . األوجه القانونية والمؤسسية والمتعلقة بالقطاع الخاص

 



 ماليين يورو لتعزيز البنية التحتية 6م إضافي من االتحاد األوروبي بقيمة د تم الحصول على دعوق
وسوف تعزز هذه المساعدة عملية وضع المعايير واالعتماد . 2015-2012اللبنانية للجودة للفترة 

 . متياز لالاللبنانية جوائزالوالقياس واستطالع السوق والتفتيش، كما أنها ستدعم 
 

جري في الوقت الراهن توفير مساعدة فنية مهمة وتنفيذ برنامج توأمة مع إدارات وكجزء من هذا الدعم، ي
هي المؤسسة ًروبي التي تعمل مع لبنان حاليا هيئات االتحاد األوو. ألعضاء في االتحاد األوروبيالدول ا

 . البريطانية للمعايير بالتعاون مع المكتب التشيكي للمعايير والقياس واالختبار
 

في استطالع السوق، وهم يأتون  وغنية أوروبية واسعةراء الذين يشاركون في هذا المنتدى خبرة ويقدم الخب
ًمن إدارات في العديد من البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي وتحديدا من سلوفينيا والجمهورية التشيكية 

 . وبلجيكا وبولندا والبرتغال
 

ة االقتصاد والتجارة من مختلف أنحاء لبنان ليشاطروا خبراءنا ويسعدني أن أرى بيننا اليوم ممثلين عن وزار
 . األوروبيين خبراتهم وهواجسهم

 
ًفي الختام، أتمنى أن يكون عملنا جميعا مثيرا لالهتمام ومثمرا ً ً. 

 


