
  لبنان السفيرة أنجلينا أيخھورستكلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في

 حفل إطالق برنامجي جودة

)المرحلة الثالثة من برنامج الجودة وبرنامج توأمة الجودة(  

  2013 نيسان 25السراي الكبير، 
 

  عند اإللقاءةللمطابق

 
   نحاس،حكومة تصريف األعمال نقوالمعالي وزير االقتصاد والتجارة في 

  أصحاب السعادة، 
  حضرة مدير برنامج الجودة الدكتور علي برو،

  حضرة خبراء الجودة،
 حضرة السيدات والسادة،

 
 إدارة الجودة وبنيتھا لتعزيز األوروبيًيسرني أن نلتقي مجددا إلطالق برنامجين ممولين من االتحاد 

لمرحلة الثالثة من برنامج او. تصاد اللبنانيفسية لالق في زيادة القدرة التنا والمساھمةالتحتية في لبنان
. ًيتضمن أيضا توفير تجھيزات للجھات اللبنانية المعنية بالجودةعبارة عن برنامج مساعدة فنية الجودة 

من وزارة االقتصاد والتجارة اللبنانية مع نظراء لھم معنيين بالجودة يجمع موظفين ف" توأمةال"أما برنامج 
 برامج التوأمة تسمح للنظراء في اإلدارات المتشابھة بتبادل وكما تعرفون، فإن. من المملكة المتحدة

لذلك فإننا ندعم بقوة . شبكات تدوم أكثر من البرنامج نفسهبناء ب والدراية والممارسات الجيدة والمعرفة
 . عمليات التوأمة في لبنان

 
 الصادرات  وزيادة على المنافسة جعل المنتجات اللبنانية أكثر قدرةتھدف مشاريعنا المشتركة إلى

 في وھناك حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى للنمو وفرص العمل. المزيد من فرص العملاستحداث و
 . لبنان وأوروبا

 
لمسنا خالل اليوم الخاص بالجودة الذي أقيم الخميس الماضي في المجلس االقتصادي واالجتماعي، و

ً أداء فائقا يتوقف يحقققطاع العام، ألنه حتى القطاع الخاص الذي  الأھمية التطرق إلى إدارة الجودة في
 . قطاع عام مرتكز على الخدمة وفاعلنجاحه على 

 

  حضرة السيدات والسادة، 
  

تفاقم تداعيات األزمة  حفل اإلطالق ھذا في وقت يواجه فيه لبنان تحديات أساسية نتيجة استمرار يأتي
 ويقدر. ًئين الذين يدخلون إلى لبنان ھربا من العنف الدائر عبر الحدود، السيما أعداد الالجالسورية عليه

 وقد تم تخصيص مبالغ كبيرة ،الظروف االستثنائية التي يعيشھا لبناناالتحاد األوروبي ودوله األعضاء 
وقدمت الدول  مليون يورو 93 وحدھا أكثر من  خصصت مؤسسات االتحاد األوروبي–للمساعدة 

  من المساعدةمزيدماسة إلى أن ھناك حاجة ًتماما ونحن ندرك .  مليون يورو50األعضاء أكثر من 
ونأمل في أن ينضم إلينا شركاء آخرون في المنطقة في . ًوندرس طرقا للحصول على المزيد من التمويل

  . غير الحكوميةجھد تضامن حقيقي، على غرار القطاع الخاص والحمالت الوطنية والمنظمات 
 

ً أنه ال يمكننا االستمرار في أنشطة التعاون كما لو أن شيئا لم نحن ندركوفي ضوء الوضع في البالد، 
 فالعمل ال يتم كما جرت العادة، إذ تغير الوضع على األرض بشكل كبير.  خالل العامين الماضيينيتغير

واليوم أقول . ً وعلينا االستجابة له سريعاد،على بعد كيلومترات قليلة خارج العاصمة وعلى مستوى البال
التي ھي بغالبيتھا بأمس لكم إنه يمكننا أن نضمن لكم أن دعمنا سيعود بالفائدة على الجماعات اللبنانية 



الحاجة لدعم السلطات اللبنانية واألسرة الدولية حتى تتمكن من االستمرار في مساعدة من يھربون من 
 . دوامة العنف

 

 الحدود ًال ننسى أبدا أن استجابة لبنان والشعب اللبناني للتحديات الناشئة عن تدفق الالجئين، مّنقيعندما 
، وما زال آالف الالجئين مستضافين في  قليلة إعادة قسريةوحصلت حاالتمفتوحة أمام الجميع، بقيت 

وھو أمر كان ليبلغ في ضامنه، وھذا دليل قوي على كرم المجتمع اللبناني وت. المنازل الخاصة للبنانيين
 . نقطة الذروةفي ھذه اللحظة أي بلد آخر حول العالم 

 

، فإننا ال  منتجات أفضل وآمنة أكثر في السوق وزيادة الصادراتلذلك ومع التركيز على حصولنا على
ودعوني أنھي بشكر رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي . ننسى االحتياجات الفورية والملحة

فخالل العامين . نحاس على الجھود المستمرة وااللتزام بالتعاون مع االتحاد األوروبينقوال  والوزير
فعند المشاركة في اجتماعات اللجان الفرعية لالتحاد . حققناهالماضيين، كان ھناك ميل لنسيان ما 

ة، فقد تحقق عدد ً الثالثة الماضية، كان واضحا أنه رغم التحديات المتعدداأليام خالل األوروبي ولبنان
وإننا نتطلع إلى العمل مع الحكومة اللبنانية الجديدة في جھد . من اإلنجازات على مستوى مجلس الوزراء

 . مشترك لصون أمن البالد ووحدتھا
 

  . ًشكرا


