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 30: نحاس..»الیوم العالمي للجودة«وزارة اإلقتصاد احتفلت بـ

االلتزام : مصنعاً غذائیّاً ستلقى دعم برنامج الجودة القصار
  بالمواصفات یسمح برقابة فاعلة 

  

  
  

اليوم العالمي «احتفل برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة الممول من االتحاد األوروبي بمناسبة 
مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي، برعاية وزير االقتصاد والتجارة في حكومة تصريف  ، في»للجودة

االعمال نقوال نحاس ومشاركة وزير الصناعة فريج صابونجيان، رئيس الهيئات االقتصادية عدنان القصار، رئيس 
نقابة أصحاب الصناعات  قسم العمليات لدى بعثة االتحاد األوروبي في لبنان دييغو إسكالونا باتوريل، رئيس

الغذائية منير البساط، مدير برنامج الجودة في وزارة االقتصاد الدكتور علي برو، ممثل المدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم العقيد ريمون ايوب، الرائد محمود بلطجي ممثال المدير العام لقوى االمن الداخلي 

مة والمدراء العامين والهيئات االقتصادية ورؤساء غرف التجارة والصناعة وعدد كبير من رؤساء االدارات العا
  .والزراعة وعدد من أصحاب ومديري المصانع الغذائية

تحدث مدير الجودة الدكتور علي برو عدد فيها بعض انجازات برنامج الجودة الممول من االتحاد األوروبي 
  :ومنها

مختبرا  11لمخبرية الحديثة والتدريب واالستشارات نجح منها مختبرا رسميا وخاصا بالمعدات ا 14دعم  - 
  .في الحصول على اإلعتماد الدولي من هيئات اعتماد أوروبية

مصنعا وشركة في  40مصنعا وشركة بالتدريب واالستشارات لتطبيق نظم إدارة الجودة نجح منها  50دعم  - 
  .ISO 22000ظام سالمة الغذاء وشهادة ن ISO 9001الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة 

الدعم الفني واالستشاري لكل من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومجلس االعتماد اللبناني  - 
  .هيئات للتفتيش ومنح الشهادات 5و



شخص حتى اآلن من إدارات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخا 2000تدريب اكثر من  - 
  .ة والمتوسطة على مختلف مواضيع الجودة ونظم إدارتها وآليات تطبيقهاالشركات الصغير

مشاريع قوانين ومراسيم في مجال الجودة والمواصفات والقياس واالعتماد والقواعد الفنية  8تقديم  - 
وإجراءات تقييم المطابقة وا
  .مراسيم منها حتى اآلن

إطالق الجائزة اللبنانية برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان وبإشراف مباشر من لجنة - 
حكام الجائزة برئاسة وزير االقتصاد وا

  .نيوالخاص وهيئات المجتمع المد
نشر وتعميم ثقافة الجودة من خالل إصدار العديد من الن - 

الجامعات وال
  }القصار } 

وجودنا اليوم جميعا يؤكد إقتناعنا بأهمية الجودة والمواصفات ودور«ثم تحدث القصار، مشيرا الى ان 
 .»ساسي في حماية المستهلك وردع التزوير، والمحافظة على البيئة والصحة والسالمة العامةاأل

إن اإللتزام بالمواصفات يسمح برقابة فاعلة لألسواق، ويساهم في تعزيز القدرة التناقسية «: وقال
ل السلطات ويوازي هذه العملية أهمية، االلتزام بتطبيقها من قبل المصنعين، وأيضا من قب. للمنتجات

المعنية، األمر الذي يترك انعكاسا
  .»وضع عوائق تقنية أمام التجارة

في ظل القوانين الجديدة للتجارة العالمية وإتفاقيات التجارة الحرة بين البلدان أصبحت العوائق «: اضاف
اية المنتجات الوطنية، لذلك تتشدد مؤخرا الدول المتقدمة في فرض معاييرالتقنية وسيلة جديدة لحم

لذلك تواجه بعض . صارمة خاصة في القطاع الغذائي، ما يتعذر على مصنعي الدول النامية التقيد بها
صناعاتها رفض الولوج إلى األسواق العالمية بسبب تلك العوائق ما يزي

  .الدول المتقدمة ويزيد من الهوة بين الدول الصناعية والدول النامية 
يواجه التصنيع الغذائي الكثير من المشاكل التقنية، والمطلوب تقليصها إلى أدنى حد ممكن أل«: وقال

وتقع المسؤولية أيضا على أصحاب المصانع . اإلنسان بصحته وعافيته هو المعني األول في هذا األمر
إنها مسؤولية مشتركة بين جهات مت. ارعين، فضال عن الدور الحكومي ومراكز األبحاث والمختبراتوالمز

تتعلق سالمة الغذاء بالنظافة والتتبع والتعب. إذا تعاونت في شكل وثيق، توصلت إلى النتائج المرجوة
والتغليف والتبريد والنقل والحفظ، وكلها 

بالمطابقة مع 
  }البساط } 

إنه لمن دواعي سروري واعتزازي الش«: من جهته، قال رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط
ان تكون إطاللتي الرسمية األولى كرئي

  .»اليوم الوطني للجودة«االحتفال بـ 
كما في كل عام، يعلن شهر «: ثم القى ممثل البعثة االوروبية دييغو اسكالونا ماتوريل كلمة قال فيها

تشرين الثاني، شهر الجود
  .»في جميع أنحاء العالم

ألكثر» اسبوع الجودة«هناك عدد كبير من المنظمات في أوروبا التي احتفلت في «: اضاف
  .»صنع بجودة، صنع من أجل النجاح«وكان عنوان اسبوع الجودة في اوروبا، وهذه السنة 

دة زارة اإلقتصاد هي أحد أهم شركاء اإلتحاد األوروبي في جهودنا الرامية الى دعم تطوير الجو«وأوضح ان 
، »في لبنان

  }نحاس } 
ان الحديث عن أهمية تطبيق مفهوم الجودة ال يقتصر «وفي الختام، تحدث الوزير نحاس، فأشار الى 

القطاع العام يشكل مدخال أساسيا لزيادة  اذ أن تطوير وتطبيق نظم إدارة الجودة في. القطاع الخاص
االنتاجية والكفاءة والفعالية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير الوقت والجهد واستعمال أفضل للموارد 

أضف إلى ذلك أن تطبيق مفهوم الجودة يؤدي إلى تمكين اإلدارات والمؤسسات العامة من مواكبة. المتاحة
ينطبق ما سبق ذكره على هيئات المجتمع «: وقال. »التها في الدول المتقدمةتطورات العصر ومحاكاة مثي

المدني لجهة اعتماد مفهوم إدارة الجودة في عملها االجتماعي واإلنساني، ل
  .»المساهمة في جودة الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع اللبناني

ية الصناعة اللبنانية بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص نظرا لدورها وإيمانا منا بأهم«وأعلن انه 

ص وال سيما في 

ثة لمنافسة وتنمية الصادرات بالتعاون مع اإلدارات المختصة، تم صدور قانونين وثال

 
لتجارة والتحضير للدورة الثالثة من الجائزة التي تتضمن القطاعين العام 

شرات والكتيبات وعقد عشرات الندوات في 
  .»معاهد الفنية والمهنية والمدارس الثانوية

ها 
 

ت أساسية على االقتصاد الوطني، وعلى تسهيل التبادل التجاري، وعدم 

 تقنية 

 د عجز الميزان التجاري لمصلحة

ن 

عددة 
ئة 

بالتوعية واإلرشادو تنتهي  عناصر مكملة لبعضها البعض تبدأ
  .»معايير الجودة العالمية

ديدين، 
وهو س لنقابة أصحاب الصناعات الغذائية، في حدث اليوم أال 

ة العالمية، ويشهد هذا الشهر الكثير من المناسبات التي تكرس لضمان الجودة 

عاما،  20 من 

  .، مؤكدا مواصلة التعاون المثمر للبعثة في لبنان»التعاون الجيد معنا«شاكرا الوزير نحاس على 

على 

 

ما لذلك من أثر إيجابي على 



س 
عمل جيتنا دعم قطاعات الصناعات الغذائية من خالل خطط 

ء 
ذه 

ي 

دة 
المذكورة تحدد 

ثالثين شركة صناعية  الوزيران نقوال نحاس وفريج صابونجيان شهادات برنامج الجودة لممثلين عن
 .نانية
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تميّز الصادرات اللبنانية والتي تشكل لها قيمة مضافة وتمايزها عن منافسيها، وتبرر أسعار منتجاتنا 
ونحن من هذا المنبر وبمناسبة اليوم العالمي للجودة نشجع . اللبنانية في األسواق العربية واألجنبية

ت الغذائية علىالصناعيين اللبنانيين، وال سيما أصحاب الصناعا
 .«كمواصفات األيزو والتتبع ومواصفات التصنيع الجيد والنظيف لتأمين سالمة الغذاء وسالمة المستهلك

مشروع الجودة فرصة فريدة لزيادة حصة المنتجات والخدمات اللبنانية في التجارة «ويرى القصار أن 
عدة على االلتزام بالمتطلبات التقنية والمواصفات العالمية، كما أنه سيمكنالعالمية من خالل المسا

 .«الصناعات المحلية من التأقلم مع المناخ التجاري الليبرالي
لد وفيما يرى البساط أن موضوع الجودة لم يعد خياراً أو رفاهية

ليست » جودة الغذاء«، مستنتجا أن »محتماً، ال بل فلسفة حياة أصبح واجباً «الغذائية، يشدد على أنه 
مسؤولية الصناعي وحده، بل هي نتاج توافر بنية تحتية متكاملة من أجهزة الرقابة ومختبرات ومراكز 
أبحاث ومناطق صناعية متخصصة ومقررات دراسة جامعية، وبرامج توعية وإرشاد للمستهلك والمصنع

 .«..بشرية ماهرة ومتخصصة الخ الخعلى حد سواء، وموارد 
لم يعد مفهوم الجودة بالنس«وبعد كلمة ممثل البعثة األوروبية دييغو اسكالونا ماتوريل، أكد نحاس أنه 

إلينا في لبنان ترفاً نمارسه فقط لتحسين صورة المؤسسة أو إلنقاص الهدر وزيادة االنتاجية، بل أصبح
م إدارة الجودة الشاملة والتركيز على إنتاج سلعٍ وخدمات ذات هناك ضرورة ملحة إلدخال وتطبيق نظ

جودة عالية وقيمة مضافة مرتفعة حيث لدينا ميزات تفاضلية تساعدنا على المنافسة محلّيا وكذلك عل
طبعاً إن الحديث عن أهمية تطبيق . اختراق أسواق جديدة بهدف زيادة صادراتنا وتكبير حجم اقتصادنا

اذ ان تطوير وتطبيق نظم إدارة الجودة في القطاع العام . يقتصر على القطاع الخاص مفهوم الجودة ال
يشكل مدخال أساسيا لزيادة االنتاجية والكفاءة والفعالية وتقديم خدمات 

 االلتزام بالجودة العالية لمنتجاتهم 

 

ى الصناعي الناشط في قطاع الصناعات   

 

بة 
 

ى

أفضل للمواطنين وتوفير الوقت 
ة ونشر أن عملية تطوير وتحديث أطر وأنظمة الجود: مضيفا. »والجهد واستعمال أفضل للموارد المتاحة

واليوم نغتنم . افة الجودة هي عملية ذات طابع استمراري نتيجة التطوير الدائم في مكوناتها وأنظمتها
هذه المناسبة لإلعالن عن أسماء ثالثين مصنعا غذائيا اختارها خبراء برنامج الجودة بناء على معايير 

ثق

 .«يةلمية موضوعة مسبقا وبالتعاون مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائ
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 إطالق اليوم الوطني للجودة بمناسبة يومها العالمي 

مصنعاً غذائياً لتلقي الدعم الفني والتدريبي واالستشاري  30اختيار : وزير االقتصاد

  

  

 

 

 

 

 

 

ومة تصريف األعمال نقوال نحاس 

 خبراء 

، "اليوم العالمي للجودة"ودة في وزارة الممول من االتحاد األوروبي بمناسبة 
ه نحاس ووزير الصناعة فريج صابونجيان، ورئيس الهيئات االقتصادية عدنان القصار، ورئيس قسم 

 
 

ى شهادة نظام إدارة ل

 

 

 

 

 

 

 

في احتفال اقيم أمس في مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي، " اليوم الوطني للجودة"اطلق أمس 
، إذ شدد وزير االقتصاد والتجارة في حك"اليوم العالمي للجودة"بمناسبة 

بيق نظم إدارة الجودة على ان مفهوم الجودة بالنسبة إلينا لم يعد ترفا نمارسه بل ضرورة إلدخال وتط
  ". الشاملة والتركيز على انتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة مرتفعة

واعلن بالمناسبة عن اختيار ثالثين مصنعا غذائيا لتلقي الدعم الفني والتدريبي واالستشاري من قبل
  .ينالدوليت 22005أو األيزو  22000البرنامج للحصول على شهادة األيزو 

الحفل الذي نظمه برنامج الج
حضر

ل، ورئيس نقابة أصحاب الصناعات العمليات لدى بعثة االتحاد األوروبي في لبنان دييغو إسكالونا باتوري
الغذائية منير البساط، ومدير برنامج الجودة في وزارة االقتصاد علي برو، وحشد من الفعاليات الرسمية 

  .واالقتصادية ورجال االعمال
  برو

استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم كلمة لبرو عدد فيها بعض انجازات برنامج الجودة الممول من االتحاد 
مختبرا رسميا وخاصا بالمعدات المخبرية الحديثة والتدريب واالستشارات نجح منها 14دعم : بي ومنهااألورو

مصنعا وشركة بالتدريب 50مختبرا في الحصول على اإلعتماد الدولي من هيئات اعتماد أوروبي، دعم  11
مصنعا وشركة في الحصول ع 40واالستشارات لتطبيق نظم إدارة الجودة نجح منها 

 

 

  



1الجودة 
هيئات للتفتيش ومنح الشهادات، تدريب اكث 5المقاييس والمواصفات اللبنانية ومجلس االعتماد اللبناني و

ع الجودة ونظم إدارتها وآليات تطبيقهشخص من القطاعين العام والخاص على مختلف مواضي 2000من 
  .وإطالق الجائزة اللبنانية برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان

  القصار
إن اإللتزام بالمواصفات يسمح برقابة فاعلة لألسواق، ويساهم في تعزيز القدرة "ثم تحدث القصار، فقال 
أهمية، االلتزام بتطبيقها من قبل المصنعين، وأيضا من قبل  ويوازي هذه العملية. التناقسية للمنتجات

السلطات المعنية، األمر الذي يترك انعكاسات أساسية على االقتصاد الوطني، وعلى تسهيل التباد
  ". التجاري، وعدم وضع عوائق تقنية أمامه

لعالية لمنتجاتهم كمواصفاوإذ شجع الصناعيين ال سيما أصحاب الصناعات الغذائية على اإللتزام بالجودة ا
ان الحص"، أكد "األيزو والتتبع ومواصفات التصنيع الجيد والنظيف لتأمين سالمة الغذاء وسالمة المستهلك

على شهادة المطابقة
المصداقي

المشاكل التقنية، والمطلوب تقليصها إلى أدنى حد ممكن ألن اإلنسان بصحته وعافيته هو المعني األول 
وتقع المسؤولية أيضا على أصحاب المصانع والمزارعين، فضال عن الدور الحكومي ومراكز . في هذا األمر

  .األبحاث والمختبرات
  البساط

واشار البساط الى النمو المتواصل الذي يحققه قطاع الصناعات الغذائية، وذلك نتيجة تراكم خبرات و
نظرا العتماد القطاع على التصدير وانتشاره في أسواق إقليمية وعالمية عدة، "، وقال "وابتكارات وتجدد

يعاب متطلبات ومواصفات، تتغير باستمرار، من المحتم على العاملين فيه، بذل المزيد من الجهود الست
لدى" ثقافة الجودة"من هنا تأتي اولوية انتشار . ومتطلبات ومواصفات الغذاء الجيد، الخالي من أي شوائب

جميع العاملين في قطاع الصنا
واكد البس

، واشار الى مشاكل تعيق تحقيق هذا الهدف، تندرج في تأمين الخبرات التقنية "الجودة في مؤسساتهم
المالئمة، الى توافر التمويل الالزم، وحتى األراضي الصناعية الصالحة لبناء مؤسسات صن

  ".ن انتاجها األولالجودة عنوا
  ماتوريل

لبنان واإلتحاد األوروبي يعمالن معا منذ أكثر من عشر سنوات في"ثم القى ماتوريل كلمة لفت فيها الى ان 
  ".مجال ضمان الجودة وتنفيذ برامج دعم الجودة المشتركة مثل برنامج الجودة اللبنانية

للجودة وتوفير الدعم البناء لقدرات المؤسسات، هذه البرامج تهدف الى تعزيز البيئة التحتية "وأعلن ان 
خصوصا في مجال المواصفات، المقاييس، اإلعتماد، مراقبة السو

وكشف ا
، وتنظيم إدارة تتبع لشركات المواد الغذائية اللبنانية التي جديدة لسالمة األغذية من خالل برنامج الجودة

تسعى الى تعزيز إمكانات التصدير، وسيتم تنفيذ هذه المبادرات من خالل برنامج الجودة في وزارة اإلقتصا
  ".مع المساعدة التقنية التي يقدمها خبراء من اإلتحاد األوروبي

  نحاس
قول ان لبنان بعدد سكانه ومساحته وارتفاع كلفة انتاجه غير قادر أصبح من البديهي ال"وتحدث نحاس فقال 

على المنافسة في األسواق العربية والعالمية من خالل اقتصاديات االنتاج الواسعة النطاق المبنية ع
لذا، لم يعد مفهوم الجودة بالنسبة إلينا. اإلنتاج الكثيف ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة منخفضة

رسه فقط لتحسين صورة المؤسسة أو إلنقاص الهدر وزيادة االنتاجية، بل هناك ضرورة إلدخال وتطبيق نما
، مؤ"نظم إدارة الجودة الشاملة والتركيز على انتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة مرتفعة

يادة االنتاجية والكفاءة أن تطوير وتطبيق نظم إدارة الجودة في القطاع العام يشكل مدخال أساسيا لز
  . والفعالية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير الوقت والجهد واستعمال أفضل للموارد المتاحة

إن احتفالنا اليوم سويا باليوم العالمي للجودة من خالل إط: "واضاف
ي مناسبة فعلية تشكل استمرارا لمسيرة طويلة مناسبة شكلية نطلق فيها الشعارات واألشعار، بل ه

لوزارة االقتصاد من خالل برنامج الجودة المدعوم من االتحاد األوروبي، والذ
، مشيرا الى ان البرنامج حقق نجاحات"وتقوية البنية التحتية للجودة في لبنان في القطاعين العام والخاص

كبيرة، وما

ISO 900  وشهادة نظام سالمة الغذاءISO 22000 الدعم الفني واالستشاري لكل من مؤسسة ،
ر 

ا، 

ل 

ت 
ول 

 مع المواصفات العالمية يشكل أهمية كبيرة للصناعات اللبنانية ألنه يؤمن لها 
يواجه التصنيع الغذائي الكثير من "وقال ". ق الخارجيةة ويسهل عملية تصديرها إلى األسوا

جهود 
بات 

 
  ".عات الغذائية مهما بلغ حجم إنتاجهم، كبرت المؤسسة أو صغرت

أعمق اإليمان، بمدى اهمية اعتماد نظم اإلنتاج النظيف، وضمان اط أن اعضاء القطاع مؤمنون 

اعية رائدة تجعل 

 

  ".ق وحماية المستهلك
سيتم تقديم مساعدة من قبل اإلتحاد األوروبي لتقنية برامج تجريبية  2015و 2014نه في العامين 

د 

لى 
 ترفا 

كدا 

الق اليوم الوطني للجودة ليس مجرد 

ي تمكنا من خالله من تطوير 
 

  . 2015-  2013الكثير في خطة عمله لألعوام   زال لديه



واعلن نحاس عن اختيار ثالثين مصنعا غذائيا لتلقي الدعم الفني والتدريبي واالستشاري من قبل خبراء 
  . الدوليتين 22005أو األيزو  22000البرنامج للحصول على شهادة األيزو 

ج الجودة لممثلين عن ثالثين شركة صناعية ثم سلم الوزيران نقوال نحاس وفريج صابونجيان شهادات برنام
 .لبنانية 

 

 

 

لبنان دييغو إسكالونا باتوريل، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية
ير البساط، مدير برنامج الجودة في وزارة االقتصاد الدكتور علي برو، ممثل المدير العام لالمن العام اللواء 

 

  : نحاس في احتفال اليوم الوطني للجودة
 مصنعا غذائيا لتلقي الدعم  ٣٠تّم اختيار

احتفل برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة الممول من االتحاد األوروبي بمناسبة اليوم العالمي 
للجودة، في مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي، برعاية وزير االقتصاد والتجارة في حكومة تصريف االعمال 

االقتصادية عدنان القصار، رئيس قسم نقوال نحاس ومشاركة وزير الصناعة فريج صابونجيان، رئيس الهيئات 
العمليات لدى بعثة االتحاد األوروبي في 

من
عب

من رؤ
  . من أصحاب ومديري المصانع الغذائية

  
  
  
  برو

ي، ثم كلمة مدير الجودة الدكتور علي برو عدد فيها بعض انجازات برنامج استهل الحفل بالنشيد الوطن
  : الجودة الممول من االتحاد األوروبي ومنها

مختبرا  11مختبرا رسميا وخاصا بالمعدات المخبرية الحديثة والتدريب واالستشارات نجح منها  14دعم  - 
  . في الحصول على اإلعتماد الدولي من هيئات اعتماد أوروبية

مصنعا وشركة في 40مصنعا وشركة بالتدريب واالستشارات لتطبيق نظم إدارة الجودة نجح منها  50دعم  - 
 ٢٢٠٠٠وشهادة نظام سالمة الغذاء  ISO ٩٠٠١الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة

الدعم الفني واالستشاري لكل من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومجلس االعتماد اللبناني - 
  . هيئات للتفتيش ومنح الشهادات 5و
شخص حتى اآلن من إدارات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص وال سيما في 2000تدريب اكثر من  - 

  . ع الجودة ونظم إدارتها وآليات تطبيقهاالشركات الصغيرة والمتوسطة على مختلف مواضي
  القصار

نحن نعتز بالجودة العالية التي تتميّز بها الصادرات اللبنانية والتي تشكل لها قيمة : ثم تحدث القصار فقال
ونحن من هذا . مضافة وتمايزها عن منافسيها وتبرر أسعار منتجاتنا اللبنانية في األسواق العربية واألجنبية

بمناسبة اليوم العالمي للجودة نشجع الصناعيين اللبنانيين وال سيما أصحاب الصناعات الغذائالمنبر و
على اإللتزام بالجودة العالية لمنتجاتهم كمواصفات األيزو والتتبع ومواصفات التصنيع الجيد والنظيف لتأمي

  . سالمة الغذاء وسالمة المستهلك
المواصفات العالمية يشكل أهمية كبيرة للصناعات اللبنانية ألنه  وأكد ان الحصول على شهادة المطابقة مع

عقيد ريمون ايوب، الرائد محمود بلطجي ممثال المدير العام لقوى االمن الداخلي وعدد كبير اس ابراهيم ال
ساء االدارات العامة والمدراء العامين والهيئات االقتصادية ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد

ISO .  
 

 

ية 
ن 



يؤمن لها المصداقية ويسهل عملية تصديرها إلى األسواق الخارجية بالتخفيف من إجراءات الفحوصات 
  . كما أنه يزيد المصداقية لدى المستهلك اللبناني. الباهظة في الدول المستوردة

ثير من ايواجه التصنيع الغذائي الك: وقال
وتقع المسؤولية أيضا على أصحاب المصانع . اإلنسان بصحته وعافيته هو المعني األول في هذا األمر

إنها مسؤولية مشتركة بين جهات م. والمزارعين، فضال عن الدور الحكومي ومراكز األبحاث والمختبرات
تتعلق سالمة الغذاء بالنظافة والتتبع والتعبئة . ونت في شكل وثيق، توصلت إلى النتائج المرجوةإذا تعا

والتغليف والتبريد والنقل والحفظ، وكلها عناصر مكملة لبعضها البعض تبدأ بالتوعية واإلرشادو تنتهي 
  . بالمطابقة مع معايير الجودة العالمية

واضاف الق
العالمية من خالل المساعدة على اإللتزام بالمتطلبات التقنية والمواصفات العالمية، كما أنه سيمكن 

وهنا نتوجه بالشكر لوزارة اإلقتصاد والتجارة . الصناعات المحلية من التأقلم مع المناخ التجاري الليبرالي
امج الجودة على تقديم الدعم التقني للمصانع اللبنانية لتأمين المطابقة مع معايير الجودة العالمية ولبرن

 . وتعزيز قدرتها التنافسية لتتخطى الحواجز التقنية وتساعدها على زيادة صادراتها إلى األسواق الخارجية
  البساط

أصبحت كلمة صنع في :  بل فلسفة حياة، وقالأما البساط فاعتبر ان موضوع الجودة أصبح واجباً محتّماً، ال
لبنان، التي تزين المنتجات الغذائية اللبن

ونظرا العتماد القطاع على التصدير وانتشاره في أسواق إقليمية وعالمية . على منافسيه من دول أخرى
لعاملين فيه، بذل المزيد من الجهود الستيعاب متطلبات ومواصفات، والتي ال عدة، بات من المحتم على ا

من هنا تأتي . تنفك تتغير باستمرار، متطلبات ومواصفات الغذاء الجيد، الخالي من أي شوائب، تلف او تلوث
بلغ حجم أهمية، ال بل اولوية انتشار ثقافة الجودة لدى جميع العاملين في قطاع الصناعات الغذائية مهما 

  . إنتاجهم، كبرت المؤسسة أو صغرت
من على هذا المنبر، أستطيع ان أؤكد أن اعضاء هذا القطاع مؤمنون أعمق اإليمان، ومقتنعون أشد: وتابع

االقتناع بمدى اهمية اعتماد نظم اإلنتاج النظيف، وضمان الجودة في مؤسساتهم، إال ان 
ندرج من تأمين الخبرات التقنية المالئمة، الى توافر التمويل الالزم، وحتىالهدف عوائق ليست بالسهلة، ت

األراضي الصناعية الصالحة لبناء مؤسسات صناعية رائدة تجعل الجودة عنوان
االستنتاج أن جودة الغذا

أجهزة الرقابة ومختبرات ومراكز أبحاث ومناطق صناعية متخصصة ومقررات دراسة جامعية، وبرامج توعية 
  .. وارشاد للمستهلك والمصنع على حد سواء، وموارد بشرية ماهرة ومتخصصة الخ الخ

الئم ان منذ فترة ليست ببعيدة، اعتمدت جمعية الصناعيين شعار نصدر أو نموت وأعتقد انه من الم: وختم
  . تعتمد نقابة أصحاب الصناعات الغذائية شعار نصنّع ونصّدر الجودة أو نموت

  ممثل البعثة االوروبية 
وأعلن ممثل البعثة األوروبية دييغو اسكالونا مارتويل ان هذه البرامج تهدف الى تعزيز البيئة التحتية للجودة 

المواصفات، المقاييس، اإلعتماد، مراقبة الوتوفير الدعم البناء لقدرات المؤسسات، خصوصا في مجال
أحد األسباب الرئيسية لدعم اإلتحاد األوروبي في هذه المجاالت هو لتحسي: وحماية المستهلك، وقال

ظروف القطاعات الصناعية في لبنان، حتى أن تصبح المنتجات اللبنانية أف
  . النمو اإلقتصادي اإليجابيالى زيادة الصادرات وتسهيل

سيتم تقديم مساعدة من قبل اإلتحاد األوروبي لتقنية برامج تجريبي 2015و  2014وكشف انه في العامين 
، وتنظيم إدارة تتبع لشركات المواد الغذائية اللبنانية التيQUALEBجديدة لسالمة األغذية من خالل

في وزارة اإلقتصاد  QUALEBيذ هذه المبادرات من خالل تسعى الى تعزيز إمكانات التصدير، وسيتم تنف
  . والتجارة مع المساعدة التقنية التي يقدمها خبراء من اإلتحاد األوروبي

وأوضح ان زارة اإلقتصاد هي أحد أهم شركاء اإلتحاد األوروبي في جهودنا الرامية الى دعم تطوير الجودة 
 . لجيد معنا، مؤكدا مواصلة التعاون المثمر للبعثة في لبنانفي لبنان، شاكرا الوزير نحاس على التعاون ا

أصبح من البديهي القول ان لبنان بعدد سكانه : أما الوزير نحاس فألقى بدوره كلمة أهم ما جاء فيها
ومساحته وارتفاع كلفة انتاجه غير قادر على المنافسة في األسواق العربية والعالمية من خالل اقت

of Scale(واسعة النطاق االنتاج ال
لذا، لم يعد مفهوم الجودة بالنسبة إلينا في لبنان ترفا نمارسه فقط . وخدمات ذات قيمة مضافة منخفضة

حة إلدخال وتطبيق لتحسين صورة المؤسسة أو إلنقاص الهدر وزيادة االنتاجية، بل أصبح هناك ضرورة مل
نظم إدارة الجودة الشاملة والتركيز على انتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة مرتفعة حيث 

لمشاكل التقنية، والمطلوب تقليصها إلى أدنى حد ممكن ألن 

تعددة

ة فريدة لزيادة حصة المنتجات والخدمات اللبنانية في التجارة يقدم مشروع الجودة فرص: صار
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صاديات 
Economies  ( المبنية على اإلنتاج الكثيف)Mass Production ( ومنتجات



لدينا ميزات تفاضلية تساعدنا على المنافسة محليا وكذلك على اختراق أسواق جديدة بهدف زيادة 
  . صادراتنا وتكبير حجم اقتصادنا

اذ أن تطوير وتط. تطبيق مفهوم الجودة ال يقتصر على القطاع الخاص وأشار الى ان الحديث عن أهمية
نظم إدارة الجودة في القطاع العام ي

وم أضف إلى ذلك أن تطبيق مفه. أفضل للمواطنين وتوفير الوقت والجهد واستعمال أفضل للموارد المتاحة
الجودة يؤدي إلى تمكين اإلدارات والمؤسسات العامة من مواكبة تطورات العصر ومحاكاة مثيالتها في الدو

ينطبق ما سبق ذكره على هيئات المجتمع المدني لجهة اعتماد مفهوم إدارة الجودة : وقال. المتقدمة
في جودة الخدمات المقدمة عملها االجتماعي واإلنساني، لما لذلك من أثر إيجابي على المساهمة 

  . لمختلف شرائح المجتمع اللبناني
مصنعا غذائيا تم اختيارها من قبل خبراء  30اليوم، نغتنم هذه المناسبة لالعالن عن أسماء ثالثين : وقال

برنامج الجودة بناء على معايير علمية موضوعة مسبقا وبالتعاون مع نقابة أصحاب ال
ع ستتلقى الدعم الفني والتدريبي واالستشاري من قبل خبراء البرنامج بعد القيام بتقييم أولالمصان

بيق 
شكل مدخال أساسيا لزيادة االنتاجية والكفاءة والفعالية وتقديم خدمات 

ل 
في 

هذه . صناعات الغذائية
ي 

Food Safety management System( لوضعها وقابليتها لتطبيق نظام إدارة الجودة في مجال سالمة الغذاء 
لحصول على شهادة األيزو وبالتالي ا) Traceability System(وفي مجال نظام التتبع في الغذاء واألعالف 

وقد وقعنا لهذا الغرض مذكرات تفاهم مع المصانع المذكورة تحدد مجال . الدوليتين 22005أو األيزو  22000
  . دعم الذي سيقدمه البرنامج من ناحية والتزامات تلك المصانع من جهة أخرى

 .شركة صناعية لبنانية ٣٠ ثم سلّم الوزيران نحاس وصابونجيان شهادات برنامج الجودة لممثلين عن
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مختبراً  11مختبراً رسمياً وخاصاً بالمعدات المخبرية الحديثة والتدريب واالستشارات، نجح منها  14دعم  - 
  .في الحصول على اإلعتماد الدولي من هيئات اعتماد أوروبية

مصنعاً وشركة  40م إدارة الجودة، نجح منها مصنعاً وشركة بالتدريب واالستشارات لتطبيق نظ 50دعم  - 
  .ISO 22000وشهادة نظام سالمة الغذاء  ISO 9001في الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة 

شخص حتى اآلن من إدارات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ال سيما في  2000تدريب اكثر من  - 
  .الجودة ونظم إدارتها وآليات تطبيقها الشركات الصغيرة والمتوسطة، على مختلف مواضيع

  القصار
إن اإللتزام بالمواصفات يسمح برقابة فاعلة لألسواق، ويساهم في : ثم ألقى القصار كلمة مما جاء فيها

تعزيز القدرة التناقسية للمنتجات ويوازي هذه العملية أهمية، االلتزام بتطبيقها من قبل المصنّعين وأيضاً من 
عنية، األمر الذي يترك انعكاسات أساسية على االقتصاد الوطني، وعلى تسهيل التبادل قبل السلطات الم

  .التجاري، وعدم وضع عوائق تقنية أمام التجارة
في ظل القوانين الجديدة للتجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة بين البلدان، أصبحت العوائق التقنية : وتابع

لوطنية، لذلك تتشدد الدول المتقدمة أخيراً في فرض معايير تقنية صارمة وسيلة جديدة لحماية المنتجات ا
لذلك تواجه بعض صناعاتها . خصوصاً في القطاع الغذائي، ما يتّعذر على مصنّعي الدول النامية التقيد بها

رفض الولوج إلى األسواق العالمية بسبب تلك العوائق، ما يزيد عجز الميزان التجاري لمصلحة الدول 
  .لمتقدمة ويزيد من الهوّة بين الدول الصناعية والدول النامية ا

  البساط
لن نكّل من تكرار حقائق وارقام تثبت ان هذا القطاع ال يزال يحقق نسب نمو متواصلة، : بدوره قال البساط

سواء في حجم أعماله أو األهم، حجم صادراته، وهذا اإلنجاز لم يتحقق بسهولة، وليس وليد صدفة، بل 
التي تزين المنتجات » صنع في لبنان«تيجة تراكم خبرات وجهود وابتكارات وتجدد، بحيث أصبحت كلمة ن

. الغذائية اللبنانية، تتمتع بقيمة مضافة تعطي اولوية لتسويق المنتج اللبناني على منافسيه من دول أخرى
ية عدة، بات من المحتم على ونظراً إلى اعتماد القطاع على التصدير وانتشاره في أسواق إقليمية وعالم

العاملين فيه، بذل المزيد من الجهود الستيعاب متطلبات ومواصفات، والتي ال تنفك تتغيّر باستمرار، 
من هنا تأتي أهمية ال بل اولوية . متطلبات ومواصفات الغذاء الجيد، الخالي من أي شوائب، تلف او تلوث

قطاع الصناعات الغذائية مهما بلغ حجم إنتاجهم، كبرت  لدى جميع العاملين في» ثقافة الجودة«انتشار 
  .المؤسسة أو صغرت

  نحاس
وبعد كلمة ممثل البعثة االوروبية دييغو اسكالونا ماتوري، قال نحاس أصبح من البديهي القول ان لبنان بعدد 

ية من خالل سكانه ومساحته وارتفاع كلفة انتاجه، غير قادر على المنافسة في األسواق العربية والعالم
  .اقتصادات االنتاج الواسعة النطاق المبنية على اإلنتاج الكثيف ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة منخفضة

لذا، لم يعد مفهوم الجودة بالنسبة إلينا في لبنان، ترفاً نمارسه فقط لتحسين صورة المؤسسة أو : وتابع
حة إلدخال نظم إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها إلنقاص الهدر وزيادة االنتاجية، بل أصبح هناك ضرورة مل

والتركيز على انتاج سلعٍ وخدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة مرتفعة، حيث لدينا ميزات تفاضلية 
تساعدنا على المنافسة محلياً وكذلك على اختراق أسواق جديدة بهدف زيادة صادراتنا وتكبير حجم 

  . اقتصادنا
المناسبة لإلعالن عن أسماء ثالثين مصنعاً غذائياً تم اختيارها من قبل خبراء اليوم نغتنم هذه : واضاف

بناًء على معايير علمية موضوعة مسبقاً وبالتعاون مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، » برنامج الجودة«
لي لوضعها هذه المصانع ستتلقى الدعم الفني والتدريبي واالستشاري من قبل خبراء البرنامج بعد تقييم أوّ 

وفي ) Food Safety management System(وقابليتها لتطبيق نظام إدارة الجودة في مجال سالمة الغذاء 
 22000وبالتالي الحصول على شهادة األيزو ) Traceability System(مجال نظام التتبّع في الغذاء واألعالف 

هم مع المصانع المذكورة تحّدد مجال الدعم الذي ووقعنا لهذا الغرض مذكرات تفا. الدوليتين 22005أو األيزو 
  .سيقّدمه البرنامج من ناحية والتزامات تلك المصانع من جهة أخرى

  .لممثلين عن ثالثين شركة صناعية لبنانية» برنامج الجودة«ثم سلم الوزيران نحاس وصابونجيان شهادات 
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انعقدت قبل ظهر اليوم في مقر اتحاد الغرف العربية فعاليات برنامج الجودة الذي تستضيفه وزارة االقتصاد والتجارة والممول 
، وذلك بحضور وزير االقتصاد والتجارة نقوال نحاس ورئيس اتحاد الغرف 2004منذ تشرين األول من قبل االتحاد األوروبي 

العربية عدنان القصار الذي كان له كلمة بالمناسبة أشار فيها الى أهمية الجودة والمواصفات ودورها األساسي في حماية 
  .عامةالمستهلك وردع التزوير والمحافظة على البيئة والصحة والسالمة ال

  
وأكد القصاد أن االلتزام بالمواصفات يسمح برقابة فاعلة في األسواق ويشاهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات ويوازي 
هذه العملية أهمية االلتزام بتطبيقها من قبل المصنعين وأيضا من قبل السلطات المعنية األمر الذي يترك انعكاسات أساسية 

  .وعلى تسهيل التبادل التجاري وعدم وضع عوائق تقنية أمام التجارةعلى االقتصاد الوطني 

  
كما كانت كلمة للوزير نحاس ولرئيس قسم التعاون في بعثة االتحاد األوروبي في لبنان دييغو اسكالونا باتولایر ورئيس نقابة 

  .أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط ومدير برنامج الجودة علي برو
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  البساط 
أو األهّم  لن نكّل من تكرار حقائق وأرقام تثبت اّن هذا القطاع ال يزال يحقق نسب نمو متواصلة سواء في حجم أعماله: بدوره قال البساط

في حجم صادراته وهذا اإلنجاز لم يتحقق بسهولة وليس وليد صدفة بل نتيجة تراكم خبرات وجهود وابتكارات وتجدّد بحيث أصبحت 
التي تزيّن المنتجات الغذائية اللبنانية تتمتع بقيمة مضافة تعطي أولوية لتسويق المنتج اللبناني على منافسيه من » ُصنع في لبنان«كلمة 
ونظراً إلى اعتماد القطاع على التصدير وانتشاره في أسواق إقليمية وعالمية عدة بات من المحتم على العاملين فيه بذل . أخرى دول

.المزيد من الجهود الستيعاب متطلبات ومواصفات والتي ال تنفك تتغيّر باستمرار متطلبات ومواصفات الغذاء الجيد الخالي من أي شوائب
  . لدى جميع العاملين في قطاع الصناعات الغذائية» ثقافة الجودة«ة ال بل اولوية انتشار من هنا تأتي أهمي

اعضاء هذا القطاع مؤمنون أعمق اإليمان ومقتنعون أشدّ االقتناع بمدى أهمية اعتماد نظم اإلنتاج النظيف وضمان الجودة في «واكد أن 
ة تندرج من تأمين الخبرات التقنية المالئمة الى توافر التمويل الالزم وحتى مؤسساتهم إال أّن دون تحقيق هذا الهدف عوائق ليست سهل

  . »األراضي الصناعية الصالحة لبناء مؤسسات صناعية رائدة تجعل الجودة عنوان إنتاجها األول
  نّحاس 

: ي رّحب في مستهلها بالحضور وقالوبعد كلمة ممثل البعثة األوروبية دييغو أسكالونا ماتوري كانت كلمة راعي الحفل الوزير نّحاس الذ
أصبح من البديهي القول ان لبنان بعدد سكانه ومساحته وارتفاع كلفة انتاجه غير قادر على المنافسة في األسواق العربية والعالمية من 

لذا لم يعد مفهوم . خالل اقتصادات اإلنتاج الواسعة النطاق المبنية على اإلنتاج الكثيف ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة منخفضة
الجودة بالنسبة إلينا في لبنان ترفاً نمارسه فقط لتحسين صورة المؤسسة أو إلنقاص الهدر وزيادة اإلنتاجية بل أصبح هناك ضرورة ملحة 

نا ميزات إلدخال نظم إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها والتركيز على إنتاج سلعٍ وخدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة مرتفعة حيث لدي
  . تفاضلية تساعدنا على المنافسة محلياً وكذلك على اختراق أسواق جديدة بهدف زيادة صادراتنا وتكبير حجم اقتصادنا

اذ اّن تطوير نظم إدارة الجودة في القطاع العام . طبعاً إّن الحديث عن أهمية تطبيق مفهوم الجودة ال يقتصر على القطاع الخاص: أضاف
خالً أساسياً لزيادة اإلنتاجية والكفاءة والفعالية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير الوقت والجهد واستعمال أفضل وتطبيقها يشكل مد

أضف إلى ذلك أن تطبيق مفهوم الجودة يؤدي إلى تمكين اإلدارات والمؤسسات العامة من مواكبة تطورات العصر . للموارد المتاحة
  . قدمةومحاكاة مثيالتها في الدول المت

إيماناً منا بأهمية الصناعة اللبنانية بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص نظراً إلى دورها في توفير األمن الغذائي ورفد : وتابع
 ً  فقد وضعنا من ضمن استراتيجيتنا دعم. الصادرات اللبنانية وكون دعمها ينّمي الزراعات الغذائية ويطّورها حكماً وينعكس عليها إيجابا

  . ماضياً وحاضراً ومستقبالً » برنامج الجودة«قطاعات الصناعات الغذائية من خالل خطط عمل 
بناًء على معايير علمية » برنامج الجودة«واليوم نغتنم هذه المناسبة لإلعالن عن أسماء ثالثين مصنعاً غذائياً تم اختيارها من قبل خبراء 

هذه المصانع ستتلقى الدعم الفني والتدريبي واالستشاري من قبل خبراء . ناعات الغذائيةموضوعة مسبقاً وبالتعاون مع نقابة أصحاب الص
 Food Safety management Systemالبرنامج بعد تقييم أّولي لوضعها وقابليتها لتطبيق نظام إدارة الجودة في مجال سالمة الغذاء 

 22005أو األيزو  22000وبالتالي الحصول على شهادة األيزو  Traceability Systemوفي مجال نظام التتبّع في الغذاء واألعالف 
ووقعنا لهذا الغرض مذكرات تفاهم مع المصانع المذكورة تحدّد مجال الدعم الذي سيقدّمه البرنامج من ناحية والتزامات تلك . الدوليتين

  . المصانع من جهة أخرى
  تسليم الشهادات 

 .لممثلين عن ثالثين شركة صناعية لبنانية » برنامج الجودة«دات ثم سلم الوزيران نحاس وصابونجيان شها

 

 

 

 

 

 



 

	

  لمناسبة اإلحتفـال العالمي" الیوم الوطني للجودة"رعى 
  مصنعاً غذائیاً من برنامج الـوزارة 30دعم : نحـاس

لبنان لم يعد ترفاً مفهوم الجودة بالنسبة إلينا في "اعتبر وزير االقتصاد والتجارة نقوال نحاس أن  - المركزية
نمارسه فقط لتحسين صورة المؤسسة أو الشركة، بل أصبحت هناك ضرورة ملّحة إلدخال نظم إدارة الجودة 

الشاملة وتطبيقها والتركيز على إنتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة مرتفعة، إذ لدينا ميزات 
ختراق أسواق جديدة بهدف زيادة صادراتنا وتكبير تفاضلية تساعدنا على المنافسة محلياً، وكذلك على ا

  .حجم اقتصادنا
  

الذي اقامه برنامج الجودة في وزارة االقتصاد " اليوم الوطني للجودة"كالم الوزير نحاس جاء خالل االحتفال بـ
تصاد في مبنى عدنان القصار لالق" اليوم العالمي للجودة "والتجارة المموّل من االتحاد األوروبي لمناسبة 

العربي، شارك فيه وزير الصناعة فريج صابونجيان، ورئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، 
ورئيس قسم العمليات لدى بعثة االتحاد األوروبي في لبنان دييغو إسكالونا باتوريل، ونقيب أصحاب 

علي برو، ممثل المدير العام لالمن العام الصناعات الغذائية منير البساط، ومدير برنامج الجودة في الوزارة 
اللواء عباس ابراهيم العقيد ريمون أيوب، الرائد محمود بلطجي ممثالً المدير العام لقوى االمن الداخلي، 

وعدد كبير من رؤساء االدارات العامة والمدراء العامين والهيئات االقتصادية ورؤساء غرف التجارة والصناعة 
  .أصحاب المصانع الغذائية ومديريها والزراعة والعديد من

  
  :بدءاً تحدث برو معدداً بعض انجازات برنامج الجودة المموّل من االتحاد األوروبي: برو
  
مختبراً  11مختبراً رسمياً وخاصاً بالمعدات المخبرية الحديثة والتدريب واالستشارات، نجح منها  14دعم  - 

  .اعتماد أوروبيةفي الحصول على اإلعتماد الدولي من هيئات 
  
مصنعاً وشركة  40مصنعاً وشركة بالتدريب واالستشارات لتطبيق نظم إدارة الجودة، نجح منها  50دعم  - 

  .ISO 22000وشهادة نظام سالمة الغذاء  ISO 9001في الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة 
  
اللبنانية ومجلس االعتماد اللبناني الدعم الفني واالستشاري لكل من مؤسسة المقاييس والمواصفات  - 
  .هيئات للتفتيش ومنح الشهادات 5و

  
شخص حتى اآلن من إدارات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ال سيما في  2000تدريب اكثر من  - 

http://www.almarkazia.com/Home/Index�


  .الشركات الصغيرة والمتوسطة، على مختلف مواضيع الجودة ونظم إدارتها وآليات تطبيقها
  
انين ومراسيم في مجال الجودة والمواصفات والقياس واالعتماد والقواعد الفنية مشاريع قو 8تقديم  - 

وإجراءات تقييم المطابقة والمنافسة وتنمية الصادرات بالتعاون مع اإلدارات المختصة، تّم إصدار قانونين 
  .وثالثة مراسيم منها حتى اآلن

  
ميشال سليمان وبإشراف مباشر من لجنة حكام إطالق الجائزة اللبنانية برعاية رئيس الجمهورية العماد  - 

الجائزة برئاسة وزير االقتصاد والتجارة والتحضير للدورة الثالثة من الجائزة التي تتضمن القطاعين العام 
  .والخاص وهيئات المجتمع المدني

  
وات في نشر ثقافة الجودة وتعميمها من خالل إصدار العديد من النشرات والكتيّبات وعقد عشرات الند - 

  .الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية والمدارس الثانوية
  

وجودنا اليوم جميعاً، يؤكد إقتناعنا بأهمية الجودة والمواصفات : "ثم ألقى القصار كلمة جاء فيها: القصار
إن . ودورها األساسي في حماية المستهلك وردع التزوير، والمحافظة على البيئة والصحة والسالمة العامة

ويوازي . إللتزام بالمواصفات يسمح برقابة فاعلة لألسواق، ويساهم في تعزيز القدرة التناقسية للمنتجاتا
هذه العملية أهمية، االلتزام بتطبيقها من قبل المصنّعين وأيضاً من قبل السلطات المعنية، األمر الذي يترك 

جاري، وعدم وضع عوائق تقنية أمام انعكاسات أساسية على االقتصاد الوطني، وعلى تسهيل التبادل الت
  .التجارة

  
في ظل القوانين الجديدة للتجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة بين البلدان، أصبحت العوائق التقنية 

وسيلة جديدة لحماية المنتجات الوطنية، لذلك تتشدد الدول المتقدمة أخيراً في فرض معايير تقنية صارمة 
لذلك تواجه بعض صناعاتها . ذائي، ما يتّعذر على مصنّعي الدول النامية التقيد بهاخصوصاً في القطاع الغ

رفض الولوج إلى األسواق العالمية بسبب تلك العوائق، ما يزيد عجز الميزان التجاري لمصلحة الدول 
  .المتقدمة ويزيد من الهوّة بين الدول الصناعية والدول النامية 

  
لتي تميّز الصادرات اللبنانية والتي تّشكل لها قيمة مضافة وتمايزها عن منافسيها نحن نعتز بالجودة العالية ا

اليوم العالمي "ونحن من هذا المنبر وبمناسبة . وتبرر أسعار منتجاتنا اللبنانية في األسواق العربية واألجنبية
لتزام بالجودة العالية ، نشجع الصناعيين اللبنانيين وال سيما أصحاب الصناعات الغذائية على اإل"للجودة

لمنتجاتهم كمواصفات األيزو والتتبع ومواصفات التصنيع الجيد والنظيف لتأمين سالمة الغذاء وسالمة 
إن الحصول على شهادة المطابقة مع المواصفات العالمية يشكّل أهمية كبيرة للصناعات . المستهلك

ها إلى األسواق الخارجية بالتخفيف من إجراءات اللبنانية، ألنه يؤّمن لها المصداقية ويسّهل عملية تصدير
يواجه التصنيع . كما أنه يزيد المصداقية لدى المستهلك اللبناني. الفحوصات الباهظة في الدول المستوردة

الغذائي الكثير من المشكالت التقنية، والمطلوب تقليصها إلى أدنى حّد ممكن ألن اإلنسان بصّحته وعافيته 
وتقع المسؤولية أيضاً على أصحاب المصانع والمزارعين، فضالً عن الدور . ي هذا األمرهو المعني األول ف

إنها مسؤولية مشتركة بين جهات متعّددة إذا تعاونت في شكل . الحكومي ومراكز األبحاث والمختبرات
يف والتبريد والنقل تتعلّق سالمة الغذاء بالنظافة والتتبّع والتعبئة والتغل. وثيق، توصّلت إلى النتائج المرجوة

والحفظ، وكلها عناصر مكّملة لبعضها البعض تبدأ بالتوعية واإلرشاد وتنتهي بالمطابقة مع معايير الجودة 
  .العالمية

  
يقّدم مشروع الجود فرصة فريدة لزيادة حصة المنتجات والخدمات اللبنانية في التجارة العالمية من خالل 

التقنية والمواصفات العالمية، كما أنه سيمكن الصناعات المحلية من المساعدة على اإللتزام بالمتطلبات 



وهنا نتوجه بالشكر الى وزارة اإلقتصاد والتجارة وبرنامج الجودة لتقديم . التأقلم مع المناخ التجاري الليبرالي
رتها التنافسية الدعم التقني للمصانع اللبنانية من أجل تأمين المطابقة مع معايير الجودة العالمية وتعزيز قد

  ".لتتخطى الحواجز التقنية وتساعدها على زيادة صادراتها إلى األسواق الخارجية
  

لن نكّل من تكرار حقائق وارقام تثبت ان هذا القطاع ال يزال يحقق نسب نمو : بدوره قال البساط: البساط
قق بسهولة، وليس وليد متواصلة، سواء في حجم أعماله أو األهم، حجم صادراته، وهذا اإلنجاز لم يتح

التي تزين " صنع في لبنان"صدفة، بل نتيجة تراكم خبرات وجهود وابتكارات وتجدد، بحيث أصبحت كلمة 
المنتجات الغذائية اللبنانية، تتمتع بقيمة مضافة تعطي اولوية لتسويق المنتج اللبناني على منافسيه من 

وانتشاره في أسواق إقليمية وعالمية عدة، بات من ونظراً إلى اعتماد القطاع على التصدير . دول أخرى
المحتم على العاملين فيه، بذل المزيد من الجهود الستيعاب متطلبات ومواصفات، والتي ال تنفك تتغيّر 

من هنا تأتي أهمية ال بل . باستمرار، متطلبات ومواصفات الغذاء الجيد، الخالي من أي شوائب، تلف او تلوث
لدى جميع العاملين في قطاع الصناعات الغذائية مهما بلغ حجم إنتاجهم، " فة الجودةثقا"اولوية انتشار 

  .كبرت المؤسسة أو صغرت
  

اعضاء هذا القطاع مؤمنون أعمق اإليمان ومقتنعون أشد االقتناع بمدى اهمية اعتماد نظم اإلنتاج "واكد أن 
ف عوائق ليست سهلة، تندرج من النظيف وضمان الجودة في مؤسساتهم، إال ان دون تحقيق هذا الهد

تأمين الخبرات التقنية المالئمة، الى توافر التمويل الالزم، وحتى األراضي الصناعية الصالحة لبناء مؤسسات 
ليست " جودة الغذاء"من هنا، يبرز االستنتاج أن : وتابع". صناعية رائدة تجعل الجودة عنوان انتاجها األول

نتاج توافر بنية تحتية متكاملة من أجهزة الرقابة ومختبرات ومراكز أبحاث مسؤولية الصناعي وحده، بل هي 
ومناطق صناعية متخصصة ومقررات دراسة جامعية، وبرامج توعية وإرشاد للمستهلك والمصنع على حّد 

  ...سواء، وموارد بشرية ماهرة ومتخصصة
  

جودة الغذاء في المصانع، ال بل ال قد نكون لم نبلغ بعد المستوى األمثل على صعيد تطبيق برامج : وختم
يزال لدينا المزيد من الجهد والتعب لتحقيق هذا الهدف الكبير، إال أن هذه المسيرة بدأت بعزم وتصميم، وما 

في وزارة " برنامج الجودة"نحتفل به اليوم يشكّل مساهمة كبيرة في هذا المجال، بشراكة أساسية مع 
في االتحاد األوروبي، شاكرين لهم مساهمتهم الكريمة ايضاً في دعم  االقتصاد الوطني، والجهات المانحة

منذ فترة ليست بعيدة، اعتمدت جمعية الصناعيين . أنشطة النقابة وتحسين أدائها في خدمة المنتسبين
نصنّع ونصّدر "، أعتقد أنه من المالئم أن تعتمد نقابة أصحاب الصناعات الغذائية شعار "نصّدر أو نموت: "شعار

  ".الجودة أو نموت
  

وبعد كلمة ممثل البعثة االوروبية دييغو اسكالونا ماتوري، كانت كلمة راعي الحفل الوزير نحاس هنا : نحاس
في " برنامج الجودة"الذي يقيمه " اليوم الوطني للجودة"يسعدني أن أرحب بكم اليوم في احتفال : "نصها

الذي يحتفل به العالم " اليوم العالمي للجودة"وروبي بمناسبة وزارة االقتصاد والتجارة المموّل من االتحاد األ
مع تطور العولمة أصبح االقتصاد العالمي يتّسم بوجود مجموعات . خالل شهر تشرين الثاني من كل عام

 اقتصادية كبيرة إقليمياً ودولياً، تتفاعل وتتنافس اقتصادياً وتجارياً في إطار منظمة التجارة العالمية والمنظمات
بحيث أصبح التبادل التجاري . االقتصادية االقليمية من خالل االتفاقات التجارية المتعّددة األطراف والثنائية

بين الدول يتّسم بانفتاح أكبر وأشمل عبر الحدود، كما أصبح يتميّز بدرجة كبيرة من المنافسة بين المنتجين 
اري للدول، لما له من انعكاسات ايجابية على والموردين على اختراق األسواق وزيادة حجم الميزان التج

  .اقتصاداتها الوطنية
  

وأصبح من البديهي القول ان لبنان بعدد سكانه ومساحته وارتفاع كلفة انتاجه، غير قادر على المنافسة 
في األسواق العربية والعالمية من خالل اقتصادات االنتاج الواسعة النطاق المبنية على اإلنتاج الكثيف 



لذا، لم يعد مفهوم الجودة بالنسبة إلينا في لبنان، ترفاً . تجات وخدمات ذات قيمة مضافة منخفضةومن
نمارسه فقط لتحسين صورة المؤسسة أو إلنقاص الهدر وزيادة االنتاجية، بل أصبح هناك ضرورة ملحة 

ودة عالية وقيمة إلدخال نظم إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها والتركيز على انتاج سلعٍ وخدمات ذات ج
مضافة مرتفعة، حيث لدينا ميزات تفاضلية تساعدنا على المنافسة محلياً وكذلك على اختراق أسواق 

طبعاً إن الحديث عن أهمية تطبيق مفهوم الجودة ال . جديدة بهدف زيادة صادراتنا وتكبير حجم اقتصادنا
لقطاع العام وتطبيقها، يشكل مدخالً أساسياً اذ أن تطوير نظم إدارة الجودة في ا. يقتصر على القطاع الخاص

لزيادة االنتاجية والكفاءة والفعالية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير الوقت والجهد واستعمال أفضل 
أضف إلى ذلك أن تطبيق مفهوم الجودة يؤدي إلى تمكين اإلدارات والمؤسسات العامة من . للموارد المتاحة

وينطبق ما سبق ذكره على هيئات المجتمع . محاكاة مثيالتها في الدول المتقدمةمواكبة تطورات العصر و
المدني لجهة اعتماد مفهوم إدارة الجودة في عملها اإلجتماعي واإلنساني لما لذلك من أثر إيجابي على 

  .المساهمة في جودة الخدمات المقّدمة لمختلف شرائح المجتمع اللبناني
  

ليس مجرد " اليوم الوطني للجودة"من خالل إطالق " اليوم العالمي للجودة"بـإن احتفالنا اليوم سوياً 
مناسبة شكلية نطلق فيها الشعارات واألشعار، بل هي مناسبة فعلية تشكّل استمرار المسيرة الطويلة 

الله من المدعوم من االتحاد األوروبي، والذي تمكنّا من خ" برنامج الجودة"لوزارة االقتصاد والتجارة من خالل 
تطوير البنية التحتية للجودة في لبنان في القطاعين العام والخاص، وتقويتها، خصوصاً في مجال المواصفات 

والقياس والمختبرات واالعتماد وهيئات التفتيش والمراقبة والهيئات المانحة للشهادات والرقابة على 
على مختلف األصعدة وفي العديد من حّقق البرنامج نجاحات كبيرة في مجال إرساء الجودة . األسواق

إذ أن عملية تطوير أطر وأنظمة الجودة . 2015- 2013المجاالت، وما زال لديه الكثير في خطة عمله لألعوام 
. وتحديثها ونشر ثقافة الجودة هي عملية ذات طابع استمراري نتيجة التطوير الدائم في مكوّناتها وأنظمتها

اللبنانية بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص نظراً إلى دورها في توفير وإيماناً منا بأهمية الصناعة 
األمن الغذائي ورفد الصادرات اللبنانية وكون دعمها ينّمي الزراعات الغذائية ويطوّرها حكماً وينعكس عليها 

" رنامج الجودةب"فوضعنا من ضمن استراتيجيتنا دعم قطاعات الصناعات الغذائية من خالل خطط عمل . إيجاباً 
  .ماضياً وحاضراً ومستقبالً 

  
برنامج "واليوم نغتنم هذه المناسبة لإلعالن عن أسماء ثالثين مصنعاً غذائياً تم اختيارها من قبل خبراء 

هذه المصانع . بناًء على معايير علمية موضوعة مسبقاً وبالتعاون مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائية" الجودة
ني والتدريبي واالستشاري من قبل خبراء البرنامج بعد تقييم أوّلي لوضعها وقابليتها ستتلقى الدعم الف

وفي مجال نظام ) Food Safety management System(لتطبيق نظام إدارة الجودة في مجال سالمة الغذاء 
أو األيزو  22000وبالتالي الحصول على شهادة األيزو ) Traceability System(التتبّع في الغذاء واألعالف 

ووقعنا لهذا الغرض مذكرات تفاهم مع المصانع المذكورة تحّدد مجال الدعم الذي سيقّدمه . الدوليتين 22005
  .البرنامج من ناحية والتزامات تلك المصانع من جهة أخرى

  
" العالمي للجودة اليوم"تزامناً مع " اليوم الوطني للجودة"انطالقاً مما تقدم، نعقد اليوم هذا اللقاء لالحتفال بـ

بالتعاون مع مفوضية االتحاد األوروبي في لبنان ممثلة بالسيد دييغو إسكالونا باتوريل، ونقابة الصناعات 
الغذائية ممثلة برئيسها الجديد منير البساط الذي نهنّئه على انتخابه، مسجالً للرئيس السابق للنقابة 

نقابة السابق تعاونهما معنا في المرحلة الماضية وعميد الصناعات الغذائية جورج نصراوي ولمجلس ال
كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان من معالي الصديق عدنان القصار رئيس . وإصرارهم على تداول السلطة

الهيئات االقتصادية اللبنانية على استضافته الكريمة كما عودّنا دائماً وعلى دعمه ودوره الريادي في 
في وزارة االقتصاد والتجارة على " وحدة الجودة"أخيراً، وإذ أهنئ فريق عمل . ربياالقتصاد اللبناني والع

اليوم الوطني "عمله الدؤوب في دعم الجودة ونشر ثقافتها في لبنان، أدعوه إلى تكريس االحتفال بـ
  .في شهر تشرين الثاني من كل عام" للجودة



  
لممثلين عن ثالثين " برنامج الجودة"ادات ثم سلم الوزيران نحاس وصابونجيان شه: تسليم الشهادات

  .شركة صناعية لبنانية 
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