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كمن في ضعف البنیة التحتیة للجودة في لبنان والحاجة الى االتحاد األوروبي وتوفیر سلع أكثر أمانا للمستھلكین ی
تطویرھا واستكمالھا بحیث تحاكي مثیالتھا في الدول المتقدمة، وتمكن منتجي السلع ومقدمي الخدمات في لبنان من 

". التماشي مع المعاییر الدولیة المطلوبة  

یق إنجازات ملموسة في مجال الجودة على مشوارنا ھذا الذي دخل عامھ التاسع استطعنا خاللھ تحق: "واضاف
:الصعیدین التشریعي والمؤسساتي أذكر منھا على صعید المثال ال الحصر  

 158قانون القیاس رقم : صوغ واقتراح أكثر من عشرة مشاریع قوانین ومراسیم أقر منھا حتى االن قانونان ھما -1
، باإلضافة الى حدود ثالثة مراسیم تنفیذیة للمجلس اللبناني 224وقانون القواعد الفنیة واجراءات تقییم المطابقة رقم 

(لالعتماد  COLIBAC.( 
 

مختبرا رسمیا وخاصا بالمعدات المخبریة الحدیثة واالستشارات الفنیة والدورات التدریبیة المكثفة وقد  17دعم  - 2
مواصفة االیزو مختبرا في الحصول على شھادة االعتماد الدولیة، بحسب  11نجح منھا حتى االن  ISO 17025. 

 
حتى االن في تطبیق نظام ادارة  20مصنعا ومؤسسة غذائیة باالستشارات الفنیة والتدریب نجح منھا  26دعم  - 3

ISOسالمة الغذاء والحصول على شھادة االیزو   22000.  
 

مؤسسة حتى  20منھا  شركة ومؤسسة لتطبیق نظام ادارة الجودة نجح 24تقدیم الدعم االستشاري والتدریبي ل - 4
ISO 9001االن في الحصول على شھادة االیزو  وحدة الجودة في وزارة اإلقتصاد : ، ومنھا ادارتان رسمیتان ھما

".لیبنور" - والتجارة ومؤسسة المقاییس والمواصفات اللبنانیة   

في مجال المواصفات  تقدیم الدعم االستشاري والتدریبي للعدید من االدارات العامة والمؤسسات الرسمیة - 5
.والفحوص المخبریة والمعایرة واالعتماد والمصادقة والرقابة على األسواق  

إطالق الجائزة اللبنانیة لالمتیاز برعایة فخامة رئیس الجمھوریة اللبنانیة العماد میشال سلیمان الذي سلم الجوائز  - 6
.ین أقیما في القصر الجمھوريفي احتفال 2012-2010الى المؤسسات المستحقة المتمیزة عامي   

بتوجیھ من معالي الوزیر نقوال نحاس،  2015-2012أما خطة العمل التي وضعھا فریق برنامج الجودة لألعوام 
إدارات ومؤسسات عامة لتطبیق  5:فتتضمن تقدیم الدعم الفني واالستشاري والتدریبي على سبیل المثال ال الحصر الى

على شھادة االیزو نظام ادارة الجودة والحصول  ISO 9001 منھا في التدریب على نظام ادارة  40واشراك نحو  
.الجودة للقطاع العام تمھیدا للمراحل المستقبلیة  

مصنعا غذائیا لتطبیق نظام ادارة سالمة الغذاء والحصول على شھادة االیزو  20 - ISO  22000.  
 

التتبع  مشاغل في خمسة قطاعات صناعیة لتطبیق نظام/ مصانع 10 - Traceability System. 

مختبرات غذائیة للحصول على شھادة االعتماد الدولیة حسب مواصفة االیزو  4مختبرات جدیدة منھا  7 - ISO 
17025. 

 
جھات مصادقة  4 Certification Bodies للحصول على االعتماد الدولي، بحسب مواصفة االیزو   ISO  17021.  

 

 

 

 

 

 

 



جھتان مكلفتان  2 Notified Bodies بحسب متطلبات التحضیر التفاق ال  ACAA. 
 

لیبنور والمجلس اللبناني لالعتماد ونقابة  -وزارتا الزراعة والصناعة ومؤسسة المقاییس والمواصفات اللبنانیة -
.الصناعات الغذائیة  

 
.لقطاع الخاصتحدیث الجائزة اللبنانیة لإلمتیاز وتطویرھا، وتشمل القطاع العام والمجتمع المدني اضافة الى ا -  
 

مأسسة وحدة الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة -  

.نشر ثقافة الجودة وتعمیمھا -  
 

".استمرار العمل على اقتراح تحدیث التشریعات ذات الصلة بالجودة -  

 نسناس
وعالقتھ بالتنمیة لقاؤنا الیوم یؤكد أھمیة موضوع إطالق یوم الجودة في القطاع العام : "ثم كانت كلمة لنسناس جاء فیھا

المستدامة، فالجودة تحتل المرتبة األولى في مجال اإلدارة في القطاعین العام والخاص وترتبط ارتباطا عضویا 
باإلنتاجیة التي تحدد النمو االقتصادي وفرص التنمیة المستدامة، وال معنى لالنتاجیة ما لم تكن مبنیة على جودة كافیة 

نحن الیوم مجتمعون في المجلس . الجودة ھي من أھم وسائل اإلدارة الحدیثة ویبقى ان مراقبة. ومعترف بھا
ففي األساس، دور المجلس ھو بناء الحوار بین الدولة وجمیع . االقتصادي واالجتماعي للتركیز على ھذه المسألة

لوطنیة الجامعة في مكونات المجتمع حول المسائل االقتصادیة واالجتماعیة، وإیجاد سبل التالقي وتفعیل اإلرادة ا
المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة ال سیما في بلدنا الساعي الى الخروج من انعكاسات المحن الماضیة، والرامي إلى 

".مواكبة التحوالت والتطورات  

ولم یتأخر عن ھذا الدور خالل مرحلة . لقد قام المجلس بھذا الدور في والیتھ قبل أكثر من عشرة اعوام: "واضاف
صریف األعمال، بمشاركة ممثلین للقطاعات االقتصادیة ومكونات المجتمع المدني، وبدعم متالحق من االتحاد ت

كان قد تم  2004وھنا یجدر التذكیر بأنھ قبل تسع سنوات، أي في أیار . األوروبي ومن المنظمات الدولیة المعنیة
وذلك بالتنسیق بین وزارة االقتصاد والتجارة، واالتحاد تنظیم مؤتمر بناء سلسلة الجودة في لبنان في القطاع الخاص، 

، الذي أصدرناه في "نھوض لبنان نحو رؤیة اقتصادیة واجتماعیة" األوروبي، ومنظمة األمم المتحدة للتنمیة في كتابنا
:، مع فریق من الخبراء، كنا قد شددنا على ثالث تحدیات كبرى ال بد من مواجھتھا وھي2007العام   
اء القطاع العام بشكل حدیث ومنتجبن: أوال  

دعم القطاع الخاص وتطویر قدراتھ اإلنتاجیة: ثانیا  

تحقیق التكامل بین القطاع العام والقطاع الخاص، في ضوء خطة تنمویة شاملة تقوم على تحسین الجودة : ثالثا
األمان االجتماعي ال یتحقق  واإلنتاجیة، وعلى أن التعافي االقتصادي یلزمھ تحصین األمان االجتماعي، وعلى أن

".على حساب النھوض االقتصادي  

فاإلدارة الكفوءة والشفافة والمنتجة، عامل ھام . إن اإلدارة العامة في لبنان تشكل العمود الفقري للنھوض: "وختم
.لتوطید الدیموقراطیة وتوطیدھا یعزز التنمیة  

نتج، والمشاركة الشاملة بین القطاعین، وبین القطاعین أي من خالل اإلدارة العامة الفاعلة والقطاع الخاص الم

 

 

 

 

 

 



والمجتمع المدني نستنفر طاقات التنمیة الشاملة والمتكاملة، كما ان إطالق یوم الجودة في القطاع العام یبلغ ھدفھ، حین 
".ننجح في تفعیل الجودة كل یوم  

 سفیرة االتحاد االوروبي
منذ عشرة اعوام یعمل االتحاد االوروبي ولبنان على تحقیق نظام الجودة : "اثم كلمة سفیرة االتحاد االوروبي قالت فیھ

ان الجودة ھي مبدأ مھم لتطویر االداء وھذا مشروع یتم بالتعاون بین لبنان واالتحاد . الذي شھد تطورات كثیرة
". االوروبي ضمن خطة عمل مشتركة اعتمدھا االتحاد مع دول الجوار  

یھدف من الى تقویة البنى التحتیة للجودة لتحسین االنتاج اللبناني لیصبح اكثر تنافسیا بما  االتحاد"واشارت الى ان 
". یمكن من زیادة الصادرات وتنوعھا وتوفیر فرص عمل جدیدة  

لالضاءة على ما یقوم بھ االتحاد والذي یحقق تقدما في شتى المجاالت وخصوصا ان االبحاث بینت "وابدت سرورھا 
". ة لمشاریع ممولة من االتحاد مما یشجع على استكمال العمل والتعاون والتكامل مع الشركاء اللبنانییننتائج ایجابی  

 
لبرنامج الجودة أھمیة لتحسین فرص التسویق للمنتجات اللبنانیة وخصوصا الصناعات الغذائیة الى "واعتبرت ان 

عدات التي یقدمھا االتحاد ال تقتصر على االنتاج بل السوق االوروبیة، ویوم الجودة في القطاع العام یؤكد ان المسا
الذي بدأ العمل علیھ العام الماضي یھدف الى  3على برامج الجودة لتطویر االداء، وان برنامج ادارة الجودة رقم 

".تمتین ادارة الجودة والقدرات والبنى التحتیة  

املة ولھا دورھا في القطاع العام كما في القطاع معاییر الجودة مھمة جدا بالنسبة الى المؤسسات الع"واكدت ان 
". التعاون الوثیق بین لبنان واالتحاد في ھذه المرحلة الدقیقة"وأثنت على ". الخاص  

 فنیش
لم تعد ادارة الجودة في زمننا الحاضر حاجة فقط لمؤسسات القطاع الخاص، بل : "والقى الوزیر فنیش كلمة قال فیھا

فادارة الجودة عنوان كبیر یتضمنة معظم عناصر التطویر . لعام من اجل ادائھ وزیادة انتاجيھي ایضا حاجة للقطاع ا
االداري التي تناولتھا استراتیجیة اصالح وتطویر القطاع العام والتي اطلقتھا وزارة التنمیة االداریة في خریف العام 

وعلى . اجل تقدیم خدمة افضل للجمھور ، مع التركیز خصوصا على رفع مستوى اداء االدارات الرسمیة من 2011
الرغم من النماذج االداریة التي یتم تسویقھا عالمیا من اجل تطبیق ادارة الجودة مثل االطار التقویمي المشترك الذي 

یركز على ضرورة تحقیق تقدم ملموس على صعید تحقیق النتائج، وخدمة المواطن والقیادة االداریة وادارة 
ءات واشراك الجمھور في صنع السیاسات العامة، واقامة تعاون مشترك مع القطاعات الحیة في االجراءات واالحصا

المجتمع، فانھ ال بد من التنبھ دائما لخصوصیة اوضاع االدارة العامة وبیئتنا االجتماعیة ومرحلة النمو االقتصادي 
".ات من الخارج على القطاع العامالتي بلغھا مجتمعنا من اجل أال تكون مقتضیات ادارة الجودة مجرد اسقاط  

 
لذلك یجب العمل بشكل مدروس على توفیر ما یحتاجھ القطاع العام من مقومات اساسیة بما فیھا بناء : "اضاف

القدرات واستثمار تكنولوجیا المعلومات وتطویر العنصر البشري لضمان البیئة الحاضنة لمفھوم ادارة الجودة من 
واذا كانت وزارة . نیة والتنظیمیة التي تشكل االساس الذي تقوم علیھ االدارة العامةدون ان ننسى االطر القانو
وجھت جھودھا نحو مؤسسات القطاع الخاص لتحفیزھا ومساعدتھا على تبني " كوالیب"االقتصاد والتجارة مبادرة 

وقع لبنان على الخارطة معاییر ثابتة تضمن حسن االنتاج من اجل تنشیط الحركة االقتصادیة والتجاریة وتعزیز م
واذا كنا ننادي ببناء اسس واضحة للشراكة والتعاون بین القطاع العام، من جھة، والقطاع الخاص . االقتصادیة العالمیة

والھیئات المحلیة، من جھة ثانیة، فمن الضروري ان نقیم ھذا النوع من التعاون والتنسیق بین الوزارات والمؤسسات 

 

 

 

 

 



ال على ذلك ھو التعاون بین وزارتي االقتصاد والتنمیة االداریة في مجال برنامج الجودة في العامة نفسھا وخیر مث
واذا كانت وزارة االقتصاد والتجارة تسعى الى تسویق معاییر الجودة لدى اجھزة الدولة، فان وزارة . القطاع العام

جھزة مما یساعدھا على االستجابة للمعاییر التنمیة االداریة تسھم عبر برامجھا ومشاریعھا في تنمیة قدرات تلك اال
".الموضوعة  

ابرز المشاریع التي انجزتھا وزارة التنمیة االداریة والتي من المفترض ان یتم استكمالھا في المرحلة "واشار الى ان 
نھجیة وقد أثمر ھذا المشروع م. المقبلة ھو مشروع التخطیط االستراتیجي الذي یقع في صلب موضوع ادارة الجودة

ونحن الیوم في صدد تأمین االطار القانوني . للتخطیط تعمل االدارة وفقا لخطواتھا من اجل رسم اھدافھا وتنفیذھا
وحدات التخطیط " الضروري النشاء وحدات للتخطیط في االدارات العامة من خالل مشروع قانون استحداث 

تتمكن من مراقبة اداء االدارات وعدم االكتفاء یالتحقق  وتسعى الوزارة الى تفعیل دور ھیئات الرقابة كي. والبرامج
من مدى التزامھا القوانین واالنظمة، عبر مشاریع القوانین المحالة الى مجلس النواب والتي تتضمن تطویر مفھوم 

".رقابة دیوان المحاسبة على االداء وتقویم االداء المؤسسي عبر التفتیش المركزي  

جودة والتطویر االداري عملیة مستمرة بل ورشة عمل دائمة مفتوحة امام رواد االبتكار ان ادارة ال: "وختم فنیش
والتغییر، ورحلة االلف میل تبدأ بخطوة ونحن على اقتناع بان سلسلة من الخطوات قمنا بھا ویبقى امامنا الكثیر 

".تحدي االكبرلتحقیقھ في ظل ظروف سیاسیة صعبة وغیر مساعدة على التطویر االداري، وھذا ھو ال  

 نحاس
نجتمع الیوم ھنا سویا بدعوة من : "الوزیر نحاس جاء فیھا" یوم الجودة في القطاع العام"وكانت كلمة الختام لراعي 

" یوم الجودة في القطاع العام"برنامج الجودة في وزارة اإلقتصاد والتجارة والممول من اإلتحاد االوروبي إلطالق 
ولة لشؤون التنمیة اإلداریة، وفي حضور رئیسة بعثة مفوضیة اإلتحاد االوروبي في برعایة مشتركة مع وزیر الد

تعاني اإلدارة العامة في لبنان واقعا صعبا ومعقدا شھد ذروتھ خالل الحرب . لبنان سعادة السفیرة أنجلینا ایخھورست 
المتعاقبة العمل على اصالح اإلدارة فلقد حاولت الحكومات . اللبنانیة وانعكس بنسبة أو بأخرى على الفترات الالحقة

العامة، لكنھا اصطدمت دائما بجدار من الخالفات والممارسات التي منعت تطویر القواعد االساسیة لمفھوم العالقة 
ان االصالح الحقیقي یبتدئ من . بین الدولة والمواطن وطریقة الخروج تدریجا من تحكم الطبقة السیاسیة بھذه العالقة

في المئة،  70ولعل أبرز الشواھد على ذلك ھو العدد الكبیر للشواغر الذي ناھز نسبة ال . لك المفاھیمتكریس مثل ت
باإلضافة الى تقادم معظم الھیكلیات اإلداریة في الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة مع تعدد آلیات التوظیف 

".خارج إطار المالك مثل التعاقد وغیرھا  

یث في ھذا الموضوع واترك لزمیلي معالي وزیر الدولة لشؤون التنمیة اإلداریة األستاذ دمحم لن أطیل الحد: "اضاف
فنیش الخوض فیھ وسبر أغواره، وخصوصا ان وزارتھ قد قامت بجھود كبیرة في ھذا المجال توجت بوضع 

. العامة والمھمات المنوطة بھا استراتیجیة لتنمیة اإلدارة العامة في لبنان وتطویرھا بھدف ردم الھوة بین واقع اإلدارة
وانطالقا من رؤیتنا لھذا الواقع، ال سیما لوقوع موظفي القطاع العام تحت ضغوط المھمات المنوطة بھم واإلجراءات 

وآلیات العمل المتقادمة في الوقت الذي یفتقرون فیھ الى توفیر الوسائل والتجھیزات والتدریب المالئم للقیام بعملھم 
. یة، واقتناعنا بأن تبني نظام ادارة الجودة وتطبیقھ في القطاع العام ال یقل أھمیة عنھ في القطاع الخاصبقاعلیة وكفا

ارتأینا أنا وزمیلي الوزیر فنیش القیام بمبادرة مشتركة بین الوزارتین لدعم ادارات ومؤسسات القطاع العام وتحفیزھا 
:، وتحت عنوانین رئیسیین2015-2012ات المرحلة الثالثة للسنو -عبر خطة عمل برنامج الجودة  

تقدیم الدعم الفني واإلستشاري والتدریبي لالدارات والمؤسسات العامة إلدخال نظام ادارة الجودة وتطبیقھ تدریجا  - 1
الزبون وانقاص الھدر في الوقت والجھد ورفع مستوى /في عملھا بھدف رفع مستوى الخدمة المقدمة الى المواطن

ھذا الدعم سیؤھل اإلدارة أو المؤسسة المعنیة للحصول على . علیة في األداء، وبالتالي زیادة اإلنتاجیةالكفایة والفا

 

 

 

 



ISO 9001شھادة األیزو  لكن نتیجة . مؤسسات عامة/، علما ان الدعم الفني واإلستشاري سیقدم الى خمسة ادارات
في المبادرة، ارتأینا توسیع اطار المشاركة في  االقبال الكبیر من معظم االدارات والمؤسسات العامة على االشتراك

مؤسسة عامة أعربت عن اھتمامھا بھذه المبادرة وأجابت عن /ادارة 40الدورات التدریبیة المكثفة لتشمل نحو 
. االستبیان المرسل من برنامج الجودة  

شمل ادارات القطاع العام تحدیث الجائزة اللبنانیة لالمتیاز وتطویرھا برعایة فخامة رئیس الجمھوریة لت - 2
ومؤسساتھ عبر وضع حوافز معینة لتلك اإلدارات ومكافأتھا على النجاح في رفع مستوى جودة خدماتھا وتحقیق 

 األھداف والمھمات المنوطة بھا،
علما أن جائزة اإلمتیاز للقطاع العام ستكون تحت اشراف مشترك لوزیر الدولة لشؤون التنمیة اإلداریة ووزیر 

كذلك سیعمل . صاد والتجارة وبادارة برنامج الجودة الذي أصبح لفریق عملھ خبرة طویلة ومتمیزة في ھذا المجالاإلقت
البرنامج للحصول على االعتراف العربي والدولي بھذه الجائزة وتوقیع اتفاقات االعتراف المتبادل مع الجوائز 

".األخرى المماثلة خصوصا في الوطن العربي واوروبا  

 23لقد عملنا في وزارة اإلقتصاد والتجارة وما زلنا عبر برنامج الجودة بتمویل من اإلتحاد األوروبي بلغ : "وتابع
وحققنا العدید من االنجازات . وحتى تاریخھ 2004ملیون یورو على تطویر البنیة التحتیة للجودة في لبنان منذ العام 

المترولوجیا /عیة والمؤسساتیة في مجال المواصفات والقیاسفي تطویر بنیة تحتیة صلبة للجودة على الصعد التشری
باإلضافة الى إطالق الجائزة اللبنانیة لالمتیاز، ونشر ثقافة الجودة . واالعتماد والمختبرات والرقابة على األسواق

والتجارة إن ما سبق وان ذكرتھ لیس سوى جزء مما تقوم بھ وزارة اإلقتصاد . وتعمیمھا في القطاعین العام والخاص
. في مجال استكمال البنیة التحتیة التشریعیة والمؤسساتیة للجودة وتطویرھا في لبنان عبر برنامج الجودة في الوزارة

لقد أصبح من الواضح أن الدول المتقدمة والنامیة تعلق أھمیة كبرى على جودة الخدمات وسالمتھا في القطاعین العام 
إمكان القطاع العام زیادة كفاءتھ وانتاجیتھ ومواكبة التطورات الحاصلة  إذ لن یكون في. والخاص على حد سواء

عالمیا من دون رسم سیاسات واضحة والتخطیط للمستقبل واعادة ھیكلة اإلدارة بما یتناسب مع الدور المنوط بھا، 
الموضوعة، وتحدیث  وتوفیر العناصر البشریة المؤھلة والمدربة والمحفزة للقیام بتنفیذ السیاسات واالستراتیجیات

تكنولوجیا المعلومات والسیر بموضوع المعامالت االلكترونیة باإلضافة الى تعزیز دور الھیئات الرقابیة ووضع 
آلیات لمراقبة التنفیذ وتقویم األداء مما سیساعد على بناء ادارة حدیثة وفاعلة ترتقي بالخدمات الى مستوى ذي جودة 

".ونوعیة عالیتین  

اإلتحاد األوروبي ممثال برئیسة بعثتھ الى لبنان سعادة السفیرة انجلینا ایخھورست للدعم الدؤوب المقدم "وشكر نحاس 
الى لبنان عبر العدید من البرامج التي ساعدت وتساعد على تطویر عمل اإلدارة والجودة في القطاعین العام 

".وتعمیمھا في لبنان والخاص، والذي ال شك أنھ ترك بصماتھ خصوصا على نشر ثقافة الجودة  

تعاونھ الدائم خالل فترة عملنا سویا في الحكومة المستقیلة، بحیث استطعنا معا ارساء نمط یحتذى في "وشكر لفنیش 
".التعامل والتنسیق بین اإلدارات في القطاع العام  

".العام نظام الجودة في القطاع"وبعد استراحة قصیرة، حاضر الخبیر االوروبي انطوني سبانوس عن   
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  یوم الجودة في القطاع العام برعایة نحاس وفنیش
  – 2013نيسان  18الخميس 

الذي ینظمھ " یوم الجودة في القطاع العام"رعى وزیرا االقتصاد والتجارة نقوال نحاس والتنمیة االداریة دمحم فنیش 
برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون مع المشروع االنمائي لالتحاد االوروبي، في حضور سفیرة 

االتحاد االوروبي انجلینا ایخھورست، رئیس المجلس االقتصادي واالجتماعي روجیھ نسناس، مدیر االدارة في قیادة 
م علي ابو حمدان، الرائد بشار الخطیب ممثال المدیر العام لقوى االمن الداخلي بالوكالة العمید روجیھ الجیش المقد

" ایدال"سالم، المقدم انطوان عقیقي ممثال المدیر العام لألمن العام اللواء عباس ابراھیم، رئیس مجلس ادارة مؤسسة 
مان صعب، ومدیرین عامین وموظفي القطاع العام لور سلی" الوكالة الوطنیة لالعالم"نبیل عیتاني، مدیرة 
  .والمؤسسات العامة

كانت بدایة : "بدایة النشید الوطني، ثم كلمة مدیر برنامج الجودة في وزارة االقتصاد الدكتور علي برو جاء فیھا
معمقة أن أحد بمبادرة ودعم مباشر من االتحاد األوروبي الذي اكتشف نتیجة دراسة  2004مشوارنا نحو الجودة عام 

األوروبیة لجھة زیادة صادراتھ الى  -أھم أسباب عدم قدرة لبنان في ذلك الحین على االفادة من اتفاق الشراكة اللبنانیة 
االتحاد األوروبي وتوفیر سلع أكثر أمانا للمستھلكین یكمن في ضعف البنیة التحتیة للجودة في لبنان والحاجة الى 

اكي مثیالتھا في الدول المتقدمة، وتمكن منتجي السلع ومقدمي الخدمات في لبنان من تطویرھا واستكمالھا بحیث تح
   ."التماشي مع المعاییر الدولیة المطلوبة

مشوارنا ھذا الذي دخل عامھ التاسع استطعنا خاللھ تحقیق إنجازات ملموسة في مجال الجودة على : "واضاف
  :عید المثال ال الحصرالصعیدین التشریعي والمؤسساتي أذكر منھا على ص

 158قانون القیاس رقم : صوغ واقتراح أكثر من عشرة مشاریع قوانین ومراسیم أقر منھا حتى االن قانونان ھما -1
، باإلضافة الى حدود ثالثة مراسیم تنفیذیة للمجلس اللبناني 224وقانون القواعد الفنیة واجراءات تقییم المطابقة رقم 

  .(COLIBAC)لالعتماد

مختبرا رسمیا وخاصا بالمعدات المخبریة الحدیثة واالستشارات الفنیة والدورات التدریبیة المكثفة وقد  17دعم  - 2
  .ISO 17025مختبرا في الحصول على شھادة االعتماد الدولیة، بحسب مواصفة االیزو 11نجح منھا حتى االن 

http://www.lebanonfiles.com/�


حتى االن في تطبیق نظام ادارة  20نجح منھا مصنعا ومؤسسة غذائیة باالستشارات الفنیة والتدریب  26دعم  - 3
  .ISO 22000سالمة الغذاء والحصول على شھادة االیزو

مؤسسة حتى  20شركة ومؤسسة لتطبیق نظام ادارة الجودة نجح منھا  24تقدیم الدعم االستشاري والتدریبي ل - 4
وحدة الجودة في وزارة اإلقتصاد : ، ومنھا ادارتان رسمیتان ھماISO 9001االن في الحصول على شھادة االیزو

  ."لیبنور" - والتجارة ومؤسسة المقاییس والمواصفات اللبنانیة 

تقدیم الدعم االستشاري والتدریبي للعدید من االدارات العامة والمؤسسات الرسمیة في مجال المواصفات  - 5
  .والفحوص المخبریة والمعایرة واالعتماد والمصادقة والرقابة على األسواق

إطالق الجائزة اللبنانیة لالمتیاز برعایة فخامة رئیس الجمھوریة اللبنانیة العماد میشال سلیمان الذي سلم الجوائز  - 6
  .في احتفالین أقیما في القصر الجمھوري 2012-2010الى المؤسسات المستحقة المتمیزة عامي 

بتوجیھ من معالي الوزیر نقوال نحاس،  2015-2012أما خطة العمل التي وضعھا فریق برنامج الجودة لألعوام 
إدارات ومؤسسات عامة لتطبیق  5:فتتضمن تقدیم الدعم الفني واالستشاري والتدریبي على سبیل المثال ال الحصر الى

منھا في التدریب على نظام ادارة  40واشراك نحو  ISO 9001نظام ادارة الجودة والحصول على شھادة االیزو
  .تمھیدا للمراحل المستقبلیةالجودة للقطاع العام 

  .ISO 22000مصنعا غذائیا لتطبیق نظام ادارة سالمة الغذاء والحصول على شھادة االیزو 20 -

  .Traceability Systemمشاغل في خمسة قطاعات صناعیة لتطبیق نظام التتبع/ مصانع 10 -

 ISOالدولیة حسب مواصفة االیزومختبرات غذائیة للحصول على شھادة االعتماد  4مختبرات جدیدة منھا  7 -
17025.  

  .ISO 17021للحصول على االعتماد الدولي، بحسب مواصفة االیزو Certification Bodiesجھات مصادقة 4

  .ACAAبحسب متطلبات التحضیر التفاق ال Notified Bodiesجھتان مكلفتان 2

لیبنور والمجلس اللبناني لالعتماد ونقابة  -اللبنانیةوزارتا الزراعة والصناعة ومؤسسة المقاییس والمواصفات  -
  .الصناعات الغذائیة

  .تحدیث الجائزة اللبنانیة لإلمتیاز وتطویرھا، وتشمل القطاع العام والمجتمع المدني اضافة الى القطاع الخاص -

  مأسسة وحدة الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة -

  .نشر ثقافة الجودة وتعمیمھا -

  ."رار العمل على اقتراح تحدیث التشریعات ذات الصلة بالجودةاستم -

لقاؤنا الیوم یؤكد أھمیة موضوع إطالق یوم الجودة في القطاع العام وعالقتھ بالتنمیة : "ثم كانت كلمة لنسناس جاء فیھا
رتباطا عضویا المستدامة، فالجودة تحتل المرتبة األولى في مجال اإلدارة في القطاعین العام والخاص وترتبط ا

باإلنتاجیة التي تحدد النمو االقتصادي وفرص التنمیة المستدامة، وال معنى لالنتاجیة ما لم تكن مبنیة على جودة كافیة 
نحن الیوم مجتمعون في المجلس . ویبقى ان مراقبة الجودة ھي من أھم وسائل اإلدارة الحدیثة. ومعترف بھا

ففي األساس، دور المجلس ھو بناء الحوار بین الدولة وجمیع . المسألة االقتصادي واالجتماعي للتركیز على ھذه
مكونات المجتمع حول المسائل االقتصادیة واالجتماعیة، وإیجاد سبل التالقي وتفعیل اإلرادة الوطنیة الجامعة في 



ولم یتأخر عن ھذا الدور خالل مرحلة . لقد قام المجلس بھذا الدور في والیتھ قبل أكثر من عشرة اعوام: "واضاف
تصریف األعمال، بمشاركة ممثلین للقطاعات االقتصادیة ومكونات المجتمع المدني، وبدعم متالحق من االتحاد 

كان قد تم  2004وھنا یجدر التذكیر بأنھ قبل تسع سنوات، أي في أیار . ومن المنظمات الدولیة المعنیةاألوروبي 
تنظیم مؤتمر بناء سلسلة الجودة في لبنان في القطاع الخاص، وذلك بالتنسیق بین وزارة االقتصاد والتجارة، واالتحاد 

، الذي أصدرناه في "لبنان نحو رؤیة اقتصادیة واجتماعیة نھوض" األوروبي، ومنظمة األمم المتحدة للتنمیة في كتابنا
  :، مع فریق من الخبراء، كنا قد شددنا على ثالث تحدیات كبرى ال بد من مواجھتھا وھي2007العام 

  بناء القطاع العام بشكل حدیث ومنتج: أوال

  دعم القطاع الخاص وتطویر قدراتھ اإلنتاجیة: ثانیا

لقطاع العام والقطاع الخاص، في ضوء خطة تنمویة شاملة تقوم على تحسین الجودة تحقیق التكامل بین ا: ثالثا
واإلنتاجیة، وعلى أن التعافي االقتصادي یلزمھ تحصین األمان االجتماعي، وعلى أن األمان االجتماعي ال یتحقق 

  ."على حساب النھوض االقتصادي

فاإلدارة الكفوءة والشفافة والمنتجة، عامل ھام . للنھوضإن اإلدارة العامة في لبنان تشكل العمود الفقري : "وختم
  .لتوطید الدیموقراطیة وتوطیدھا یعزز التنمیة

أي من خالل اإلدارة العامة الفاعلة والقطاع الخاص المنتج، والمشاركة الشاملة بین القطاعین، وبین القطاعین 
ما ان إطالق یوم الجودة في القطاع العام یبلغ ھدفھ، حین والمجتمع المدني نستنفر طاقات التنمیة الشاملة والمتكاملة، ك

  ."ننجح في تفعیل الجودة كل یوم

منذ عشرة اعوام یعمل االتحاد االوروبي ولبنان على تحقیق نظام الجودة : "ثم كلمة سفیرة االتحاد االوروبي قالت فیھا
مشروع یتم بالتعاون بین لبنان واالتحاد  ان الجودة ھي مبدأ مھم لتطویر االداء وھذا. الذي شھد تطورات كثیرة

   ."االوروبي ضمن خطة عمل مشتركة اعتمدھا االتحاد مع دول الجوار

االتحاد یھدف من الى تقویة البنى التحتیة للجودة لتحسین االنتاج اللبناني لیصبح اكثر تنافسیا بما "واشارت الى ان 
   ."دیدةیمكن من زیادة الصادرات وتنوعھا وتوفیر فرص عمل ج

لالضاءة على ما یقوم بھ االتحاد والذي یحقق تقدما في شتى المجاالت وخصوصا ان االبحاث بینت "وابدت سرورھا 
   ."نتائج ایجابیة لمشاریع ممولة من االتحاد مما یشجع على استكمال العمل والتعاون والتكامل مع الشركاء اللبنانیین

ن فرص التسویق للمنتجات اللبنانیة وخصوصا الصناعات الغذائیة الى لبرنامج الجودة أھمیة لتحسی"واعتبرت ان 
السوق االوروبیة، ویوم الجودة في القطاع العام یؤكد ان المساعدات التي یقدمھا االتحاد ال تقتصر على االنتاج بل 

الماضي یھدف الى  الذي بدأ العمل علیھ العام 3على برامج الجودة لتطویر االداء، وان برنامج ادارة الجودة رقم 
  ."تمتین ادارة الجودة والقدرات والبنى التحتیة

معاییر الجودة مھمة جدا بالنسبة الى المؤسسات العاملة ولھا دورھا في القطاع العام كما في القطاع "واكدت ان 
   ."التعاون الوثیق بین لبنان واالتحاد في ھذه المرحلة الدقیقة"وأثنت على ". الخاص

لم تعد ادارة الجودة في زمننا الحاضر حاجة فقط لمؤسسات القطاع الخاص، بل : "فنیش كلمة قال فیھا والقى الوزیر
فادارة الجودة عنوان كبیر یتضمنة معظم عناصر التطویر . ھي ایضا حاجة للقطاع العام من اجل ادائھ وزیادة انتاجي

والتي اطلقتھا وزارة التنمیة االداریة في خریف العام االداري التي تناولتھا استراتیجیة اصالح وتطویر القطاع العام 



لذلك یجب العمل بشكل مدروس على توفیر ما یحتاجھ القطاع العام من مقومات اساسیة بما فیھا بناء : "اضاف
ار تكنولوجیا المعلومات وتطویر العنصر البشري لضمان البیئة الحاضنة لمفھوم ادارة الجودة من القدرات واستثم

واذا كانت وزارة . دون ان ننسى االطر القانونیة والتنظیمیة التي تشكل االساس الذي تقوم علیھ االدارة العامة
لخاص لتحفیزھا ومساعدتھا على تبني وجھت جھودھا نحو مؤسسات القطاع ا" كوالیب"االقتصاد والتجارة مبادرة 

معاییر ثابتة تضمن حسن االنتاج من اجل تنشیط الحركة االقتصادیة والتجاریة وتعزیز موقع لبنان على الخارطة 
واذا كنا ننادي ببناء اسس واضحة للشراكة والتعاون بین القطاع العام، من جھة، والقطاع الخاص . االقتصادیة العالمیة

لیة، من جھة ثانیة، فمن الضروري ان نقیم ھذا النوع من التعاون والتنسیق بین الوزارات والمؤسسات والھیئات المح
العامة نفسھا وخیر مثال على ذلك ھو التعاون بین وزارتي االقتصاد والتنمیة االداریة في مجال برنامج الجودة في 

ویق معاییر الجودة لدى اجھزة الدولة، فان وزارة واذا كانت وزارة االقتصاد والتجارة تسعى الى تس. القطاع العام
التنمیة االداریة تسھم عبر برامجھا ومشاریعھا في تنمیة قدرات تلك االجھزة مما یساعدھا على االستجابة للمعاییر 

    ."الموضوعة

استكمالھا في المرحلة ابرز المشاریع التي انجزتھا وزارة التنمیة االداریة والتي من المفترض ان یتم "واشار الى ان 
وقد أثمر ھذا المشروع منھجیة . المقبلة ھو مشروع التخطیط االستراتیجي الذي یقع في صلب موضوع ادارة الجودة

ونحن الیوم في صدد تأمین االطار القانوني . للتخطیط تعمل االدارة وفقا لخطواتھا من اجل رسم اھدافھا وتنفیذھا
وحدات التخطیط " ي االدارات العامة من خالل مشروع قانون استحداث الضروري النشاء وحدات للتخطیط ف

وتسعى الوزارة الى تفعیل دور ھیئات الرقابة كي تتمكن من مراقبة اداء االدارات وعدم االكتفاء یالتحقق . والبرامج
ضمن تطویر مفھوم من مدى التزامھا القوانین واالنظمة، عبر مشاریع القوانین المحالة الى مجلس النواب والتي تت

  ."رقابة دیوان المحاسبة على االداء وتقویم االداء المؤسسي عبر التفتیش المركزي

ان ادارة الجودة والتطویر االداري عملیة مستمرة بل ورشة عمل دائمة مفتوحة امام رواد االبتكار : "وختم فنیش
من الخطوات قمنا بھا ویبقى امامنا الكثیر  والتغییر، ورحلة االلف میل تبدأ بخطوة ونحن على اقتناع بان سلسلة

  ."لتحقیقھ في ظل ظروف سیاسیة صعبة وغیر مساعدة على التطویر االداري، وھذا ھو التحدي االكبر

نجتمع الیوم ھنا سویا بدعوة من : "الوزیر نحاس جاء فیھا" یوم الجودة في القطاع العام"وكانت كلمة الختام لراعي 
" یوم الجودة في القطاع العام"ة اإلقتصاد والتجارة والممول من اإلتحاد االوروبي إلطالق برنامج الجودة في وزار

برعایة مشتركة مع وزیر الدولة لشؤون التنمیة اإلداریة، وفي حضور رئیسة بعثة مفوضیة اإلتحاد االوروبي في 
عا صعبا ومعقدا شھد ذروتھ خالل الحرب تعاني اإلدارة العامة في لبنان واق. لبنان سعادة السفیرة أنجلینا ایخھورست 

فلقد حاولت الحكومات المتعاقبة العمل على اصالح اإلدارة . اللبنانیة وانعكس بنسبة أو بأخرى على الفترات الالحقة
العامة، لكنھا اصطدمت دائما بجدار من الخالفات والممارسات التي منعت تطویر القواعد االساسیة لمفھوم العالقة 

ان االصالح الحقیقي یبتدئ من . ة والمواطن وطریقة الخروج تدریجا من تحكم الطبقة السیاسیة بھذه العالقةبین الدول
في المئة،  70ولعل أبرز الشواھد على ذلك ھو العدد الكبیر للشواغر الذي ناھز نسبة ال . تكریس مثل تلك المفاھیم

ت واإلدارات والمؤسسات العامة مع تعدد آلیات التوظیف باإلضافة الى تقادم معظم الھیكلیات اإلداریة في الوزارا
  ."خارج إطار المالك مثل التعاقد وغیرھا

لن أطیل الحدیث في ھذا الموضوع واترك لزمیلي معالي وزیر الدولة لشؤون التنمیة اإلداریة األستاذ دمحم : "اضاف
ة في ھذا المجال توجت بوضع فنیش الخوض فیھ وسبر أغواره، وخصوصا ان وزارتھ قد قامت بجھود كبیر

. استراتیجیة لتنمیة اإلدارة العامة في لبنان وتطویرھا بھدف ردم الھوة بین واقع اإلدارة العامة والمھمات المنوطة بھا
وانطالقا من رؤیتنا لھذا الواقع، ال سیما لوقوع موظفي القطاع العام تحت ضغوط المھمات المنوطة بھم واإلجراءات 



تقدیم الدعم الفني واإلستشاري والتدریبي لالدارات والمؤسسات العامة إلدخال نظام ادارة الجودة وتطبیقھ تدریجا  - 1
الزبون وانقاص الھدر في الوقت والجھد ورفع مستوى /عملھا بھدف رفع مستوى الخدمة المقدمة الى المواطنفي 

ھذا الدعم سیؤھل اإلدارة أو المؤسسة المعنیة للحصول على . الكفایة والفاعلیة في األداء، وبالتالي زیادة اإلنتاجیة
لكن نتیجة . مؤسسات عامة/سیقدم الى خمسة ادارات ، علما ان الدعم الفني واإلستشاريISO 9001شھادة األیزو

االقبال الكبیر من معظم االدارات والمؤسسات العامة على االشتراك في المبادرة، ارتأینا توسیع اطار المشاركة في 
مؤسسة عامة أعربت عن اھتمامھا بھذه المبادرة وأجابت عن /ادارة 40الدورات التدریبیة المكثفة لتشمل نحو 

   .یان المرسل من برنامج الجودةاالستب

   

تحدیث الجائزة اللبنانیة لالمتیاز وتطویرھا برعایة فخامة رئیس الجمھوریة لتشمل ادارات القطاع العام  - 2
ومؤسساتھ عبر وضع حوافز معینة لتلك اإلدارات ومكافأتھا على النجاح في رفع مستوى جودة خدماتھا وتحقیق 

  ا،األھداف والمھمات المنوطة بھ

علما أن جائزة اإلمتیاز للقطاع العام ستكون تحت اشراف مشترك لوزیر الدولة لشؤون التنمیة اإلداریة ووزیر 
كذلك سیعمل . اإلقتصاد والتجارة وبادارة برنامج الجودة الذي أصبح لفریق عملھ خبرة طویلة ومتمیزة في ھذا المجال

بھذه الجائزة وتوقیع اتفاقات االعتراف المتبادل مع الجوائز البرنامج للحصول على االعتراف العربي والدولي 
  ."األخرى المماثلة خصوصا في الوطن العربي واوروبا

 23لقد عملنا في وزارة اإلقتصاد والتجارة وما زلنا عبر برنامج الجودة بتمویل من اإلتحاد األوروبي بلغ : "وتابع
وحققنا العدید من االنجازات . وحتى تاریخھ 2004لبنان منذ العام  ملیون یورو على تطویر البنیة التحتیة للجودة في

المترولوجیا /في تطویر بنیة تحتیة صلبة للجودة على الصعد التشریعیة والمؤسساتیة في مجال المواصفات والقیاس
شر ثقافة الجودة باإلضافة الى إطالق الجائزة اللبنانیة لالمتیاز، ون. واالعتماد والمختبرات والرقابة على األسواق

إن ما سبق وان ذكرتھ لیس سوى جزء مما تقوم بھ وزارة اإلقتصاد والتجارة . وتعمیمھا في القطاعین العام والخاص
. في مجال استكمال البنیة التحتیة التشریعیة والمؤسساتیة للجودة وتطویرھا في لبنان عبر برنامج الجودة في الوزارة

لمتقدمة والنامیة تعلق أھمیة كبرى على جودة الخدمات وسالمتھا في القطاعین العام لقد أصبح من الواضح أن الدول ا
إذ لن یكون في إمكان القطاع العام زیادة كفاءتھ وانتاجیتھ ومواكبة التطورات الحاصلة . والخاص على حد سواء

سب مع الدور المنوط بھا، عالمیا من دون رسم سیاسات واضحة والتخطیط للمستقبل واعادة ھیكلة اإلدارة بما یتنا
وتوفیر العناصر البشریة المؤھلة والمدربة والمحفزة للقیام بتنفیذ السیاسات واالستراتیجیات الموضوعة، وتحدیث 
تكنولوجیا المعلومات والسیر بموضوع المعامالت االلكترونیة باإلضافة الى تعزیز دور الھیئات الرقابیة ووضع 

م األداء مما سیساعد على بناء ادارة حدیثة وفاعلة ترتقي بالخدمات الى مستوى ذي جودة آلیات لمراقبة التنفیذ وتقوی
  ."ونوعیة عالیتین

اإلتحاد األوروبي ممثال برئیسة بعثتھ الى لبنان سعادة السفیرة انجلینا ایخھورست للدعم الدؤوب المقدم "وشكر نحاس 
على تطویر عمل اإلدارة والجودة في القطاعین العام الى لبنان عبر العدید من البرامج التي ساعدت وتساعد 

  ."والخاص، والذي ال شك أنھ ترك بصماتھ خصوصا على نشر ثقافة الجودة وتعمیمھا في لبنان

تعاونھ الدائم خالل فترة عملنا سویا في الحكومة المستقیلة، بحیث استطعنا معا ارساء نمط یحتذى في "وشكر لفنیش 
  ."اإلدارات في القطاع العامالتعامل والتنسیق بین 

 ."نظام الجودة في القطاع العام"وبعد استراحة قصیرة، حاضر الخبیر االوروبي انطوني سبانوس عن 



 

   

  

 

في القطاع العام» يوم الجودة«رعيا    
ً : نحاس  اإلدارة العامة تعاني واقعاً صعبا   وُمعقداً  

على الجودةال معنى لإلنتاجيّة ما لم تكن مبنيّة : نسناس   

Thursday, April 18, 2013 - 11:39 PM 
 

يوم الجودة«رعى وزيرا االقتصاد والتجارة نقوال نحاس والتنمية االدارية دمحم فنيش    
الذي ينظمه برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون مع» في القطاع العام   

الوزيرين نحاس وفنيش، رئيس المجلسمشروع االنماء لالتحاد االوروبي، في حضور    
  االقتصادي واالجتماعي روجيه نسناس، ممثل مدير عام قوى االمن الداخلي الرائد بشار

 » الخطيب، ممثل مدير عام االمن العام المقدم انطوان عقيقي، رئيس مجلس ادارة مؤسسة
سفيرة االتحادلور سليمان، » الوكالة الوطنية لالعالم«نبيل عيتاني، مديرة » ايدال   

  االوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست، مدير االدارة في قيادة الجيش المقدم علي ابو
.حمدان ومدراء عامين وموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة  

 
مشوارنا هذا الذي «: الجودة في وزارة االقتصاد الدكتور علي برو الكالم بالقول استهل مدير برنامج

 :تاسع استطعنا خالله تحقيق إنجازات ملموسة في مجال الجودة على الصعيدينعامه ال دخل
:التشريعي والمؤسساتي أذكر منها على صعيد المثال ال الحصر  

 
قانون : من عشرة مشاريع قوانين ومراسيم أقر منها حتى االن قانونان هما صوغ واقتراح أكثر - 1



ثالثة  ، باإلضافة الى حدود224ات تقييم المطابقة رقم وقانون القواعد الفنية واجراء 158 القياس رقم
 مراسيم تنفيذية للمجلس اللبناني لالعتماد

  
رسميا وخاصا بالمعدات المخبرية الحديثة واالستشارات الفنية والدورات  مختبرا 17ـ دعم 2

 الدولية،مختبرا في الحصول على شهادة االعتماد  11التدريبيةالمكثفة وقد نجح منها حتى االن 
17025  بحسب مواصفة االيزو  

  
حتى االن في  20الفنية والتدريب نجح منها  مصنعا ومؤسسة غذائية باالستشارات 26ـ دعم 3 

22000 على شهادة االيزو تطبيق نظام ادارة سالمة الغذاء والحصول  

  
دة نجح منها ومؤسسة لتطبيق نظام ادارة الجو شركة 24ـ تقديم الدعم االستشاري والتدريبي ل4

وحدة : ومنها ادارتان رسميتان هما 9001  االيزو مؤسسة حتى االن في الحصول على شهادة 20
".ليبنور" –والتجارة ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية  الجودة في وزارة االقتصاد  

 

 ة في مجالاالستشاري والتدريبي للعديد من االدارات العامة والمؤسسات الرسمي  تقديم الدعم- 5
.المواصفات والفحوص المخبرية والمعايرة واالعتماد والمصادقة والرقابة على األسواق   

 
ميشال سليمان الذي  إطالق الجائزة اللبنانية لالمتياز برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد- 6

 ما فياحتفالين أقي في 2012- 2010سلم الجوائز الى المؤسسات المستحقة المتميزة عامي 
.القصر الجمهوري  

  

  { نسناس {

 
لقاؤنا اليوم يؤكد «: االقتصادي االجتماعي روجيه نسناس التي قال فيها س المجلسيثم كلمة رئ

 إطالق يوم الجودة في القطاع العام وعالقته بالتنمية المستدامة، فالجودة تحتل أهمية موضوع
باإلنتاجية التي  والخاص وترتبط ارتباطا عضويا المرتبة األولى في مجال اإلدارة في القطاعين العام

ما لم تكن مبنية على جودة  تحدد النمو االقتصادي وفرص التنمية المستدامة، وال معنى لالنتاجية
نحن اليوم . وسائل اإلدارة الحديثة ويبقى ان مراقبة الجودة هي من أهم. كافية ومعترف بها

ففي األساس، دور . على هذه المسألة للتركيز مجتمعون في المجلس االقتصادي واالجتماعي
المجتمع حول المسائل االقتصادية واالجتماعية،  المجلس هو بناء الحوار بين الدولة وجميع مكونات

الوطنية الجامعة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية ال سيما  وإيجاد سبل التالقي وتفعيل اإلرادة
نعكاسات المحن الماضية، والرامي إلى مواكبة التحوالت الخروج من ا في بلدنا الساعي الى

يتأخر عن  ولم. لقد قام المجلس بهذا الدور في واليته قبل أكثر من عشرة اعوام«: وتابع. والتطورات
ومكونات المجتمع  هذا الدور خالل مرحلة تصريف األعمال، بمشاركة ممثلين للقطاعات االقتصادية

وهنا يجدر التذكير . المعنية تحاد األوروبي ومن المنظمات الدوليةالمدني، وبدعم متالحق من اال
مؤتمر بناء سلسلة الجودة في لبنان  كان قد تم تنظيم 2004بأنه قبل تسع سنوات، أي في أيار 



االقتصاد والتجارة، واالتحاد األوروبي، ومنظمة األمم  في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق بين وزارة
، الذي أصدرناه في العام »نهوض لبنان نحو رؤية اقتصادية واجتماعية في كتابناالمتحدة للتنمية 

: أوال: الخبراء، كنا قد شددنا على ثالثة تحديات كبرى ال بد من مواجهتها وهي ، مع فريق من2007
 :ثالثا دعم القطاع الخاص وتطوير قدراته اإلنتاجية،: ثانيا. القطاع العام بشكل حديث ومنتج بناء
تقوم على تحسين  قيق التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، في ضوء خطة تنموية شاملةتح

االجتماعي، وعلى أن األمان  الجودة واإلنتاجية، وعلى أن التعافي االقتصادي يلزمه تحصين األمان
.االجتماعي ال يتحقق على حساب النهوض االقتصادي   

 

 
 { ايخهورست {

  
يعمل االتحاد االوروبي ولبنان  منذ عشرة اعوام«: اد االوروبي التي قالت فيهاثم كلمة سفيرة االتح

الجودة هي مبدأ مهم لتطوير االداء وهذا  ان. على تحقيق نظام الجودة الذي شهد تطورات كثيرة
االوروبي ضمن خطة عمل مشتركة اعتمدها االتحاد مع  مشروع يتم بالتعاون بين لبنان واالتحاد

االتحاد يهدف من الى تقوية البنى التحتية للجودة لتحسين االنتاج  واشارت الى ان .»دول الجوار
اعتبرت . اكثر تنافسيا بما يمكن من زيادة الصادرات وتنوعها وتوفير فرص عمل جديدة اللبناني ليصبح

 وخصوصا الصناعات الغذائية لبرنامج الجودة أهمية لتحسين فرص التسويق للمنتجات اللبنانية«ان 
.الى السوق االوروبية  

 
  { فنيش {

 لم تعد ادارة الجودة في«: الدولة لشؤون التنمية االدارية دمحم فنيش الذي قال فيها ثم كلمة وزير
ادائه  زمننا الحاضر حاجة فقط لمؤسسات القطاع الخاص، بل هي ايضا حاجة للقطاع العام من اجل

التي تناولتها  يتضمنة معظم عناصر التطوير االداريفادارة الجودة عنوان كبير . وزيادة انتاجي
،  2011االدارية في خريف العام  استراتيجية اصالح وتطوير القطاع العام والتي اطلقتها وزارة التنمية

. الرسمية من اجل تقديم خدمة افضل للجمهور مع التركيز خصوصا على رفع مستوى اداء االدارات
تسويقها عالميا من اجل تطبيق ادارة الجودة مثل االطار  ية التي يتموعلى الرغم من النماذج االدار
على ضرورة تحقيق تقدم ملموس على صعيد تحقيق النتائج،  التقويمي المشترك الذي يركز

االدارية وادارة االجراءات واالحصاءات واشراك الجمهور في صنع السياسات  وخدمة المواطن والقيادة
 ترك مع القطاعات الحية في المجتمع، فانه ال بد من التنبه دائماواقامة تعاون مش العامة،

بلغها مجتمعنا من  لخصوصية اوضاع االدارة العامة وبيئتنا االجتماعية ومرحلة النمو االقتصادي التي
. القطاع العام اجل أال تكون مقتضيات ادارة الجودة مجرد اسقاطات من الخارج على  

ورشة عمل دائمة مفتوحة امام  ة والتطوير االداري عملية مستمرة بلان ادارة الجود«: وختم فنيش
ونحن على اقتناع بأن سلسلة من الخطوات  رواد االبتكار والتغيير، ورحلة االلف ميل تبدأ بخطوة

ظروف سياسية صعبة وغير مساعدة على التطوير  قمنا بها ويبقى امامنا الكثير لتحقيقه في ظل
. ي االكبراالداري، وهذا هو التحد   

 
  { نحاس {



 
: قوال نحاس التي قال فيها وزير االقتصاد والتجارة» يوم الجودة في القطاع العام«ثم كلمة راعي 

ذروته خالل الحرب اللبنانية وانعكس  تعاني اإلدارة العامة في لبنان واقعا صعبا ومعقدا شهد«
المتعاقبة العمل على اصالح اإلدارة  الحكومات فلقد حاولت. بنسبة أو بأخرى على الفترات الالحقة
الخالفات والممارسات التي منعت تطوير القواعد االساسية  العامة، لكنها اصطدمت دائما بجدار من

والمواطن وطريقة الخروج تدريجا من تحكم الطبقة السياسية بهذه  لمفهوم العالقة بين الدولة
ولعل أبرز الشواهد على ذلك . تلك المفاهيمالحقيقي يبتدئ من تكريس مثل  ان االصالح. العالقة

 في المئة، باإلضافة الى تقادم معظم الهيكليات 70الكبير للشواغر الذي ناهز نسبة ال  هو العدد
المالك مثل  اإلدارية في الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة مع تعدد آليات التوظيف خارج إطار

العام ال يقل أهمية عنه  تطبيق نظام ادارة الجودة في القطاعوقناعتنا بأن تبني و. »التعاقد وغيرها
بمبادرة مشتركة بين الوزارتين لدعم  ارتأينا أنا وزميلي الوزير فنيش القيام. في القطاع الخاص

المرحلة الثالثة للسنوات  - عمل برنامج الجودة ادارات ومؤسسات القطاع العام وتحفيزها عبر خطة
:ن رئيسيين، وتحت عنواني2015- 2012   

نظام ادارة  تقديم الدعم الفني واإلستشاري والتدريبي لالدارات والمؤسسات العامة إلدخال - 1
الزبون وانقاص /المواطن الجودة وتطبيقه تدريجا في عملها بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة الى
زيادة اإلنتاجيةالهدر في الوقت والجهد ورفع مستوى الكفاية والفاعلية فياألداء، وبالتالي  . 

  

- 2 تحديث الجائزة اللبنانية لالمتياز  وتطويرها برعاية رئيس الجمهورية،  
والتجارة وما زلنا عبر برنامج الجودة بتمويل من االتحاد  لقد عملنا في وزارة االقتصاد«: وقال نحاس

وحتى  2004عام على تطوير البنية التحتية للجودة في لبنان منذ ال مليون يورو 23األوروبي بلغ 
 العديد من االنجازات في تطوير بنية تحتية صلبة للجودة على الصعد التشريعية وحققنا. تاريخه

على  المترولوجيا واالعتماد والمختبرات والرقابة/والمؤسساتية في مجال المواصفات والقياس
وتعميمها في القطاعين  دةباإلضافة الى إطالق الجائزة اللبنانية لالمتياز، ونشر ثقافة الجو. األسواق

وزارة االقتصاد والتجارة في مجال  إن ما سبق وذكرته ليس سوى جزء مما تقوم به. العام والخاص
 للجودة وتطويرها في لبنان عبر برنامج الجودة استكمال البنية التحتية التشريعية والمؤسساتية

.في الوزارة  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
"يـوم الجودة في القطاع العام"  

الحكومات حاولت اإلصالح: االقتصادوزير   

 

لم تعد إدارة الجودة في زمننا الحاضر حاجة لمؤسسات القطاع الخاص فحسب، بل غدت ایضا حاجة للقطاع العام "
بغیة ادائھ وزیادة انتاجیتھ، فإدارة الجودة عنوان كبیر یتضّمنة معظم عناصر التطویر االداري التي تناولتھا 

ھذا ما اكده وزیر ". 2011طاع العام وتطویره والتي اطلقتھا وزارة التنمیة االداریة في خریف استراتیجیة اصالح الق
الذي ینظمھ برنامج " یوم الجودة في القطاع العام"التنمیة االداریة في حكومة تصریف األعمال دمحم فنیش خالل افتتاح 

  .ئي لإلتحاد االوروبيالجودة في وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون مع المشروع االنما
في حضور رئیس المجلس   الى فنیش، وزیر االقتصاد والتجارة نقوال نحاس،" یوم الجودة"شارك في رعایة 

نبیل عیتاني، وسفیرة " ایدال"االقتصادي واالجتماعي روجیھ نسناس، ورئیس المؤسسة العامة لتشجیع االستثمار 
  .ات ومھتموناالتحاد االوروبي انجیلینا ایخھورست، وفاعلی

حاولت الحكومات المتعاقبة اصالح اإلدارة العامة لكنھا اصطدمت دائماً بجدار من الخالفات "وقال نحاس 
والممارسات التي منعت تطویر القواعد االساسیة لمفھوم العالقة بین الدولة والمواطن، وُسبُل الخروج تدریجاً من 

  ". تحكم الطبقة السیاسیة في ھذه العالقة
یبدأ من تكریس مثل تلك المفاھیم، اذ ان أبرز الشواھد على ذلك ھو العدد الكبیر "الى ان االصالح الحقیقي ولفت 

معظم الھیكلیات اإلداریة في الوزارات واإلدارات والمؤسسات " تقادم"، اضافة الى %70للشواغر الذي ناھز الـ 



  ".مثل التعاقد وغیرھا العامة، بالتزامن مع تعدّد آلیات التوظیف خارج إطار المالك
ملیون اورو،  23عملنا في وزارة اإلقتصاد وال نزال عبر برنامج الجودة بتمویل من اإلتحاد األوروبي بلغ "اضاف 

وحققنا العدید من االنجازات في تطویر بنیة . وحتى تاریخھ 2004على تطویر البنیة التحتیة للجودة في لبنان منذ 
المترولوجیا واالعتماد /دین التشریعي والمؤسساتي في مجال المواصفات والقیاستحتیة صلبة للجودة على الصعی

  ".والمختبرات والرقابة على األسواق
تشكل العمود الفقري للنھوض، فاإلدارة الكفویة والشفافة والمنتجة، عامل "ان اإلدارة العامة "بدوره، لفت نسناس الى 

أي عبر اإلدارة العامة الفاعلة والقطاع الخاص المنتج، والمشاركة . مھم لتوطید الدیموقراطیة الذي یعزز التنمیة
الشاملة بین القطاعین العام والخاص، كذلك بین القطاعین من جھة والمجتمع المدني من جھة اخرى، اذ نستنفر طاقات 

  ".الجودة كل یومحین ننجح في تفعیل "یبلغ ھدفھ " یوم الجودة"، معتبرا أن إطالق "التنمیة الشاملة والمتكاملة
یرمي االتحاد األوروبي الى تقویة البنى التحتیة للجودة لتحسین االنتاج اللبناني لیصبح اكثر "وقالت إیخھورست 

اھمیة "، مشیرة الى ان لبرنامج الجودة "تنافسیة بما یمكن من زیادة الصادرات وتنّوعھا وإیجاد فرص عمل جدیدة
  ".نیة وخصوصا الصناعات الغذائیة الى السوق االوروبیةلتحسین فرص التسویق للمنتجات اللبنا

إنجازات ملموسة في مجال الجودة على الصعیدین "في وزارة االقتصاد علي بّرو، فتناول "برنامج الجودة "اما مدیر 
، 2015 -  2012التشریعي والمؤسساتي، مشیرا الى ان خطة العمل التي وضعھا فریق برنامج الجودة لسنوات 

  . قدیم الدعم الفني واإلستشاري والتدریبيتضّمن ت
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م الجودة في القطاع العام  «

اإلددارة متعطششة للتطوير وورفع مستوى  ى األداء

فادي ابو غل(يش  (ليوم

يوم«إطالق 

عدعدنان حمدان ن
 

طا ايخهورست وفني متوسطا نسناس

  

http://www.assafir.com/default.aspx�


لإلنتاجية ما لم تكن مبنية على جودة  عضويا باإلنتاجية التي تحدد النمو االقتصادي، وفرص التنمية المستدامة، فال معنى
االدارة العامة في لبنان «الفتاً الى ان . »من أهم وسائل االدارة الحديثة اقبة الجودة هيويبقى ان مر. بها كافية ومعترف

. »اليموقراطية الذي يعزز التنمية العمود الفقري للنهوض، فاإلدارة الكفية والشفافة والمنتجة عامل هام لتوطيد تشكل
لمنتج والمشاركة الشاملة بين القطاعين العام والقطاع الخاص ا خالل االدارة العامة الفاعلة«وأكد نسناس أنه من 
 .«المدني، نستنفر طاقات التنمية الشاملة والمتكاملة والخاص والمجتمع

 
 البرنامج أهداف

 
األوروبي يهدف الى تقوية البنى التحتية للجودة  االتحاد«وعن برنامج مساعدة االتحاد االوروبي لبنان، قالت إيخهورست 

 .«تنافسية بما يمكن من زيادة الصادرات وتنوّعها وخلق فرص عمل جديدة اني ليصبح أكثرلتحسين االنتاج اللبن
الغذائية الى  برنامج الجودة الذي يهتم بتحسين فرص التسويق للمنتجات اللبنانية، وخصوصا الصناعات وتحدثت عن

دمها االتحاد ال تقتصر على االنتاج بل التي يق المساعدات«مؤكدة ان » يوم الجودة في القطاع العام«السوق االوروبية، و
الذي بدأ العمل عليه العام الماضي، يهدف الى تمتين  3برنامج إدارة الجودة رقم  على برامج الجودة لتطوير األداء، وان

العاملة ولها دورها في  كما أن معايير الجودة هامة جدا بالنسبة للمؤسسات. الجودة والقدرات والبنى التحتية إدارة
 .«لقطاع العام كما في القطاع الخاصا

 
 حاضنة تأمين بيئة

 
الخاص، الى ان أصبحت ايضا حاجة للقطاع العام  اعتبر فنيش ان إدارة الجودة، تعّدت كونها حاجة فقط لمؤسسات القطاع

 استراتيجية إصالحعنوان كبير يتضمن معظم عناصر التطوير االداري التي تناولتها  من أجل تطوره وزيادة إنتاجيته، اذ انها
خصوصية أوضاع االدارة العامة «الى  ونبه فنيش. 2011وتطوير القطاع العام التي أطلقتها وزارة التنمية االدارية في خريف 

بلغها مجتمعنا، من أجل أال تكون مقتضيات إدارة الجودة مجرد إسقاطات  وبيئتنا االجتماعية، ومرحلة النمو االقتصادي التي
من  تأمين ما يحتاجه القطاع العام«وشدد على وجوب العمل بشكل مدروس على . »القطاع العام من الخارج على

مهارات العنصر البشري من أجل تأمين بيئة  مقومات أساسية، بما فيها بناء القدرات واستثمار تكنولوجيا المعلومات وتطوير
 .«حاضنة لمفهوم إدارة الجودة

االداري عملية مستمرة، بل  ادارة الجودة والتطوير«رة التنمية االدارية، ركز على ان فنيش أبرز إنجازات وزا وبعدما عدد
وهذا هو التحدي ... بأن رحلة االلف ميل تبدأ بخطوة«قناعته  وأبدى. »ورشة عمل دائمة ومفتوحة أمام رواد االبتكار

 .«االكبر
 

  تصطدم الحكومات
 بجدار الخالفات

 
شهد ذروته خالل الحرب اللبنانية، وانعكس «واقع صعب ومعقد  مة في لبنان تعاني منتحدث نحاس عن ان االدارة العا

العامة، لكنها  ان الحكومات المتعاقبة حاولت العمل على إصالح االدارة«حيث . »الفترات الالحقة بنسبة أو بأخرى على
االساسية لمفهوم العالقة بين الدولة  اصطدمت دائما بجدار من الخالفات والممارسات التي منعت تطوير القواعد

، مشيرا الى ان نتيجة ذلك كانت الشواغر »السياسية بهذه العالقة والمواطن وكيفية الخروج تدريجيا من تحكم الطبقة
إطار المالك مثل  المئة، باإلضافة الى تقادم معظم الهيكليات االدارية مع تعدد آليات التوظيف خارج في 70التي ناهزت 

 .قد وغيرهالتعا
مليون يورو، على تطوير البنية  23بتمويل من االتحاد االوروبي بلغ  لقد عملنا من خالل برنامج الجودة،«: وقال نحاس

التشريعية  وحققنا العديد من اإلنجازات في تطوير بنية تحتية صلبة للجودة على الصعد. 2004منذ  التحتية للجودة
باالضافة الى إطالق الجائزة . على االسواق ياس واالعتماد والمختبرات والرقابةوالمؤسساتية في مجال المواصفات والق

 .«اللبنانية لالمتياز
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La qualité dans le secteur public, priorité du 
prochain gouvernement? 
19/04/2013 
 

 

De g. à d., Ali Berro, Angelina Eichhorst, Nicolas Nahas, Mohammad Fneich et Roger 
Nasnas au cours de la conférence d’hier.  Photo Dalati et Nohra 

 

LIBAN - CONFÉRENCE La Journée de la qualité dans le secteur public, organisée par le 
programme « Qualité » du ministère de l’Économie et du Commerce et financé 
par l’Union européenne (UE), a été lancée hier, dans les locaux du Conseil 
économique et social (CES). « Le programme Qualité mis en place il y a neuf ans 
a eu beaucoup de succès, en faisant en sorte de proposer plusieurs projets de loi 
et décrets et d’apporter un soutien technique à des dizaines d’administrations 
publiques », a indiqué le directeur du programme au sein du ministère.  
Le président du CES, Roger Nasnas, a pour sa part mis l’accent sur le lien entre le 
développement durable et la qualité des services publics. « La qualité est 
l’élément essentiel dans toute entreprise, qu’elle soit publique ou privée, c’est elle 
qui va déterminer sa productivité et donc son niveau de croissance, a-t-il 
expliqué. Notre plus grand défi aujourd’hui est de nous doter d’outils nous 
permettant de contrôler cette qualité », a ajouté M. Nasnas.  

 
« Pour le Liban, l’enjeu est de taille au niveau de l’amélioration de la qualité des 
services, il y va du développement de l’exportation des produits libanais vers les 
marchés étrangers, de plus en plus sévères », a souligné l’ambassadrice de l’UE, 
Angelina Eichhorst. « L’UE est par exemple très demandeuse des produits 
agroalimentaires, à condition toutefois qu’ils remplissent des critères bien 
précis », a-t-elle expliqué.  
Pour le ministre d’État pour la Réforme administrative, Mohammad Fneich, « le 
contrôle de la qualité ne doit pas être une prérogative du secteur privé 

http://static.olj.me/images/news/large/810706_35534528254.jpeg�


uniquement ». « Il est aujourd’hui urgent de mettre en place des politiques, 
études à l’appui, qui répondent aux besoins du secteur public, notamment le 
renforcement des capacités du personnel, l’investissement dans les nouvelles 
technologies et dans les ressources humaines », a souligné le ministre.  
« Les gouvernements des dernières années ont tous essayé de réformer 
l’administration publique, mais en vain. Ils se sont heurtés à des mauvaises 
pratiques structurellement ancrées dans le système et qui ont empêché les 
réformes de fonctionner », a pour sa part affirmé le ministre de l’Économie 
Nicolas Nahhas. « Avec ce programme que nous mettons en place aujourd’hui et 
les différentes activités de formation dans lesquelles nous sommes engagés, il 
n’est pas insensé de prétendre que nous sommes sur la bonne voie », a-t-il ajouté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وكالة األنباء المركزية
  ":يـوم الجودة فـي القطاع العـام"نحـاس رعى وفنيش 

  الحكومات حاولت إصالح اإلدارة لكنها اصطدمت بالخالفات
 لم يتأخر المجلس عن دوره خالل تصريف األعمال: نسناس
رعى وزيرا االقتصاد والتجارة والتنمية االدارية في حكومة تصريف األعمال نقوال نحاس ودمحم فنيش  -المركزية

الذي ينظمه برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون مع المشروع " يوم الجودة في القطاع العام"
دي واالجتماعي روجيه نسناس، رئيس االنمائي لإلتحاد االوروبي، في حضور رئيس المجلس االقتصا

نبيل عيتاني، ممثل المدير العام لقوى االمن الداخلي الرائد بشار الخطيب، ممثل المدير " ايدال"مؤسسة 
العام لالمن العام المقّدم انطوان عقيقي، مدير االدارة في قيادة الجيش المقّدم علي ابو حمدان، سفيرة 

ينا ايخهورست، مديرة الوكالة الوطنية لور سليمان، ومدراء عامين وموظفي االتحاد االوروبي في لبنان انجيل
 .القطاع العام والمؤسسات العامة

 
مشوارنا الذي دخل عامه : في وزارة االقتصاد الدكتور علي برّو، فقال"برنامج الجودة "بداية تحدث مدير : برّو

دة على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، التاسع استطعنا خالله تحقيق إنجازات ملموسة في مجال الجو
صياغة واقتراح أكثر من عشرة مشاريع قوانين ومراسيم أقرّ منها حتى اآلن قانونا : منها على سبيل المثال

، باإلضافة الى نحو ثالثة مراسيم 224والقواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة الرقم  158القياس الرقم 
مختبراً رسمياً وخاصاً بالمعدات المخبرية الحديثة واالستشارات  17دعم  - لالعتماد تنفيذية للمجلس اللبناني 

تقديم  -مصنعاً ومؤسسة غذائية باالستشارات الفنية والتدريب  26دعم  - الفنية والدورات التدريبية المكثفة 
لدعم االستشاري تقديم ا - شركة ومؤسسة لتطبيق نظام ادارة الجودة  24الدعم االستشاري والتدريبي لـ 

والتدريبي للعديد من االدارات العامة والمؤسسات الرسمية في مجال المواصفات والفحوصات المخبرية 
إطالق الجائزة اللبنانية لالمتياز برعاية رئيس  -والمعايرة واالعتماد والمصادقة والرقابة على األسواق 

-2010سسات المستحقة المتميزة في عامي الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي سلّم الجوائز للمؤ
2012. 

 
بتوجيه من الوزير نقوال نحاس، فتضّمن  2015 -2012أما خطة العمل التي وضعها فريق برنامج الجودة لألعوام 

 .تقديم الدعم الفني واإلستشاري والتدريبي
 

يوم الجودة في القطاع "لقاؤنا اليوم يؤكد أهمية موضوع إطالق : "ثم ألقى نسناس كلمة هنا نصها: نسناس
وعالقته بالتنمية المستدامة، فالجودة تحتل المرتبة األولى في مجال اإلدارة في القطاعين العام " العام

والخاص وترتبط ارتباطاً عضوياً باإلنتاجية التي تحّدد النمو االقتصادي وفرص التنمية المستدامة وال معنى 
ويبقى ان مراقبة الجودة هي من أهم وسائل . فية ومعترف بهالإلنتاجية ما لم تكن مبنية على جودة كا

ففي . اإلدارة الحديثة، نحن مجتمعون اليوم في المجلس االقتصادي واالجتماعي للتركيز على هذه المسألة
األساس، دور المجلس هو بناء الحوار بين الدولة وجميع مكوّنات المجتمع حول المسائل االقتصادية 

جاد سبل التالقي وتفعيل اإلرادة الوطنية الجامعة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية ال واالجتماعية، وإي
 .سيما في بلدنا الساعي الى الخروج من انعكاسات المحن الماضية والرامي إلى مواكبة التحوّالت والتطورات

 
الدور خالل مرحلة تصريف قام المجلس بهذا الدور في واليته قبل أكثر من عشر سنوات، ولم يتأخر عن هذا 

األعمال، وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعات االقتصادية ومكوّنات المجتمع المدني، وبدعم متالحق من 
 2004هنا يجدر التذكير بأنه قبل تسع سنوات، أي في أيار . االتحاد األوروبي ومن المنظمات الدولية المعنية
ن في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق بين وزارة االقتصاد تم تنظيم مؤتمر بناء سلسلة الجودة في لبنا

نهوض لبنان نحو رؤية اقتصادية "والتجارة واالتحاد األوروبي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية في كتابنا 
مع فريق من الخبراء، كنا شددنا على ثالثة تحديات كبرى ال بد من  2007الذي أصدرناه في العام " واجتماعية
بناء القطاع العام بشكل حديث ومنتج، دعم القطاع الخاص وتطوير قدراته اإلنتاجية، تحقيق : وهيمواجهتها 

التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، في ضوء خطة تنموية شاملة تقوم على تحسين الجودة 



االجتماعي ال  واإلنتاجية، وعلى أن التعافي االقتصادي يلزمه تحصين األمان االجتماعي، وعلى أن األمان
 .يتحقق على حساب النهوض االقتصادي

 
إن اإلدارة العامة في لبنان تشكل العمود الفقري للنهوض، فاإلدارة الكفوءة والشفافة والمنتجة، عامل هام 

أي من خالل اإلدارة العامة الفاعلة والقطاع الخاص المنتج، . لتوطيد الديموقراطية الذي يعزز التنمية
ملة بين القطاعين، وبين القطاعين والمجتمع المدني نستنفر طاقات التنمية الشاملة والمشاركة الشا

يبلغ هدفه حين ننجح في تفعيل الجودة كل يوم" يوم الجودة في القطاع العام"والمتكاملة، كما ان إطالق  ". 
 

لجودة لتحسين يهدف االتحاد األوروبي الى تقوية البنى التحتية ل"بدورها، قالت إيخهورست : إيخهورست
 .االنتاج اللبناني ليصبح اكثر تنافسية بما يمكن من زيادة الصادرات وتنوّعها وخلق فرص عمل جديدة

 
ان لبرنامج الجودة اهمية لتحسين فرص التسويق للمنتجات اللبنانية وخصوصا الصناعات الغذائية الى السوق 

اعدات التي يقدمها االتحاد ال تقتصر على االنتاج بل يؤكد ان المس" يوم الجودة في القطاع العام"االوروبية، و
الذي بدأ العمل عليه العام الماضي، يهدف  3على برامج الجودة لتطوير االداء، وان برنامج ادارة الجودة رقم 

كذذلك إن معايير الجودة هامة جدا بالنسبة للمؤسسات . الى تمتين إدارة الجودة والقدرات والبنى التحتية
لها دورها في القطاع العام كما في القطاع الخاصالعملة و . 

 
لم تعد إدارة الجودة في زمننا الحاضر حاجة فقط لمؤسسات القطاع الخاص، بل : "أما فنيش فقال: فنيش

هي ايضا حاجة للقطاع العام من اجل ادائه وزيادة انتاجيته، فإدارة الجودة عنوان كبير يتضّمنة معظم عناصر 
التي تناولتها استراتيجية اصالح وتطوير القطاع العام والتي اطلقتها وزارة التنمية االدارية في التطوير االداري 

، مع التركيز بشكل خاص على رفع مستوى اداء االدارات الرسمية من اجل تقديم خدمة 2011خريف العام 
بيق ادارة الجودة مثل االطار وعلى رغم النماذج االدارية التي يتم تسويقها عالمياً من اجل تط. افضل للجمهور

التقييمي المشترك الذي يركز على ضرورة تحقيق تقدم ملموس على صعيد تحقيق النتائج، وخدمة المواطن 
والقيادة االدارية وادارة االجراءات واالحصاءات واشراك الجمهور في صنع السياسات العامة، واقامة تعاون 

نه ال بد من التنبّه دائما الى خصوصية اوضاع االدارة العامة مشترك مع القطاعات الحية في المجتمع، فا
وبيئتنا االجتماعية ومرحلة النمو االقتصادي التي بلغها مجتمعنا من اجل أال تكون مقتضيات ادارة الجودة مجرّد 

 .اسقاطات من الخارج على القطاع العام
 

العام من مقوّمات اساسية بما فيها بناء لذلك يجب العمل بشكل مدروس على تأمين ما يحتاج إليه القطاع 
القدرات واستثمار تكنولوجيا المعلومات وتطوير العنصر البشري لتأمين البيئة الحاضنة لمفهوم ادارة الجودة من 
دون ان ننسى االطر القانونية والتنظيمية التي تشكل االساس الذي تقوم عليه االدارة العامة واذا كانت وزارة 

وجهت جهودها نحو مؤسسات القطاع الخاص لتحفيزها " كواليب"جارة من خالل مبادرة االقتصاد والت
ومساعدتها على تبني معايير ثابتة تضمن حسن االنتاج من اجل تنشيط الحركة االقتصادية والتجارية وتعزيز 

لتعاون بين واذا كنا ننادي ببناء اسس واضحة للشراكة وا. موقع لبنان على الخارطة االقتصادية العالمية
القطاع العام من جهة والقطاع الخاص والهيئات المحلية من جهة ثانية، فمن الضروري ان نقيم هذا النوع من 
التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات العامة نفسها وخير مثال على ذلك هو التعاون القائم بين وزارة 

الجودة في القطاع العام، واذا كانت وزارة االقتصاد والتجارة االقتصاد ووزارة التنمية االدارية في مجال برنامج 
تسعى الى تسويق معايير الجودة لدى اجهزة الدولة، فان وزارة التنمية االدارية تساهم من خالل برامجها 

 ." ومشاريعها في تنمية قدرات تلك االجهزة مما يساعدها على االستجابة للمعايير الموضوعة
 

في وزارة " برنامج الجودة"نجتمع اليوم هنا سوياً بدعوة من : "ة الوزير نحاس، جاء فيهاوأخيراً كلم: نحاس
برعاية مشتركة مع " يوم الجودة في القطاع العام"اإلقتصاد والتجارة والمموّل من اإلتحاد االوروبي إلطالق 

ي في لبنان السفيرة أنجلينا وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية وحضور رئيسة بعثة مفوضية اإلتحاد االوروب
تعاني اإلدارة العامة في لبنان من واقع صعب ومعقد شهد ذروته خالل الحرب اللبنانية وانعكس . أيخهورست

فحاولت الحكومات المتعاقبة العمل على اصالح اإلدارة العامة لكنها . بنسبة أو بأخرى، على الفترات الالحقة
الممارسات التي منعت تطوير القواعد االساسية لمفهوم العالقة بين اصطدمت دائماً بجدار من الخالفات و



ان االصالح الحقيقي يبدأ . الدولة والمواطن، وكيفية الخروج تدريجاً من تحكم الطبقة السياسية بهذه العالقة
لـ ولعل أبرز الشواهد على ذلك هو العدد الكبير للشواغر الذي ناهز نسبة ا. من تكريس مثل تلك المفاهيم

، باإلضافة الى تقادم معظم الهيكليات اإلدارية في الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة مع تعّدد آليات 70%
 .التوظيف خارج إطار المالك مثل التعاقد وغيرها

 
لن أطيل الحديث في هذا الموضوع وأترك لزميلي الوزير دمحم فنيش الخوض فيه وسبر أغواره خصوصاً أن 

جهود كبيرة في هذا المجال توّجت بوضع استراتيجية لتنمية اإلدارة العامة في لبنان وتطويرها وزارته قامت ب
ال سيما لوقوع  -وانطالقاً من رؤيتنا لهذا الواقع . بهدف ردم الهوة بين واقع اإلدارة العامة والمهام المنوطة بها

يات العمل المتقادمة في الوقت الذي موظفي القطاع العام تحت ضغوط المهام المناطة بهم واإلجراءات وآل
يفتقرون فيه الى توفّر الوسائل والتجهيزات والتدريب المالئم للقيام بعملهم بفعالية وكفاءة، وقناعتنا بأن تبنّي 

ارتأينا أنا وزميلي الوزير  -نظام ادارة الجودة في القطاع العام وتطبيقه ال يقّل أهمية عنه في القطاع الخاص 
بمبادرة مشتركة بين الوزارتين لدعم إدارات ومؤسسات القطاع العام وتحفيزها، من خالل خطة  فنيش القيام

، وذلك تحت عنوانين رئيسيين2015 - 2012المرحلة الثالثة للسنوات  - عمل برنامج الجودة  :  
 

- ارة الجودة تقديم الدعم الفني واإلستشاري والتدريبي لإلدارات والمؤسسات العامة إلدخال وتطبيق نظام اد
الزبون وإنقاص الهدر في الوقت والجهد ورفع /تدريجياً في عملها بهدف رفع مستوى الخدمة المقّدمة للمواطن

هذا الدعم سيؤّهل اإلدارة أو المؤسسة المعنية . مستوى الكفاءة والفعالية في األداء وبالتالي زيادة اإلنتاجية
أيزو"للحصول على شهادة الـ  ISO 9001" ن الدعم الفني واإلستشاري سيقّدم الى خمس علماً ا

لكن نتيجة اإلقبال الكبير من معظم االدارات والمؤسسات العامة، على االشتراك في . مؤسسات عامة/إدارات
مؤسسة عامة /ادارة 40المبادرة، ارتأينا توسيع إطار المشاركة في الدورات التدريبية المكثفة لتشمل نحو 

برنامج الجودة"المبادرة وأجابت على االستبيان المرسل من قبل أعربت عن اهتمامها بهذه  ". 
 

تحديث الجائزة اللبنانية لإلمتياز وتطويرها، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية لتشمل إدارات ومؤسسات  -
ا القطاع العام من خالل وضع حوافز معينة لتلك اإلدارات ومكافأتها على النجاح في رفع مستوى جودة خدماته

 .وتحقيق األهداف والمهام المنوطة بها
 

علماً أن جائزة اإلمتياز للقطاع العام ستكون تحت إشراف مشترك لوزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ووزير 
. الذي أصبح لفريق عمله خبرة طويلة ومتميزة في هذا المجال" برنامج الجودة"اإلقتصاد والتجارة، وبإدارة 

ج على الحصول على االعتراف العربي والدولي بهذه الجائزة وتوقيع اتفاقات االعتراف كذلك سيعمل البرنام
 .المتبادل مع الجوائز األخرى المماثلة خصوصاً في الوطن العربي واوروبا

 
مليون  23عملنا في وزارة اإلقتصاد والتجارة وما زلنا من خالل برنامج الجودة بتمويل من اإلتحاد األوروبي بلغ 

وحققنا العديد من االنجازات . وحتى تاريخه 2004على تطوير البنية التحتية للجودة في لبنان منذ العام  يورو،
في تطوير بنية تحتية صلبة للجودة على الصعد التشريعية والمؤسساتية في مجال المواصفات 

طالق الجائزة اللبنانية باإلضافة الى إ. المترولوجيا واالعتماد والمختبرات والرقابة على األسواق/والقياس
إن ما سبق وذكرته ليس سوى جزء مما . لإلمتياز، ونشر ثقافة الجودة وتعميمها في القطاعين العام والخاص

تقوم به وزارة اإلقتصاد والتجارة في مجال استكمال البنية التحتية التشريعية والمؤسساتية للجودة في لبنان 
أصبح من الواضح أن الدول المتقدمة والنامية تعلّق أهمية . الوزارة في" برنامج الجودة"وتطويرها، من خالل 

إذ لن يكون في إمكان . كبرى على جودة وسالمة الخدمات في القطاعين العام والخاص على حٍد سواء
القطاع العام زيادة كفاءته وانتاجيته ومواكبة التطورات الحاصلة عالمياً بدون رسم سياسات واضحة والتخطيط 

تقبل وإعادة هيكلة اإلدارة بما يتناسب مع الدور المنوط بها، وتأمين العناصر البشرية المؤّهلة والمدرّبة للمس
والمحفزة للقيام بتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الموضوعة، وتحديث تكنولوجيا المعلومات والسير في 

ية ووضع آليات لمراقبة التنفيذ وتقييم األداء موضوع المعامالت اإللكترونية إضافة الى تعزيز دور الهيئات الرقاب
 ."مما سيساعد على بناء ادارة حديثة وفاعلة ترتقي بالخدمات الى مستوى ذات جودة ونوعية عالية

 
للدعم الدؤوب المقّدم الى لبنان من خالل "وشكر نحاس اإلتحاد األوروبي ممثالُ بالسفيرة انجلينا إيخهورست 



ساعدت وتساعد على تطوير عمل اإلدارة والجودة في القطاعين العام والخاص، العديد من البرامج التي 
لتعاونه "كما شكر فنيش ". والذي ال شك أنه ترك بصماته خصوصاً على نشر وتعميم ثقافة الجودة في لبنان

تعامل الدائم خالل فترة عملنا سوياً في الحكومة المستقيلة، حيث استطعنا معاً ارساء نمط يحتذى به في ال
 ."والتنسيق بين اإلدارات في القطاع العام

 
نظام الجودة في القطاع العام"وبعد استراحة قصيرة، ألقى الخبير االوروبي أنطوني سبانوس محاضرة حول  ". 

 

  

 

 


