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اعلن وزٌرا االقتصاد والتجارة نقوال نحاس والتنمٌة االدارٌة دمحم فنٌش، اسماء خمس ادارات عامة تم  -وطنٌة 
اختٌارها للحصول على دعم برنامج الجودة الممول من االتحاد االوروبً، وهً: المعهد الوطنً لالدارة، الجامعة 

شرطة بٌروت والصندوق الوطنً  -ة العامة لالمن العام، المدٌرٌة العامة لقوى االمن الداخلً اللبنانٌة، المدٌرٌ
 للضمان االجتماعً.

 
وتم االعالن فً مؤتمر صحافً عقده الوزٌران نحاس وفنٌش، ظهر الٌوم فً وزارة التنمٌة االدارٌة، فً حضور 

جامعة اللبنانٌة الدكتور عدنان السٌد حسٌن، رئٌس مجلس المدٌر العام لالمن العام اللواء عباس ابراهٌم، رئٌس ال
الخدمة المدنٌة باالنابة انطوان بدران، ممثل المدٌرٌة العامة لقوى االمن الداخلً قائد شرطة بٌروت العمٌد دٌب 

الوروبً طبٌلً، المدٌر العام للصندوق الوطنً للضمان االجتماعً الدكتور دمحم كركً، القائم باعمال بعثة االتحاد ا
 فً لبنان دٌٌغو اسكالونا وعدد من المدٌرٌن العامٌن فً االدارة الرسمٌة.
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 برو
استهل المؤتمر بكلمة لمدٌر برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد الدكتور علً برو، رحب فٌها بالحضور، مشٌرا الى 

ا للمشاركة فً تلقً الدعم الفنً ان المؤتمر هو "لالعالن عن أسماء االدارات العامة المؤهلة التً تم اختٌاره
واالستشاري والتدرٌبً من برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة، الممول من االتحاد األوروبً، استكماال 

نٌسان الماضً، وبعد قٌام خبراء البرنامج  01للمبادرة التً أطلقها معالً الوزٌرٌن نقوال نحاس ودمحم فنٌش فً 
ة لالدارات العامة المتقدمة، بحٌث تم اختٌار االدارات المؤهلة للمشاركة فً المبادرة، بناء على بدراسة تقٌٌمٌة أولٌ

 معاٌٌر علمٌة وضعها خبراء البرنامج".
 

واوضح ان "هذه االدارات العامة الخمس التً اختٌرت، هً األكثر جهوزٌة لالستفادة من الدعم، لكن هنالك عدة 
للمشاركة وتلقً الدعم، لكن خطة عملنا تضمنت دعم خمسة ادارات عامة فقط فً  ادارات أخرى راغبة وشبه جاهزة

ادارات / مؤسسات عامة، على األقل فً المرحلة  01هذه المرحلة. ونأمل أن نتمكن من توفٌر الدعم لحوالى 
األوروبً للسنة المقبلة"، مشٌرا الى ان "هذه المبادرة هً جزء من اطار أوسع وأشمل، للدعم الذي ٌوفره االتحاد 

التاسعة لبرنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة، لتحدٌث وتطوٌر البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، بحٌث تحاكً 
مثٌالتها فً الدول المتقدمة. وتمكن منتجً السلع ومقدمً الخدمات فً لبنان، من التماشً مع المعاٌٌر الدولٌة 

 المطلوبة".
 

المؤسسات المشاركة لٌس سوى بداٌة الطرٌق، أما الوصول الى الهدف النهائً فً تطبٌق  ورأى ان "اختٌار هذه
فٌتطلب الكثٌر من الجهد وااللتزام والتعاون مع خبراء  1110نظام ادارة الجودة والحصول على شهادة اآلٌزو 

 البرنامج".
 

 اسكالونا
ً السفٌرة أنجلٌنا أٌخهورست، اعرب فٌها عن "تعاطفنا والقى دٌٌغو اسكالونا كلمة باسم رئٌسة بعثة االتحاد األوروب

وتعازٌنا لعائالت ضحاٌا التفجٌرات األخٌرة فً الروٌس وطرابلس. وٌجدد االتحاد األوروبً التزامه المستمر بوحدة 
 لبنان واستقراره واستقالله وسٌادته وسالمة أراضٌه".

 
رة أعوام فً مجاالت الجودة وتعزٌز البنى التحتٌة للجودة وقال: "ٌعمل االتحاد األوروبً ولبنان معا منذ نحو عش

وضمان الجودة والتحقق ومنح شهادات الجودة، وٌهدف دعمنا فً هذا المجال بصورة رئٌسٌة إلى تحسٌن المنتجات 
اللبنانٌة لجعلها أكثر قدرة على المنافسة، وتالٌا زٌادة الصادرات وتنوٌع االقتصاد ودعم تنمٌة القطاع الخاص 

واستحداث الوظائف. وفً حال استمر تطور القطاعات المربحة وغٌر المربحة، فٌجب أن ٌتطور القطاع العام 
 كذلك".

 
اضاف: "فً الواقع، ٌتوقف دعم تطوٌر االقتصاد اللبنانً على عمل القطاعٌن العام والخاص جنبا إلى جنب. لذلك 

خالل برنامج الجودة الممول من االتحاد األوروبً بدعم نظام وبهدف تعزٌز البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، نقوم من 
موثق إلدارة الجودة فً القطاع العام. وستتولى تنفٌذ هذه المبادرة، دعم الجودة فً القطاع العام، الوحدة المعنٌة 

اإلدارٌة،  ببرنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون والتنسٌق مع مكتب وزٌر الدولة لشؤون التنمٌة
 وهما شرٌكان رئٌسٌان لالتحاد األوروبً فً مجال التعاون التنموي فً لبنان".

 
 نحاس

ثم القى الوزٌر نقوال كلمة، قال فٌها: "نجتمع هنا الٌوم بدعوة من برنامج الجودة فً وزارة اإلقتصاد والتجارة 
تً تم إختٌارها للحصول على دعم البرنامج والممول من اإلتحاد االوروبً لإلعالن عن اإلدارات العامة الخمس ال

برعاٌة مشتركة من وزٌر الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة ووزٌر اإلقتصاد والتجارة، فً حضور سعادة القائم 
 باألعمال ممثال رئٌسة بعثة مفوضٌة اإلتحاد االوروبً فً لبنان ورؤساء وممثلً االدارات العامة التً تم اختٌارها".

 
القا من قناعتنا بأن تبنً وتطبٌق نظام ادارة الجودة فً القطاع العام ال ٌقل أهمٌة عنه فً القطاع اضاف: "انط

المرحلة الثالثة لـ "مبادرة دعم الجودة فً القطاع العام"  -الخاص، حرصنا على تضمٌن خطة عمل برنامج الجودة 
ة، التً سبق أن أطلقناها مع معالً الوزٌر األستاذ دمحم بالتعاون والتنسٌق التام مع وزارة الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌ

نٌسان الماضً. وتتضمن هذه المبادرة تقدٌم الدعم الفنً واالستشاري من قبل خبراء برنامج الجودة  01فنٌش فً 



لخمس ادارات / مؤسسات عامة فً القطاع العام لتمكٌنها من تطبٌق نظام ادارة الجودة فً مجال عملها والحصول 

. كذلك تتضمن المبادرة اشراك حوالى أربعٌن ادارة / مؤسسة عامة، التً اعربت ISO 9001ى شهادة االٌزو عل

عن اهتمامها بهذه المبادرة واجابت على االستبٌان المرسل من قبل برنامج الجودة، فً الدورات التدرٌبٌة المكثفة 
 على نظام ادارة الجودة".

 
ٌٌمٌة األولٌة للمؤسسات المتقدمة من قبل خبراء برنامج الجودة، تم اختٌار خمسة وتابع: "وبعد إتمام الدراسة التق

إدارات / مؤسسات عامة، مؤهلة لإلشتراك فً "مبادرة دعم الجودة فً القطاع العام" بناء على معاٌٌر علمٌة 

"، الجامعة ENA"موضوعة مسبقا من قبل خبراء البرنامج. وهذه اإلدارات العامة هً: المعهد الوطنً لإلدارة 

شرطة بٌروت والصندوق الوطنً  -اللبنانٌة، المدٌرٌة العامة لألمن العام، المدٌرٌة العامة لقوى األمن الداخلً 
للضمان اإلجتماعً. وال أخفً علٌكم هنا أننا فوجئنا بسرور كبٌر بنتائج الدراسة التقٌٌمٌة التً أجرٌت وبٌنت أن 

قطعت شوطا فً تحدٌث وتطوٌر نظم عملها الداخلٌة، وأن بعض تلك هناك عدة ادارات ومؤسسات عامة قد 
اإلدارات ال ٌقل شأنا وتنظٌما عن مثٌالتها فً الدول المتقدمة. مما ال شك فٌه أن اإلدارة العامة فً لبنان تعانً من 

فً بعض  واقع صعب ومعقد نتٌجة تقادم التشرٌعات التً ترعى عملها ونتٌجة عدم توافر اإلمكانٌات الالزمة
 الحاالت".

 
واشار الى ان "التدخالت السٌاسٌة لعبت دورا سلبٌا فً منع استكمال اإلصالحات اإلدارٌة التً طرحتها وزارة 
الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة من ضمن خطة عمل متكاملة. ولعل أبرز الشواهد على ذلك، هو العدد الكبٌر من 

%، واستبدالها بأنواع مختلفة من التوظٌف عبر التعاقد 21ز نسبة الـ الشواغر فً الهٌكلٌة اإلدارٌة الذي ناه
والمٌاومة. وهنا أترك لزمٌلً معالً الوزٌر األستاذ دمحم فنٌش الغوص فً هذا الموضوع وسبر اغواره، خصوصا 

 لبنان".أن وزارته قد قامت بجهود كبٌرة فً هذا المجال ووضعت استراتٌجٌة لتنمٌة وتطوٌر اإلدارة العامة فً 
 

واردف: "انطالقا من رؤٌتنا لهذا الواقع، ال سٌما لوقوع موظفً القطاع العام تحت ضغوط المهام المناطة بهم 
واإلجراءات وآلٌات العمل المتقادمة فً معظم االدارات، فً الوقت الذي ٌفتقرون فٌه الى توفر الوسائل والتجهٌزات 

فاءة. ارتأٌنا زمٌلً الوزٌر فنٌش وأنا القٌام بمبادرة مشتركة لدعم وتحفٌز والتدرٌب المالئم للقٌام بعملهم بفعالٌة وك
ادارات ومؤسسات القطاع العام من خالل برنامج الجودة المدعوم من االتحاد األوروبً، وذلك من خالل، اوال: 

ارة الجودة تدرٌجٌا تقدٌم الدعم الفنً واإلستشاري والتدرٌبً لإلدارات والمؤسسات العامة إلدخال وتطبٌق نظام اد
فً عملها، بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن / الزبون وانقاص الهدر فً الوقت والجهد ورفع مستوى 

الكفاءة والفعالٌة فً األداء وبالتالً زٌادة اإلنتاجٌة، وهذا الدعم سٌؤهل اإلدارات والمؤسسات المعنٌة للحصول على 

اشراك القطاع العام فً الجائزة اللبنانٌة لإلمتٌاز برعاٌة فخامة رئٌس الجمهورٌة . وثانٌا: ISO 9001شهادة األٌزو 

اللبنانٌة من خالل وضع حوافز معٌنة لتلك اإلدارات ومكافأتها على النجاح فً رفع مستوى جودة خدماتها وتحقٌق 
راف مشترك لوزٌر الدولة األهداف والمهام المنوطة بها. علما أن جائزة اإلمتٌاز للقطاع العام ستكون تحت اش

لشؤون التنمٌة اإلدارٌة ووزٌر اإلقتصاد والتجارة وبادارة برنامج الجودة الذي أصبح لفرٌق عمله خبرة طوٌلة 
 ومتمٌزة فً هذا المجال".

 
 فنٌش

اد وتحدث الوزٌر دمحم فنٌش، فقال: "مجددا، نتشارك مع وزارة اإلقتصاد والتجارة وبرنامج الجودة الممول من اإلتح
االوروبً، وهذه المرة لإلعالن عن اإلدارات الخمس التً تم اختٌارها للحصول على دعم "مباردة الجودة فً 
القطاع العام". وتأتً هذه المناسبة إستكماال لحفل إطالق المرحلة الثالثة من الجائزة اللبنانٌة لإلمتٌاز فً تموز 

فً القطاع الخاص اللبنانً. ولقد أبرزنا حٌنها الحاجة الملحة الماضً، الذي هدف إلى تفعٌل إعتماد معاٌٌر الجودة 
لتطبٌق معاٌٌر الجودة فً القطاع العام أٌضا، وضرورة إعادة هٌكلة القطاعات الحكومٌة وإعتماد المعاٌٌر العالمٌة 

مستوى وجودة فً مجال إدارة الموارد الوطنٌة"، مؤكدا ان "األمر لم ٌعد خٌارا، بل أصبح حاجة ملحة لإلرتقاء فً 
الخدمات التً تقدمها اإلدارة اللبنانٌة لتلبٌة حاجات المواطن اللبنانً من خالل تقدٌم سلع وخدمات بمواصفات عالٌة 

 وكلفة أقل".
 

اضاف: "إن مساندة اإلدارات فً اإلرتقاء بإدارة الموارد البشرٌة، وتحسٌن وتطوٌر األداء، ٌكون من خالل إعداد 
خدمات القطاع العام، واعتماد المعاٌٌر الحدٌثة فً قٌاس وتقٌٌم األداء، وعبر مساعدتها فً مناهج تضمن رفع جودة 

 وضع الخطط اإلستراتٌجٌة وإعداد السٌاسات والبرامج القادرة على تحقٌق رؤٌة ورسالة وأهداف هذه اإلدارات.



ة قدراته التنافسٌة، ألن القطاع العام ومن شأن إعتماد معاٌٌر الجودة فً اإلدارة العامة مساعدة القطاع الخاص وزٌاد
ٌبقى األداة الفعالة فً توفٌر بٌئة العمل المناسبة من خالل توفٌر التشرٌعات المالئمة، وتأمٌن إدارة فاعلة للمرافق 

 العامة إما مباشرة وإما من خالل تنظٌم عملها عبر هٌئات متخصصة".
 

دٌد من البرامج والمشارٌع التً تقوم وزارة الدولة لشؤون التنمٌة ولفت الى ان "إدارة الجودة، جزء ال ٌتجزأ من الع
اإلدارٌة بتنفٌذها، والتً تضمنتها إستراتٌجٌا تنمٌة وتطوٌر اإلدارة العامة فً لبنان، وما البرامج المتعلقة بالتخطٌط 

ها، إال أمثلة ونماذج اإلستراتٌجً، وإدارة الموارد البشرٌة، وإعادة هندسة اإلجراءات اإلدارٌة التً نعمل علٌ
صرٌحة لمبادرات تصب فً إعتماد مفهوم إدارة الجودة"، منوها ب"أهمٌة اإلدارات الخمس التً تم اختٌارها 

 لإلستفادة من مبادرة دعم إدخال وتطبٌق نظام إدارة الجودة فً القطاع العام".
 

التنمٌة اإلدارٌة المساهمة فً تأمٌن الدعم  واعلن انه "بالنسبة للمعهد الوطنً لالدارة، سبق لوزارة الدولة لشؤون
التقنً له من تجهٌزات كمبٌوتر وبنٌة تحتٌة لتقنٌات المعلومات واإلتصاالت. وٌتم حالٌا التنسٌق مع المعهد حول 

( الذي سٌتم إطالقه خالل األسابٌع المقبلة. وللمعهد الوطنً لإلدارة أهمٌة e-learningبرنامج للتدرٌب عن بعد )

فً رفع مستوى وقدرات الجهاز البشري فً القطاع العام، كما إن لدٌه مسؤولٌات كبٌرة فً إدخال مفاهٌم كبٌرة 
الحداثة والتطوٌر إلى اإلدارة اللبنانٌة. كما تم التنسٌق بٌن وزارة الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة والصندوق الوطنً 

العام، وتم أٌضا تنفٌذ عدد كبٌر من المشارٌع المشتركة للضمان اإلجتماعً لتطوٌر المخطط التوجٌهً المعلوماتً 
فً مجال المعلوماتٌة. وٌجري العمل حالٌا على إطالق مشروع بتموٌل من اإلتحاد األوروبً لتنفٌذ عدد من 

 التوصٌات والمشارٌع التً شملها المخطط التوجٌهً".
 

ن تقدٌمات الصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً، وذكر ان "أكثر من ملٌون وثالثمائة من الشعب اللبنانً ٌستفٌد م
ولقد قدم الصندوق خطوات ملموسة فً مجال الجودة حٌث نال أواخر العام الماضً جائزة التمٌز فً مجال 

المسؤولٌة االجتماعٌة على مستوى الوطن العربً. كما عملت وزارة الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة والجامعة 
دد من المشارٌع خصوصا فً مجال البنٌة التحتٌة المعلوماتٌة، وربط إدارات الجامعة وتطوٌر اللبنانٌة على تنفٌذ ع

برامج إدارٌة متخصصة. والجامعة اللبنانٌة هً األكبر فً لبنان حٌث ٌصل عدد طالبها إلى الخمسٌن ألف طالبا، 
جري حالٌا التعاون بٌن وزارة الدولة وٌقع علٌها المسؤولٌة الكبرى فً نشر المعرفة والثقافة والتأهٌل العلمً. وٌ

لشؤون التنمٌة اإلدارٌة والمدٌرٌة العامة لألمن العام حول موضوع تجهٌز مركز المعلومات لدى المدٌرٌة، باإلضافة 
إلى تأمٌن الخدمات اإللكترونٌة من خالل مشروع بوابة الحكومة اإللكترونٌة التً سوف ٌتم إطالقه فً العاشر من 

فً السراٌا الكبٌر، كما تم إجراء دورات تدرٌبٌة لمفتشً األمن العام حول خدمة الجمهور. كما ٌجري  أٌلول الحالً
التعاون مع المدٌرٌة العامة لقوى األمن الداخلً من خالل إستضافة وزارتنا للموقع اإللكترونً للمدٌرٌة بما فٌه 

 الموقع الخاص بمخالفات السٌر".
 

على استعداد دائم لتقدٌم الدعم اإلداري والفنً الالزمٌن لتسهٌل عملٌة تطبٌق معاٌٌر  وختم، مشٌرا الى ان "وزارتنا
الجودة فً اإلدارة اللبنانٌة لإلرتقاء فً عملٌة التطوٌر اإلداري"، متمنٌا لالدارات الخمس التوفٌق فً إدخال وتطبٌق 

ة الجودة"، شاكرا "اإلتحاد األوروبً على مفهوم إدارة الجودة وفق البرنامج المحضر للحصول على شهادة نظام إدار
 دعمه الدائم لعملٌة تاهٌل اإلدارة"، مهنئا "وزارة اإلقتصاد والتجارة وبرنامج الجودة".

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

إدارات فً مبادرة "دعم الجودة فً القطاع  4اختٌار 
العام" نحاس: التدخالت السٌاسٌة منعت استكمال 

 اإلصالحات 

 

جزء من اطار اوسع للدعم الذي ٌوفره االتحاد االوروبً. )ابرهٌم الطوٌل هذه المبادرة هً )  
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لفت وزٌر االقتصاد والتجارة فً حكومة تصرٌف االعمال نقوال نحاس، الى "أن اإلدارة العامة فً لبنان تعانً واقعا 
كانات الالزمة فً بعض الحاالت. كذلك، صعبا ومعقّدا نتٌجة التشرٌعات القدٌمة التً ترعى عملها، وعدم توافر اإلم

فإن التدخالت السٌاسٌة أدت دوراً سلبٌاً فً منع استكمال اإلصالحات اإلدارٌة التً طرحتها وزارة الدولة لشؤون 
التنمٌة اإلدارٌة ضمن خطة عمل متكاملة. ولعل أبرز الشواهد على ذلك، العدد الكبٌر من الشواغر فً الهٌكلٌة 

%، والتً ٌجب استبدالها بأنواع مختلفة من التوظٌف عبر التعاقد والمٌاومة21اهز الـ اإلدارٌة الذي ن ". 
تحدث نحاس خالل المؤتمر الصحافً المشترك لإلعالن عن اإلدارات العامة التً تّم اختٌارها للحصول على "دعم 

الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة،  مبادرة الجودة فً القطاع العام" بدعم من االتحاد االوروبً، وذلك فً مقر وزارة
والذي شارك فٌه الوزٌر دمحم فنٌش، ورئٌس قسم العملٌات لدى بعثة االتحاد األوروبً فً لبنان دٌٌغو إسكالونا 

 .باتورٌل، ومدٌر برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد الدكتور علً برو وعدد من رؤساء االدارات العامة وممثلٌها
ً: المعهد الوطنً لإلدارةواالدارات الفائزة ه  ENA الجامعة اللبنانٌة، المدٌرٌة العامة لألمن العام، المدٌرٌة العامة ،

شرطة بٌروت والصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً -لقوى األمن الداخلً . 
سنة بدءا، لفت برو الى ان هذه المبادرة "هً جزء من اطار أوسع وأشمل للدعم الذي ٌوفره االتحاد األوروبً لل

التاسعة لبرنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة لتحدٌث البنٌة التحتٌة للجودة وتطوٌرها فً لبنان، اذ تحاكً 
 ."مثٌالتها فً الدول المتقدمة، وتمّكن منتجً السلع ومقدّمً الخدمات من التماشً والمعاٌٌر الدولٌة المطلوبة

سوى بداٌة الطرٌق، أما الوصول الى الهدف النهائً فً تطبٌق ورأى "أن اختٌار هذه المؤسسات المشاركة لٌس 
فٌتطلّب الكثٌر من الجهد وااللتزام والتعاون مع خبراء  1110نظام ادارة الجودة والحصول على شهادة اآلٌزو 

 ."البرنامج
ودة تّم اختٌار خمسة وأعلن نحاس انه "بعد إتمام الدراسة التقٌٌمٌة األولٌة للمؤسسات المتقدمة من خبراء برنامج الج

إدارات/مؤسسات عامة مؤهلة لإلشتراك فً "مبادرة دعم الجودة فً القطاع العام" بناًء على معاٌٌر علمٌة موضوعة 
، الجامعة اللبنانٌة، المدٌرٌة ENA مسبقاً من خبراء البرنامج، وهذه اإلدارات العامة هً المعهد الوطنً لإلدارة

شرطة بٌروت والصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً -العامة لقوى األمن الداخلً العامة لألمن العام، المدٌرٌة ". 
وقال: "ارتأٌنا مع زمٌلً الوزٌر فنٌش، القٌام بمبادرة مشتركة لدعم ادارات ومؤسسات القطاع العام وتحفٌزها عبر 

ستشاري والتدرٌبً لإلدارات برنامج الجودة المدعوم من االتحاد األوروبً، وذلك من خالل تقدٌم الدعم الفنً واإل
والمؤسسات العامة إلدخال نظام ادارة الجودة وتطبٌقها تدرٌجاً فً عملها بهدف رفع مستوى الخدمة المقدّمة 

للمواطن/الزبون، وانقاص االهدار فً الوقت والجهد ورفع مستوى الكفاٌة والفاعلٌة فً األداء وتالٌا زٌادة اإلنتاجٌة، 
سٌؤهل اإلدارات والمؤسسات المعنٌة للحصول على شهادة األٌزووخصوصا ان هذا الدعم   ISO 9001 فضال ،

عن اشراك القطاع العام فً الجائزة اللبنانٌة لإلمتٌاز برعاٌة رئٌس الجمهورٌة عبر وضع حوافز معٌنة لتلك 
طة بها". علماً أن اإلدارات ومكافأتها على النجاح فً رفع مستوى جودة خدماتها وتحقٌق األهداف والمهمات المنو

جائزة اإلمتٌاز للقطاع العام ستكون باشراف مشترك لوزٌري الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة واإلقتصاد والتجارة 
 .وبادارة برنامج الجودة الذي أصبح لفرٌق عمله خبرة طوٌلة وممٌزة فً هذا المجال

الموارد البشرٌة، وتحسٌن وتطوٌر األداء، ٌكون عبر بدوره اشار فنٌش الى "ان مساندة اإلدارات فً اإلرتقاء بإدارة 
إعداد مناهج تضمن رفع جودة خدمات القطاع العام، واعتماد المعاٌٌر الحدٌثة فً قٌاس وتقٌٌم األداء، وعبر 

مساعدتها فً وضع الخطط اإلستراتٌجٌة وإعداد السٌاسات والبرامج القادرة على تحقٌق رؤٌة ورسالة وأهداف هذه 
 ."اإلدارات

وقال: "إن إدارة الجودة جزء ال ٌتجزأ من العدٌد من البرامج والمشارٌع التً تقوم وزارة الدولة لشؤون التنمٌة 
اإلدارٌة بتنفٌذها والتً تتضمن إستراتٌجٌا تنمٌة اإلدارة العامة وتطوٌرها فً لبنان"، مشٌرا الى ان "البرامج المتعلقة 

البشرٌة، وإعادة هندسة اإلجراءات اإلدارٌة التً نعمل علٌها، هً أمثلة  بالتخطٌط اإلستراتٌجً، وإدارة الموارد
 ."ونماذج صرٌحة لمبادرات تصب فً إعتماد مفهوم إدارة الجودة

أعوام فً مجاالت الجودة  01اما إسكالونا باتورٌل، فشرح "ان االتحاد األوروبً ولبنان ٌعمالن معاً منذ نحو 
مان الجودة والتحقق ومنح شهادات الجودة"، مشٌرا الى ان دعمنا فً هذا المجال وتعزٌز البنى التحتٌة للجودة وض

"ٌرمً إلى تحسٌن المنتجات اللبنانٌة لجعلها أكثر قدرة على المنافسة، وزٌادة الصادرات وتنوٌع االقتصاد ودعم 
 ."تنمٌة القطاع الخاص واستحداث الوظائف
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اختٌارها للحصول  والتجارة نقوال نحاس والتنمٌة االدارٌة دمحم فنٌش اسماء خمس ادارات عامة تم أوضح وزٌرا االقتصاد

الوطنً لالدارة، الجامعة اللبنانٌة،المدٌرٌة العامة  على دعم برنامج الجودة الممول من االتحاد االوروبً وهً: المعهد
لقوى االمن الداخلً، شرطة بٌروت، الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً، وذلك فً  العامةلالمن العام، المدٌرٌة 

عباس ابراهٌم، رئٌس  صحافً عقداه، ظهر امس، فً وزارة التنمٌة االدارٌة بحضور مدٌرعام االمن العام اللواء مؤتمر
ل المدٌرٌة العامة لقوى االمن الداخلً قائد بدران، ممث الجامعة اللبنانٌة، رئٌس مجلس الخدمة المدنٌة باالنابة انطوان

 مدٌرعام الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً الدكتور دمحم كركً، القائم باعمال بعثة شرطة بٌروت العمٌد دٌب طبٌلً،

 .الرسمٌة االتحاد االوروبً فً لبنان دٌٌغو اسكالونا، وحشد من المدراء العامٌن فً االدارة
المؤتمرلالعالن عن أسماء االدارات العامة المؤهلة  ودة فً وزارة االقتصاد الدكتور علً برواستهل مدٌر برنامج الج

والتجارة  تلقً الدعم الفنً واالستشاري والتدرٌبً من برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد التً تّم اختٌارها للمشاركة فً
 01الوزٌرٌن نقوال نحاس ودمحم فنٌش بتارٌخ  طلقها معالًالمّمول من االتحاد األوروبً، وذلك استكماال للمبادرة التً أ

 .7102نٌسان 
الجودة  جزء من اطار أوسع وأشمل للدعم الذي ٌوفره االتحاد األوروبً للسنة التاسعة لبرنامج هذه المبادرة هً»وقال: 

مثٌالتها فً الدول المتقدمة،  بحٌث تحاكً فً وزارة االقتصاد والتجارة لتحدٌث وتطوٌر البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان
 لبنان من التماشً مع المعاٌٌر الدولٌة المطلوبة. أخٌراً، أودّ أن أختم بالقول أن وتمّكن منتجً السلع ومقدّمً الخدمات فً

 .«اختٌار هذه المؤسسات المشاركة لٌس سوى بداٌة الطرٌق
 االقتصاد اسكالونا: تطوٌر

تطوٌر االقتصاد اللبنانً على عمل القطاعٌن «على اسكالونا الى ان الدعم ٌتوقفوأشار ممثل االتحاد االوروبً دٌٌغو 
وبهدف تعزٌز البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، نقوم من خالل برنامج الجودة الممول  العام والخاص جنباً إلى جنب. لذلك

دعم الجودة فً »هذه المبادرة،  تولى تنفٌذاالتحاد األوروبً بدعم نظام موثق إلدارة الجودة فً القطاع العام. وسوف ت من
وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون والتنسٌق مع مكتب وزٌر الدولة  ، الوحدة المعنٌة ببرنامج الجودة فً«القطاع العام

  .اإلدارٌة، وهما شرٌكان رئٌسٌان لالتحاد األوروبً فً مجال التعاون التنموي فً لبنان لشؤون التنمٌة
 رة مشتركةنحاس: مباد

تبنًّ وتطبٌق نظام ادارة الجودة فً القطاع العام ال ٌقّل » وعبر وزٌر االقتصاد والتجارة نقوال نحاس عن قناعته بأن
الجودة  مبادرة دعم»المرحلة الثالثة لـ -الخاص، حرصنا على تضمٌن خطة عمل برنامج الجودة  أهمٌة عنه فً القطاع

خبراء برنامج الجودة لخمس  المبادرة تقدٌم الدعم الفنً واالستشاري من قبلوتتضمن هذه «. فً القطاع العام
نظام ادارة الجودة فً مجال عملها والحصول على شهادة  ادارات/مؤسسات عامة فً القطاع العام لتمكٌنها من تطبٌق

 هتمامها بهذه المبادرةالمبادرة اشراك حوالً أربعٌن ادارة/مؤسسة عامة اعربت عن ا كذلك تتضمن .ISO 9001 االٌزو

 .على نظام ادارة الجودة وأجابت على االستبٌان المرسل من قبل برنامج الجودة، فً الدورات التدرٌبٌة المكثفة
ادارات ومؤسسات القطاع العام من خالل برنامج الجودة  لدعم وتحفٌز»المبادرة مشتركة مع فنٌش »واعتبر نحاس ان 

 :وذلك من خالل المدعوم من االتحاد األوروبً،
العامة إلدخال وتطبٌق نظام ادارة الجودة تدرٌجٌاً فً  ــ تقدٌم الدعم الفنً واالستشاري والتدرٌبً لإلدارات والمؤسسات1

 المقدّمة للمواطن/الزبون وإنقاص الهدر فً الوقت والجهد ورفع مستوى الكفاءة عملها بهدف رفع مستوى الخدمة

 .زٌادة اإلنتاجٌةوالفعالٌة فً األداء وبالتالً 
معٌنة لتلك  الجائزة اللبنانٌة لالمتٌاز برعاٌة رئٌس الجمهورٌة اللبنانٌة من خالل وضع حوافز ـ إشراك القطاع العام فً 2

 .«األهداف والمهام المنوطة بها اإلدارات ومكافأتها على النجاح فً رفع مستوى جودة خدماتها وتحقٌق
 فنٌش: تقدٌم الدعم االداري

والمشارٌع التً تقوم  إدارة الجودة جزء ال ٌتجزأ من العدٌد من البرامج»التنمٌة االدارٌة دمحم فنٌش أن  زٌر شؤونورأى و
استراتٌجٌا تنمٌة وتطوٌر اإلدارة العامة فً لبنان، وما  وزارة الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة بتنفٌذها والتً تضمنتها

علٌها، إال  ، وإدارة الموارد البشرٌة، وإعادة هندسة اإلجراءات اإلدارٌة التً نعملاإلستراتٌجً البرامج المتعلقة بالتخطٌط
 .«الجودة أمثلة ونماذج صرٌحة لمبادرات تصب فً اعتماد مفهوم إدارة

والصندوق الوطنً للضمان االجتماعً لتطوٌر المخطط  التنسٌق تّم بٌن وزارة الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة»وقال ان 
حالٌاً  أٌضاً تنفٌذ عدد كبٌر من المشارٌع المشتركة فً مجال المعلوماتٌة. وٌجري العمل هً المعلوماتً العام، وتمّ التوجٌ

والمشارٌع التً شملها المخطط التوجٌهً.  على إطالق مشروع بتموٌل من االتحاد األوروبً لتنفٌذ عدد من التوصٌات
من الداخلً من خالل استضافة وزارتنا للموقع اإللكترونً للمدٌرٌة، بما األ كما ٌجري التعاون مع المدٌرٌة العامة لقوى

 .الخاص بمخالفات السٌر فٌه الموقع
دائم لتقدٌم الدعم اإلداري والفنً الالزمٌن لتسهٌل عملٌة تطبٌق  وفً الختام، أود اإلشارة إلى أّن وزارتنا على استعداد



 .«فً عملٌة التطوٌر اإلداري اإلدارة اللبنانٌة لالرتقاء معاٌٌر الجودة فً
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أعلن وزٌرا االقتصاد والتجارة نقوال نحاس والتنمٌة االدارٌة دمحم فنٌش اسماء خمسة من االدارات العامة التً تم 
من االتحاد االوروبً، وهً: المعهد الوطنً لالدارة، الجامعة اختٌارها للحصول على دعم برنامج الجودة الممّول 

شرطة بٌروت، الصندوق الوطنً  -اللبنانٌة، المدٌرٌة العامة لالمن العام، المدٌرٌة العامة لقوى االمن الداخلً 
 للضمان االجتماعً.

 
القطاع العام ال ٌقّل أهمٌة عنه  اشار نحاس الى انه "انطالقاً من قناعتنا بأن تبنًّ وتطبٌق نظام ادارة الجودة فً

المرحلة الثالثة لـ "مبادرة دعم الجودة فً  -فً القطاع الخاص، حرصنا على تضمٌن خطة عمل برنامج الجودة
القطاع العام" بالتعاون والتنسٌق التام مع وزارة الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة والتً سبق أن أطلقناها مع معالً 

نٌسان الماضً. وتتضّمن هذه المبادرة تقدٌم الدعم الفنً واالستشاري من قبل خبراء  02 الوزٌر دمحم فنٌش فً
برنامج الجودة لخمس ادارات/مؤسسات عامة فً القطاع العام لتمكٌنها من تطبٌق نظام ادارة الجودة فً مجال 

ن ادارة/مؤسسة . كذلك تتضمن المبادرة اشراك نحو أربعISO 9001ٌعملها، والحصول على شهادة االٌزو 
عامة التً اعربت عن اهتمامها بهذه المبادرة واجابت على االستبٌان المرسل من قبل برنامج الجودة، فً 

 الدورات التدرٌبٌة المكثفة على نظام ادارة الجودة".
 

اته بدوره، قال فنٌش ان "من شأن إعتماد معاٌٌر الجودة فً اإلدارة العامة مساعدة القطاع الخاص وزٌادة قدر
التنافسٌة، ألن القطاع العام ٌبقى األداة الفعّالة فً توفٌر بٌئة العمل المناسبة من خالل توفٌر التشرٌعات المالئمة، 

 وتأمٌن إدارة فاعلة للمرافق العامة إما مباشرةً وإما من خالل تنظٌم عملها عبر هٌئات متخصصة".
 

ها لإلفادة من مبادرة دعم إدخال وتطبٌق نظام إدارة الجودة ونّوه فنٌش بأهمٌة اإلدارات الخمس، التً تّم اختٌار
 ￼فً القطاع العام. 



 

 

 

 نحاس وفنيش أطلقا أصـواء خوش إداراث عاهت

 حصلج على دعن برناهج الجودة الووّول أوروبيا  

االدارات العامة أعلن وزٌرا االقتصاد والتجارة نقوال نحاس والتنمٌة االدارٌة دمحم فنٌش اسماء خمسة من  -المركزٌة

التً تم اختٌارها للحصول على دعم برنامج الجودة الممّول من االتحاد االوروبً، وهً: المعهد الوطنً لالدارة، 

شرطة بٌروت، الصندوق  -الجامعة اللبنانٌة، المدٌرٌة العامة لالمن العام، المدٌرٌة العامة لقوى االمن الداخلً 

 الوطنً للضمان االجتماعً.

 

ك فً مؤتمر صحافً عقداه الوزٌران نحاس وفنٌش فً مقر وزارة التنمٌة االدارٌة ظهر الٌوم، فً حضور جاء ذل

المدٌر العام لالمن العام اللواء عباس ابراهٌم، رئٌس الجامعة اللبنانٌة عدنان السٌد حسٌن، رئٌس مجلس الخدمة 

من الداخلً قائد شرطة بٌروت العمٌد دٌب طبٌلً، المدنٌة باالنابة انطوان بدران، ممثل المدٌرٌة العامة لقوى اال

المدٌر العام للصندوق الوطنً للضمان االجتماعً الدكتور دمحم كركً، القائم باعمال بعثة االتحاد االوروبً فً لبنان 

 دٌٌغو اسكالونا، وحشد من المدراء العامٌن فً االدارة الرسمٌة.

 

زارة االقتصاد والتجارة علً برو، مما جاء فٌها: "بداٌة نعلن فً بدأ المؤتمر بكلمة مدٌر برنامج الجودة فً و

مؤتمرنا الصحافً أسماء االدارات العامة المؤهلة التً تّم اختٌارها للمشاركة فً تلقً الدعم الفنً واالستشاري 

كماال للمبادرة والتدرٌبً من برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة المّمول من االتحاد األوروبً، وذلك است

، وبعد قٌام خبراء البرنامج بدراسة تقٌٌمٌة 7102نٌسان  01التً أطلقها الوزٌران نقوال نحاس ودمحم فنٌش بتارٌخ 

أولٌة لالدارات العامة المتقدمة، بحٌث تّم اختٌار االدارات المؤهلة للمشاركة فً المبادرة بناء على معاٌٌر علمٌة 

ا لً هنا بالتوضٌح بأن هذه االدارات العامة الخمس التً اختٌرت، هً األكثر وضعها خبراء البرنامج. واسمحو

جهوزٌة لالفادة من الدعم، لكن هناك ادارات أخرى راغبة وشبه جاهزة للمشاركة وتلقً الدعم، لكن خطة عملنا 

تضمنت دعم خمس ادارات عامة فقط فً هذه المرحلة. ونأمل أن نتمكن من توفٌر الدعم لنحو عشر 

 دارات/مؤسسات عامة على األقل فً المرحلة المقبلة".ا

 

أسكالونا: ثم كلمة اسكالونا قال فٌها: ٌجدد االتحاد األوروبً التزامه المستمر بوحدة لبنان واستقراره واستقالله 

ز وسٌادته وسالمة أراضٌه. ٌعمل االتحاد األوروبً ولبنان معاً منذ نحو عشرة أعوام، فً مجاالت الجودة وتعزٌ

البنى التحتٌة للجودة وضمانها والتحقق ومنح شهادات الجودة. وٌهدف دعمنا فً هذا المجال بصورة رئٌسٌة إلى 
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تحسٌن المنتجات اللبنانٌة لجعلها أكثر قدرة على المنافسة، وتالٌاً زٌادة الصادرات وتنوٌع االقتصاد ودعم تنمٌة 

ر القطاعات المربحة وغٌر المربحة، فٌجب أن ٌتطور القطاع الخاص واستحداث الوظائف. وفً حال استمر تطو

القطاع العام كذلك. فً الواقع، ٌتوقف دعم تطوٌر االقتصاد اللبنانً على عمل القطاعٌن العام والخاص جنباً إلى 

جنب. لذلك وبهدف تعزٌز البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، نقوم من خالل برنامج الجودة الممّول من االتحاد 

وبً بدعم نظام موثق إلدارة الجودة فً القطاع العام. وستتولى تنفٌذ هذه المبادرة، "دعم الجودة فً القطاع األور

العام"، الوحدة المعنٌة ببرنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون والتنسٌق مع مكتب وزٌر الدولة 

 ألوروبً فً مجال التعاون التنموي فً لبنان. لشؤون التنمٌة اإلدارٌة، وهما شرٌكان رئٌسٌان لالتحاد ا

 

نحاس: وألقى الوزٌر نحاس من جهته، الكلمة اآلتٌة: "نجتمع الٌوم سوٌاً بدعوة من برنامج الجودة فً وزارة 

اإلقتصاد والتجارة والممّول من اإلتحاد االوروبً لإلعالن عن اإلدارات العامة الخمس التً تّم إختٌارها للحصول 

البرنامج، برعاٌة مشتركة من وزٌر الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة ووزٌر اإلقتصاد والتجارة، وفً على دعم 

باتورٌل ممثالً رئٌسة بعثة مفوضٌة اإلتحاد االوروبً فً لبنان  -حضور سعادة القائم باألعمال السٌد دٌٌغو إسكالونا 

 ورؤساء وممثلً االدارات العامة التً تّم اختٌارها.

 

اً من قناعتنا بأن تبنًّ وتطبٌق نظام ادارة الجودة فً القطاع العام ال ٌقّل أهمٌة عنه فً القطاع الخاص، انطالق

المرحلة الثالثة لـ "مبادرة دعم الجودة فً القطاع العام" بالتعاون  -حرصنا على تضمٌن خطة عمل برنامج الجودة

 01والتً سبق أن أطلقناها مع معالً الوزٌر دمحم فنٌش فً  والتنسٌق التام مع وزارة الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة

نٌسان الماضً. وتتضمن هذه المبادرة تقدٌم الدعم الفنً واالستشاري من قبل خبراء برنامج الجودة لخمس 

ادارات/مؤسسات عامة فً القطاع العام لتمكٌنها من تطبٌق نظام ادارة الجودة فً مجال عملها والحصول على 

. كذلك تتضمن المبادرة اشراك نحو أربعٌن ادارة/مؤسسة عامة التً اعربت عن ISO 9001ٌزو شهادة اال

اهتمامها بهذه المبادرة واجابت على االستبٌان المرسل من قبل برنامج الجودة، فً الدورات التدرٌبٌة المكثفة على 

 نظام ادارة الجودة.

 

متقدمة من قبل خبراء برنامج الجودة، تّم اختٌار خمس وبعد إتمام الدراسة التقٌٌمٌة األولٌة للمؤسسات ال

إدارات/مؤسسات عامة مؤهلة لإلشتراك فً "مبادرة دعم الجودة فً القطاع العام" بناًء على معاٌٌر علمٌة موضوعة 

مدٌرٌة ، الجامعة اللبنانٌة، الENAمسبقاً من قبل خبراء البرنامج. وهذه اإلدارات العامة هً: المعهد الوطنً لإلدارة 

 شرطة بٌروت، الصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً. -العامة لألمن العام، المدٌرٌة العامة لقوى األمن الداخلً

 

وال أخفً علٌكم هنا أننا فوجئنا بسرور كبٌر بنتائج الدراسة التقٌٌمٌة التً أجرٌت، وبٌّنت أن هناك ادارات 

ظم عملها الداخلٌة، وأن بعض تلك اإلدارات ال ٌقل شأناً ومؤسسات عامة عدة، قطعت شوطاً فً تحدٌث وتطوٌر ن

وتنظٌماً عن مثٌالتها فً الدول المتقدمة. مما ال شك فٌه أن اإلدارة العامة فً لبنان تعانً من واقع صعب ومعقّد 

ن نتٌجة تقادم التشرٌعات التً ترعى عملها ونتٌجة عدم توافر اإلمكانات الالزمة فً بعض الحاالت. كذلك، فإ

التدخالت السٌاسٌة لعبت دوراً سلبٌاً فً منع استكمال اإلصالحات اإلدارٌة التً طرحتها وزارة الدولة لشؤون 

التنمٌة اإلدارٌة من ضمن خطة عمل متكاملة. ولعل أبرز الشواهد على ذلك هو العدد الكبٌر من الشواغر فً 

 واع مختلفة من التوظٌف عبر التعاقد والمٌاومة.%، واستبدالها بأن21الهٌكلٌة اإلدارٌة الذي ناهز نسبة الـ 

 

وهنا أترك لزمٌلً معالً الوزٌر دمحم فنٌش الغوص فً هذا الموضوع وسبر اغواره، خصوصاً أن وزارته قامت 

بجهود كبٌرة فً هذا المجال ووضعت استراتٌجٌة لتنمٌة وتطوٌر اإلدارة العامة فً لبنان. وانطالقاً من رؤٌتنا لهذا 

ال سٌما لوقوع موظفً القطاع العام تحت ضغوط المهام المناطة بهم واإلجراءات وآلٌات العمل المتقادمة فً  الواقع،

معظم االدارات، فً الوقت الذي ٌفتقرون فٌه الى توفّر الوسائل والتجهٌزات والتدرٌب المالئم للقٌام بعملهم بفعالٌة 

بادرة مشتركة لدعم ادارات ومؤسسات القطاع العام وتحفٌزها، من وكفاءة. ارتأٌنا زمٌلً الوزٌر فنٌش وأنا القٌام بم



 خالل برنامج الجودة المدعوم من االتحاد األوروبً، وذلك من خالل:

 

تقدٌم الدعم الفنً واإلستشاري والتدرٌبً لإلدارات والمؤسسات العامة إلدخال وتطبٌق نظام ادارة الجودة تدرٌجاً  -

دمة المقدّمة للمواطن/الزبون وانقاص الهدر فً الوقت والجهد ورفع مستوى الكفاءة فً عملها بهدف رفع مستوى الخ

والفعالٌة فً األداء وبالتالً زٌادة اإلنتاجٌة. هذا الدعم سٌؤهل اإلدارات والمؤسسات المعنٌة للحصول على شهادة 

 .ISO 9001األٌزو 

 

ة رئٌس الجمهورٌة اللبنانٌة من خالل وضع حوافز معٌنة إشراك القطاع العام فً الجائزة اللبنانٌة لإلمتٌاز برعاٌ -

 لتلك اإلدارات ومكافأتها على النجاح فً رفع مستوى جودة خدماتها وتحقٌق األهداف والمهام المنوطة بها.

 

علماً بأن جائزة اإلمتٌاز للقطاع العام ستكون تحت اشراف مشترك لوزٌر الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة ووزٌر 

 صاد والتجارة، وبإدارة برنامج الجودة الذي أصبح لفرٌق عمله خبرة طوٌلة ومتمٌزة فً هذا المجال.اإلقت

 

فنٌش: بدوره، قال فنٌش: "إن مساندة اإلدارات فً اإلرتقاء بإدارة الموارد البشرٌة، وتحسٌن وتطوٌر األداء، ٌكون 

ماد المعاٌٌر الحدٌثة فً قٌاس وتقٌٌم األداء، من خالل إعداد مناهج تضمن رفع جودة خدمات القطاع العام، واعت

وعبر مساعدتها فً وضع الخطط اإلستراتٌجٌة وإعداد السٌاسات والبرامج القادرة على تحقٌق رؤٌة ورسالة 

 وأهداف هذه اإلدارات.

 

القطاع العام  ومن شأن إعتماد معاٌٌر الجودة فً اإلدارة العامة مساعدة القطاع الخاص وزٌادة قدراته التنافسٌة، ألن

ٌبقى األداة الفعّالة فً توفٌر بٌئة العمل المناسبة من خالل توفٌر التشرٌعات المالئمة، وتأمٌن إدارة فاعلة للمرافق 

 العامة إما مباشرةً وإما من خالل تنظٌم عملها عبر هٌئات متخصصة.

 

م إدخال وتطبٌق نظام إدارة الجودة فً القطاع أنّوه بأهمٌة اإلدارات الخمسة، التً تّم اختٌارها لإلفادة من مبادرة دع

 العام.

 

بالنسبة الى المعهد الوطنً لإلدارة، سبق لوزارة الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة المساهمة فً تأمٌن الدعم التقنً له 

برنامج من تجهٌزات كمبٌوتر وبنٌة تحتٌة لتقنٌات المعلومات واإلتصاالت. وٌتم حالٌاً التنسٌق مع المعهد حول 

 للتدرٌب عن بُعد والذي سٌتم إطالقه خالل األسابٌع المقبلة.

 

كما تّم التنسٌق بٌن وزارة الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة والصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً لتطوٌر المخطط 

ماتٌة. وٌجري العمل التوجٌهً المعلوماتً العام، وتّم أٌضاً تنفٌذ عدد كبٌر من المشارٌع المشتركة فً مجال المعلو

حالٌاً على إطالق مشروع بتموٌل من اإلتحاد األوروبً لتنفٌذ عدد من التوصٌات والمشارٌع التً شملها المخطط 

 التوجٌهً.

 

والجدٌر بالذكر أّن أكثر من ملٌون وثالثمئة من الشعب اللبنانً ٌستفٌد من تقدٌمات الصندوق الوطنً للضمان 

خطوات ملموسة فً مجال الجودة حٌث نال أواخر العام الماضً جائزة التمٌّز فً مجال اإلجتماعً، وقدّم الصندوق 

المسؤولٌة االجتماعٌة على مستوى الوطن العربً. كما عملت وزارة الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة والجامعة 

ربط إدارات الجامعة، وتطوٌر اللبنانٌة على تنفٌذ عدد من المشارٌع خصوصاً فً مجال البنٌة التحتٌة المعلوماتٌة، و

 برامج إدارٌة متخصصة.

 

وٌجري حالٌاً التعاون بٌن وزارة الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة والمدٌرٌة العامة لألمن العام حول موضوع تجهٌز 



مركز المعلومات لدى المدٌرٌة، باإلضافة إلى تأمٌن الخدمات اإللكترونٌة من خالل مشروع بوابة الحكومة 

ترونٌة التً سٌتم إطالقه فً العاشر من أٌلول الحالً فً السراي، كما تّم إجراء دورات تدرٌبٌة لمفتشً األمن اإللك

العام حول خدمة الجمهور. كما ٌجري التعاون مع المدٌرٌة العامة لقوى األمن الداخلً من خالل إستضافة وزارتنا 

 الفات السٌر.للموقع اإللكترونً للمدٌرٌة بما فٌه الموقع الخاص بمخ

 

وفً الختام، أود اإلشارة إلى أن وزارتنا على استعداد دائم لتقدٌم الدعم اإلداري والفنً الالزمٌن لتسهٌل عملٌة 

 تطبٌق معاٌٌر الجودة فً اإلدارة اللبنانٌة لإلرتقاء فً عملٌة التطوٌر اإلداري".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إيزو في القطاع العام اللبناني 

  

 بسام القنطار 

ي ِٓ االذذاد األٚسٚتٟ، ِٓ اٌضّاْ  َّٛ أضّد خّظ إداساخ ػاِح ٌثٕا١ٔح إٌٝ ٔظاَ إداسج اٌجٛدج، تشٔاِج اٌجٛدج اٌّّ

االجرّاػٟ إٌٝ اٌجاِؼح اٌٍثٕا١ٔح، ِشٚساً تششطح ت١شٚخ ٚاألِٓ اٌؼاَ، ٚصٛالً إٌٝ اٌّؼٙذ اٌٛطٕٟ ٌإلداسج. إٔٗ صِٓ 

 ا١ٙٔاس ت١ٕح اٌذٌٚح األ١ِٕح ٚااللرصاد٠ح.اٌّرشافك ِغ  1009« إ٠ضٚ»اٌـ

ُّ أرظاس اٌٍثٕا١١ٔٓ ٌغّاع خثش ِرفجشج جذ٠ذج، ٚذشلة أخثاس اٌضشتح اٌؼغىش٠ح اٌّذرٍّح ٌغٛس٠ا، ال ذضاي  فٟ خض

ٔٛافز األًِ ال ذضاي ِششػح، ِٚٓ ٚاجثٕا أْ ٔثم١ٙا »أجٕذج األٔشطح اٌرم١ٍذ٠ح صاخشج فٟ دىِٛح ذصش٠ف األػّاي. 

ىالَ ٌٛص٠ش اٌر١ّٕح اإلداس٠ح دمحم ف١ٕش، اٌزٞ أػٍٓ ِغ ٚص٠ش االلرصاد ٚاٌرجاسج ٔمٛال ٔذاط، أعّاء خّظ ، اٌ«ِششػح

إداساخ ػاِح اخر١شخ ٌٍذصٛي ػٍٝ دػُ تشٔاِج اٌجٛدج اٌّّٛي ِٓ االذذاد األٚسٚتٟ، ٟٚ٘: اٌّؼٙذ اٌٛطٕٟ 

ح اٌؼاِح ٌمٜٛ األِٓ اٌذاخٍٟ ــ ششطح ت١شٚخ ٌإلداسج، اٌجاِؼح اٌٍثٕا١ٔح، اٌّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌألِٓ اٌؼاَ، اٌّذ٠ش٠

 ٚاٌصٕذٚق اٌٛطٕٟ ٌٍضّاْ االجرّاػٟ.

ّْ ج١ّغ اٌّٛظف١ٓ اٌّذ١١ٔٓ ٚاٌؼغىش١٠ٓ فٟ ٘زٖ اإلداساخ ِٕىثّْٛ ػٍٝ ذطث١ك  ٠ّىٓ اٌّٛاطٓ اٌٍثٕأٟ أْ ٠رخ١ً أ

فٟ ذطث١ك  ISOٌٍرم١١ظ ، ٟٚ٘ إٌظش٠ح اٌرٟ ذشذىض ػ١ٍٙا إٌّظّح اٌذ١ٌٚح «صذخ –ذذمك  –ٔفز  –خطظ »ٔظش٠ح 

اٌرٟ ذشذىض ػٍٝ ذط٠ٛش اٌؼ١ٍّاخ، ٚضثظ اٌؼ١ٍّاخ ٚاٌثثاخ ٚاالٔضثاط اٌذاخٍٟ تشىً  1009اٌّٛاصفح اٌم١اع١ح إ٠ضٚ 

 أفضً ٚوٍفح ألً ِٓ خالي ذٕف١ز األػّاي تٕذٛ أعشع، أٚ ذم١ًٍ األخطاء أٚ شىاٜٚ اٌّٛاط١ٕٓ.

ِال١٠ٓ ٠ٛسٚ أْ لذَ اٌذػُ االعرشاسٞ  ١٥,٦ح ذصً إٌٝ ٚعثك ٌٍّششٚع اٌّّٛي ِٓ االذذاد األٚسٚتٟ ت١ّضأ

ٚاٌرذس٠ثٟ ٌؼذج ِؤعغاخ ٌرطث١ك ٔظاَ إداسج اٌجٛدج، ٔجخ ِٕٙا إداسذاْ سع١ّراْ فٟ اٌذصٛي ػٍٝ شٙادج اإل٠ضٚ 

ISO 9001 ١ٌثٕٛس» –، ّ٘ا: ٚدذج اٌجٛدج فٟ ٚصاسج االلرصاد ٚاٌرجاسج، ِٚؤعغح اٌّما١٠ظ ٚاٌّٛاصفاخ اٌٍثٕا١ٔح.» 

إداساخ  90ًِ ِذ٠ش تشٔاِج اٌجٛدج فٟ ٚصاسج االلرصاد ػٍٟ تشٚ، أْ ٠رّىٓ اٌثشٔاِج ِٓ ذٛف١ش اٌذػُ ٌٕذٛ ٚأ

 ِٚؤعغاخ ػاِح، ػٍٝ األلً فٟ اٌّشدٍح اٌّمثٍح.

ٚأػٍٓ اٌٛص٠ش ٔذاط أْ اٌّششٚع ٠رضّٓ إششان أستؼ١ٓ إداسج ِٚؤعغح ػاِح، أػشتد ػٓ ا٘رّاِٙا تاٌّششٚع 

 ٌّشعً ِٓ لثً تشٔاِج اٌجٛدج، فٟ اٌذٚساخ اٌرذس٠ث١ح اٌّىثفح ػٍٝ ٔظاَ إداسج اٌجٛدج.ٚأجاتد ػٓ االعرث١اْ ا

اٌرٟ صفٙا إٌٝ اٌٍثٕا١ٔٓ، ٟ٘ ٔرائج دساعح ذم١ّ٠ٛح، ت١ٕد أْ ٕ٘ان ػذج إداساخ ِٚؤعغاخ « اٌغاسج»ِفاجأج ٔذاط 

ًّ شأٔاً ٚذٕظ١ّاً ػٓ ػاِح لذ لطؼد شٛطاً فٟ ذذذ٠ث ٚذط٠ٛش ٔظُ ػٍّٙا اٌذاخ١ٍح، ٚأْ تؼض ذٍه اإلداسا خ ال ٠م

 ِث١الذٙا فٟ اٌذٚي اٌّرمذِح.

٘ىزا ٠ش٠ذٔا اٌٛص٠ش ٔذاط أْ ٔصذق أْ اإلداساخ اٌؼاِح اٌٍثٕا١ٔح اٌرٟ ذؼأٟ ا١ٙٔاساً شثٗ ذاَ ٌث١ٕح اٌذٌٚح ٚغ١اَب 

٠ضاٟ٘ »ً اٌّٛاصٔاخ ِٕز ػذج عٕٛاخ، ٚاٌرٟ ٠ؼأٟ ِٛظفٛ٘ا تأرظاس إلشاس عٍغٍح اٌشذة ٚاٌشٚاذة... ذؼًّ تشى

اٌرذخالخ اٌغ١اع١ح أدخ دٚساً عٍث١اً فٟ ِٕغ اعرىّاي »، دْٚ أْ ٠غفً اإلشاسج إٌٝ أْ «ِث١الذٙا فٟ اٌذٚي اٌّرمذِح

اإلصالداخ اإلداس٠ح اٌرٟ طشدرٙا ٚصاسج اٌذٌٚح ٌشؤْٚ اٌر١ّٕح اإلداس٠ح ِٓ ضّٓ خطح ػًّ ِرىاٍِح. ٌٚؼً أتشص 

%، ٚاعرثذاٌٙا تأٔٛاع 00ٛاغش فٟ ا١ٌٙى١ٍح اإلداس٠ح اٌزٞ ٔا٘ض ٔغثح اٌشٛا٘ذ ػٍٝ رٌه، ٘ٛ اٌؼذد اٌىث١ش ِٓ اٌش

٠ماطغ اٌٛص٠ش ف١ٕش ص١ٍِٗ «. ِخرٍفح ِٓ اٌرٛظ١ف ػثش اٌرؼالذ ٚا١ٌّاِٚح ٚذٛظ١ف ػثش تشٔاِج األُِ اٌّرذذج اإلّٔائٟ

 «!ال ذَٕظ اٌّرؼٙذ٠ٓ»ِثرغّاً: 

ر١اص تشػا٠ح سئ١ظ اٌجّٙٛس٠ح اٌٍثٕا١ٔح ِٓ خالي ٚضغ ٚأػٍٓ ٔذاط إششان اٌمطاع اٌؼاَ فٟ اٌجائضج اٌٍثٕا١ٔح ٌالِ

دٛافض ِؼ١ٕح ٌرٍه اإلداساخ ِٚىافأذٙا ػٍٝ إٌجاح فٟ سفغ ِغرٜٛ جٛدج خذِاذٙا ٚذذم١ك األ٘ذاف ٚاٌّّٙاخ إٌّٛطح 

 تٙا.

ٛطٕٟ تذٚسٖ، ٌفد اٌٛص٠ش ف١ٕش إٌٝ أْ ٚصاسج اٌر١ّٕح اإلداس٠ح عثك أْ عاّ٘د فٟ ذمذ٠ُ اٌذػُ اٌرمٕٟ ٌٍّؼٙذ اٌ

ٌإلداسج، ِٓ ذج١ٙضاخ وّث١ٛذش ٚت١ٕح ذذر١ح ٌرم١ٕاخ اٌّؼٍِٛاخ ٚاالذصاالخ. ٠ٚجشٞ دا١ٌاً اٌرٕغ١ك ِغ اٌّؼٙذ دٛي 
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( اٌزٞ ع١ُطٍَك خالي األعات١غ اٌّمثٍح. وزٌه ع١جشٞ اٌرٕغ١ك ت١ٓ ٚصاسج اٌذٌٚح e-learningتشٔاِج ٌٍرذس٠ة ػٓ تؼذ )

ٌٍضّاْ االجرّاػٟ ٌرط٠ٛش اٌّخطظ اٌرٛج١ٟٙ اٌّؼٍِٛاذٟ اٌؼاَ، ٚلذ ُٔفِّز ٌشؤْٚ اٌر١ّٕح اإلداس٠ح ٚاٌصٕذٚق اٌٛطٕٟ 

ً دا١ٌاً ػٍٝ إطالق ِششٚع تر٠ًّٛ ِٓ االذذاد  َّ ػذد وث١ش ِٓ اٌّشاس٠غ اٌّشرشوح فٟ ِجاي اٌّؼٍِٛاذ١ح. ٠ُٚؼ

 األٚسٚتٟ ٌرٕف١ز ػذد ِٓ اٌرٛص١اخ ٚاٌّشاس٠غ اٌرٟ شٍّٙا اٌّخطظ اٌرٛج١ٟٙ.

ٌذٌٚح ٌشؤْٚ اٌر١ّٕح اإلداس٠ح ٚاٌجاِؼح اٌٍثٕا١ٔح ػٍٝ ذٕف١ز ػذد ِٓ اٌّشاس٠غ، ٚخصٛصاً فٟ وزٌه ػٍّد ٚصاسج ا

ِجاي اٌث١ٕح اٌرذر١ح اٌّؼٍِٛاذ١ح، ٚستظ إداساخ اٌجاِؼح ٚذط٠ٛش تشاِج إداس٠ح ِرخصصح. ٠ٚجشٞ دا١ٌاً اٌرؼاْٚ ت١ٓ 

اٌّؼٍِٛاخ ٌذٜ اٌّذ٠ش٠ح، تاإلضافح إٌٝ ذٛف١ش ٚصاسج اٌر١ّٕح اإلداس٠ح ٚاٌّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌألِٓ اٌؼاَ ٌرج١ٙض ِشوض 

اٌخذِاخ اإلٌىرش١ٔٚح ِٓ خالي ِششٚع تٛاتح اٌذىِٛح اإلٌىرش١ٔٚح اٌرٟ ع١ُطٍَك فٟ اٌؼاشش ِٓ أ٠ٍٛي اٌّمثً. ٠ٚجشٞ 

اٌرؼاْٚ ِغ اٌّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌمٜٛ األِٓ اٌذاخٍٟ ِٓ خالي اعرضافح ٚصاسج اٌر١ّٕح اإلداس٠ح ٌٍّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ 

 .٠ش٠ح، تّا ف١ٗ اٌّٛلغ اٌخاص تّخاٌفاخ اٌغ١شٌٍّذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ادارات عامة تحصل على دعم برنامج الجودة 5

 

 خالل اإلجتماع

  70:22 7102آب  71االربعاء  

 

أعلن وزٌرا االقتصاد والتجارة والتنمٌة االدارٌة نقوال نحاس ودمحم فنٌش، اسماء خمس ادارات عامة تم اختٌارها 

للحصول على دعم برنامج الجودة الممول من االتحاد االوروبً، وهً: المعهد الوطنً لالدارة، الجامعة اللبنانٌة، 

شرطة بٌروت والصندوق الوطنً للضمان  -ن العام، المدٌرٌة العامة لقوى االمن الداخلً المدٌرٌة العامة لالم

 االجتماعً.

 

عقد الوزٌران نحاس وفنٌش مؤتمرا صحافٌا أمس فً وزارة التنمٌة االدارٌة، تحدث فً خالله مدٌر برنامج الجودة 

ارات العامة المؤهلة التً تم اختٌارها فً وزارة االقتصاد علً برو عن هدف المؤتمر وهو "اعالن أسماء االد

للمشاركة فً تلقً الدعم الفنً واالستشاري والتدرٌبً من برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة، الممول من 

نٌسان الماضً، وبعد قٌام  01االتحاد األوروبً، استكماال للمبادرة التً أطلقها الوزٌران نقوال نحاس ودمحم فنٌش فً 

البرنامج بدراسة تقٌٌمٌة أولٌة لالدارات العامة المتقدمة، تم اختٌار االدارات المؤهلة للمشاركة فً المبادرة،  خبراء

 بناء على معاٌٌر علمٌة وضعها خبراء البرنامج".

 

واوضح ان "هذه االدارات العامة الخمس التً اختٌرت، هً األكثر جهوزٌة لالستفادة من الدعم، لكن هنالك عدة 

 ات أخرى راغبة وشبه جاهزة للمشاركة وتلقً الدعم.ادار

 اسكالونا

وقال دٌٌغو اسكالونا باسم رئٌسة بعثة االتحاد األوروبً السفٌرة أنجلٌنا أٌخهورست: "ٌعمل االتحاد األوروبً ولبنان 

http://www.albaladonline.com/ar/Default.aspx?pageid=11730
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شهادات  أعوام فً مجاالت الجودة وتعزٌز البنى التحتٌة للجودة وضمان الجودة والتحقق ومنح 01معا منذ نحو 

الجودة، الفتاً الى انه ٌتوقف دعم تطوٌر االقتصاد اللبنانً على عمل القطاعٌن العام والخاص جنبا إلى جنب. لذلك 

وبهدف تعزٌز البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، نقوم من خالل برنامج الجودة الممول من االتحاد األوروبً بدعم نظام 

 .موثق إلدارة الجودة فً القطاع العام

 نحاس

ثم القى الوزٌر نحاس كلمة، قال فٌها: بعد إتمام الدراسة التقٌٌمٌة األولٌة للمؤسسات المتقدمة من قبل خبراء برنامج 

إدارات / مؤسسات عامة، مؤهلة لإلشتراك فً "مبادرة دعم الجودة فً القطاع العام" بناء على  4الجودة، تم اختٌار 

"، ENAبراء البرنامج. وهذه اإلدارات العامة هً: المعهد الوطنً لإلدارة "معاٌٌر علمٌة موضوعة مسبقا من قبل خ

شرطة بٌروت والصندوق  -الجامعة اللبنانٌة، المدٌرٌة العامة لألمن العام، المدٌرٌة العامة لقوى األمن الداخلً 

هناك ادارات ومؤسسات الوطنً للضمان اإلجتماعً. منوهاً بنتائج الدراسة التقٌٌمٌة التً أجرٌت والتً بٌنت أن 

عامة عدة قد قطعت شوطا فً تحدٌث وتطوٌر نظم عملها الداخلٌة، وأن بعض تلك اإلدارات ال ٌقل شأنا وتنظٌما 

عن مثٌالتها فً الدول المتقدمة. مما ال شك فٌه أن اإلدارة العامة فً لبنان تعانً من واقع صعب ومعقد نتٌجة تقادم 

 ٌجة عدم توافر اإلمكانٌات الالزمة فً بعض الحاالت".التشرٌعات التً ترعى عملها ونت

 

 فنٌش

وقال الوزٌر دمحم فنٌش، ان إعتماد معاٌٌر الجودة فً اإلدارة العامة ٌهدف الى مساعدة القطاع الخاص وزٌادة قدراته 

لتشرٌعات المالئمة، التنافسٌة، ألن القطاع العام ٌبقى األداة الفعالة فً توفٌر بٌئة العمل المناسبة من خالل توفٌر ا

وتأمٌن إدارة فاعلة للمرافق العامة إما مباشرة وإما من خالل تنظٌم عملها عبر هٌئات متخصصة".واعلن انه 

"بالنسبة الى المعهد الوطنً لالدارة، سبق لوزارة الدولة لشؤون التنمٌة اإلدارٌة المساهمة فً تأمٌن الدعم التقنً له 

ٌة لتقنٌات المعلومات واإلتصاالت. وٌتم حالٌا التنسٌق مع المعهد حول برنامج من تجهٌزات كمبٌوتر وبنٌة تحت

 ( الذي سٌتم إطالقه خالل األسابٌع المقبلة. e-learningللتدرٌب عن بعد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 للحصول اختٌارها تمّ  التً الخمسة اإلدارات عن إلعالنا

"العام القطاع فً الجودة مباردة" دعم على  

 

  

 صحفًٌا مؤتمًرا نحاس نقوال األستاذ والتجارة اإلقتصاد ووزٌر فنٌش دمحم األستاذ اإلدارٌة التنمٌة لشؤون الدولة وزٌر عقد

 برنامج خالل من" العام القطاع فً الجودة مباردة" دعم على للحصول اختٌارها تمّ  التً الخمسة اإلدارات عن لإلعالن

 اإلدارات فً الجودة إدارة نظام وتطبٌق إدخال لدعم وذلك األوروبً، االتحاد من المّمول االقتصاد وزارة فً الجودة

 إدارة نظام شهادة على للحصول المتخصص والتدرٌبً واالستشاري الفنً الدعم تقدٌم خالل من اختٌارها تم التً المؤهلة

األٌزو– الجودة  ISO 9001:2008. 

  

 شرطة قائد ابراهٌم، عباس اللواء العام األمن عام مدٌر حسٌن، السٌد عدنان الدكتور اللبنانٌة الجامعة رئٌس المؤتمر حضر

 باإلنابة المدنٌة الخدمة مجلس رئٌس كركً، دمحم الدكتور اإلجتماعً الضمان مؤسسة عام مدٌر طبٌلً، دٌب العمٌد بٌروت

 إختٌارها تم التً اإلدارات عن وممثلٌن منجد جمال األستاذ لإلدارة الوطنً المعهد عام ومدٌر جبران أنطوان األستاذ

المشروع هذا من لإلستفادة .  

  

 جزء هً المبادرة هذه أن اعتبر الذي والتجارة، االقتصاد وزارة فً الجودة برنامج مدٌر برو، علً الدكتور المؤتمر إفتتح



اإلقتصاد وزارة فً الجودة لبرنامج التاسعة للسنة األوروبً اإلتحاد ٌوفره الذي للدعم وأشمل أوسع إطار من . 

  

 فً للبنان األوروبً االتحاد دعم" أن وإعتبر باتورٌل إسكالونا دٌٌغو األستاذ األوروبً اإلتحاد ممثل تحدث ذلك، إطار وفً

ً  المنافسة على قدرة أكثر لجعلها اللبنانٌة المنتجات تحسن إلى ٌهدف الجودة مجاالت  االقتصاد، وتنوٌع الصادرات زٌادة وتالٌا

الوظائف واستحداث العام القطاع تنمٌة ودعم ". 

 إدارة نظام وتطبٌق تبنً بأن كاملة قناعة من انطالقا ٌأتً األمر هذا" أن إلى نحاس نقوال الوزٌر معالً لفت جهته، من أما

 تقدٌم تتضمن العام القطاع فً الجودة دعم مبادرة" أن وأعلن ،"الخاص القطاع فً عنه أهمٌة ٌقل ال العام للقطاع الجودة

 اللبنانٌة، الجامعة لإلدارة، الوطنً المعهد هً إدارات لخمس الجودة برنامج خبراء قبل من واالستشاري الفنً الدعم

االجتماعً الضمان وصندوق بٌروت، شرطة العام، لألمن العامة المدٌرٌة ".  

  

 قدرته وزٌادة الخاص، القطاع مساعدة شانه من العام القطاع فً الجودة معاٌٌر اعتماد" أن فرأى فنٌش دمحم الوزٌر معالً أما

 وتأمٌن المالئمة التشرٌعات توفٌر خالل من المناسبة العمل بٌئة توفٌر فً الفعالة األداة ٌبقى العام القطاع الن التنافسٌة،

متخصصة هٌئات عبر عملها تنظٌم خالل من وإما مباشرة إما العامة للمرافق فاعلة إدارة ". 

 لتنمٌة بتنفٌذها االدارٌة التنمٌة وزارة تقوم التً والمشارٌع البرامج من العدٌد من ٌتجزأ ال جزء الجودة إدارة" أن إلى وأشار

لبنان فً العامة االدارة وتطوٌر ". 

 

 

 


