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الجودة مرتبة متقدمة في مختلف القطاعات االقتصادية والمجاالت االجتماعية والتربوية، اذ إن عملية الجودة واالمتياز تحتل 
هي مستدامة، باعتبار أن تحسين الجودة والنوعية والمعايير للسلع والخدمات باتت حاجة دائمة ومستمرة في نمو االقتصاد 

اين يأتي ترتيب . ادرات وتقديم سلع وخدمات آمنة وسليمة للمستهلكين خصوصاعموما وفي تحفيز االستهالك وزيادة الص
 الجودة في سلم اولويات وزارة االقتصاد والتجارة؟ وما هي الخطوط العريضة لسياسات الجودة وما هي األهداف المنتظرة؟

وأقيم . 2009رية ميشال سليمان في العام اطلقت وزارة االقتصاد والتجارة، الجائزة اللبنانية لإلمتياز في رعاية رئيس الجمهو
ماذا . الجاري في القصر الجمهوري في بعبدا 11، المرحلة الثالثة للمؤسسات المستحقة الثلثاء 2013حفل تسليم الجوائز لعام 

 التي قطعتها الجودة في لبنان؟) االولى والثانية(تعني هذه الجوائز بالنسبة الى المراحل السابقة 
تمنح على أعلى مستوى رسمي في لبنان ولها قيمة ”تكمن أهمية الجائزة في كونها “ النهار“الوزير آالن حكيم لـوفق ما قاله 

معنوية كبيرة، وهي تؤدي دور المحفّز للشركات والمؤسسات في التنافس على احتضان معايير الجودة في عملها وإنتاجها، 
سأسعى بالتعاون مع لجنة حكام الجائزة واإلدارات المعنية في ”: افاض. “ونشر ثقافة الجودة والسير على طريق اإلمتياز

القطاع العام ومكتب الجائزة في وحدة الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة الى إنضاج عملية الجائزة للقطاع العام بالسرعة 
قها في المرحلة الرابعة المقبلة تزامناً الممكنة، وذلك وفق توجيهات الرئيس سليمان وانسجاماً مع اقتناعي، وذلك تمهيداً إلطال

كذلك سأسعى مع المعنيين الى ايجاد حوافز إضافية للجائزة وتشجيع . مع جائزة القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني
 ً  .”االعتراف المتبادل بين الجائزة اللبنانية لإلمتياز وبقية الجوائز المماثلة عربياً واقليمياً ودوليا

 يب الجودة في سلم أولويات وزارة االقتصاد؟أين يأتي ترت
أن أهمية الجودة تزداد مع التطور، إذ لم يعد في اإلمكان خوض غمار المنافسة محلياً ودولياً وإقناع المستهلكين ”اكد حكيم 

ته وعدد سكانه، كذلك أن للبنان كبلد صغير بمساح. بشراء سلعة أو خدمة إال بالسعر المناسب وبشرط توافر معايير الجودة فيها
مصلحة استراتيجية بالعمل على إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة والمميزة بجودتها ومطابقتها للمعايير 

 .”المحلية والدولية، مما سينعكس إيجاباً على تحفيز االستهالك وحماية المستهلكين
 التي يؤمل تحقيقها في المرحلة المقبلة؟ ما هي الخطوط العريضة لسياسات الجودة؟ وما هي األهداف

حقق نجاحات كبيرة حاليا ”يوضح وزير االقتصاد ان برنامج الجودة بإدارة الدكتور علي بّرو وبدعم من االتحاد األوروبي، 
االعتماد وفي المرحلتين السابقتين، حيال تطوير البنية التحتية للجودة في لبنان على صعيد المواصفات والقياس والمختبرات و

 .”وهيئات المصادقة وسالمة الغذاء والرقابة على األسواق
استمرار تحديث البنية التحتية التشريعية والمؤسساتية للجودة ”ولفت الى الخطوط العريضة لسياسات الجودة، وابرزها 

وإعطاء األولوية لوضع سياسة وتطويرها مع التركيز على القطاع العام الى جانب القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني، 
وطنية عامة للجودة تشمل كل المستويات، وتُناقش على المستوى الوطني تمهيداً لوضعها في صيغتها النهائية وإقرارها من 

  .”المؤسسات المعنية للدولة
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 أبرز االنجازات
تحققت بتمويل ) 2009-2004( من جهته، اوضح مدير برنامج الجودة في الوزارة الدكتور علي برو، ان أبرز االنجازات

مشاريع قوانين ومراسيم لتحديث البنية التحتية التشريعية للجودة في لبنان والتي أنتجت  8من االتحاد األوروبي، وهي اقتراح 
 224وقانون القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة رقم  2011الصادر في آب  158إقرار قانونين هما قانون القياس رقم 

 .2010مراسيم لعمل المجلس الوطني لالعتماد صدرت في أيلول  3، اضافة الى 2012ادر في تشرين األول الص
مختبراً رسمياً وخاصاً وتجهيزه بالمعدات المخبرية الحديثة واالستشارات والتدريب المتخصص،  16كذلك تم دعم ”: اضاف

مصنعاً وشركة  50كذلك تّم دعم . 17025”االيزو ”الدولي مختبراً بالحصول على شهادة االعتماد  11نجح منها حتى اآلن 
 9001االيزو ”مصنعاً ومؤسسة على شهادة  40في تطبيق نظم إدارة الجودة ذات الصلة في عملها، وحصل نتيجة ذلك 

 .”الدولية
 ؟2015ما هي أنشطة خطة عمل المرحلة المقبلة حتى آب 

مصنعاً غذائياً لتطبيق نظام إدارة سالمة  30في صدد تنفيذ دعم ”حكيم،  يخلص برو الى ان وزارة االقتصاد باشراف الوزير
، اضافة الى العديد من أنشطة دعم سالمة “22005و 22000الدوليتين “ األيزو”الغذاء ونظام التتبع والحصول على شهادتي 

لمشتقات النفطية والمعايرة للحصول مختبرات جديدة في مجال الغذاء وا 9كذلك دعم . الغذاء في اإلدارات والوزارات المعنية
، وتقديم الدعم الفني واالستشاري لإلدارات العامة إلدخال نظام إدارة الجودة في 17025على شهادة االعتماد الدولية األيزو 

مما يؤدي الى زيادة اإلنتاجية وخفض االهدار ورفع  9001”األيزو الدولية ”القطاع العام وتطبيقه والحصول على شهادة 
 .”مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين

أخيراً، ستتضمن المرحلة الرابعة المقبلة للجائزة اللبنانية لإلمتياز تطوير الجائزة وإنضاجها بما يتناسب ووضع القطاع العام 
حلة فتح الباب أمام كذلك ستشهد هذه المر. اللبناني وذلك وفق إطار التقييم المشترك المتبّع عالمياً في عملية تقييم القطاع العام

إدارات القطاع العام ومؤسساته للتقدّم الى الجائزة، وسيتم تطوير آلية عملية الجائزة نتيجة الدروس المستفادة من المرحلة 
 .الثالثة، وتدريب المزيد من المقيّمين الفنيين

 


