وزارة االقتصاد والتجارة

برنامج تقوية إدارة الجودة وقدراتها وبنيتها التحتية يف لبنان
كانون األول 2014

التقرير الشهري

يف إطار قيام وحدة الجودة يف وزارة االقتصاد والتجارة مبهامها يف مجال تطوير البنية التحتية للجودة وسالمة الغذاء،
قامت الوحدة خالل شهر كانون األول 2014مبا ييل:
أوال :االعامل املنجزة
لقطاعي الحالوة والطحينة يف الصناعات الغذائية اللبنانية
• تحضري لكت ّيب حول أفضل مامرسات التصنيع الج ّيدة GMPs
ّ
بالتعاون مع نقابة الصناعات الغذائية اللبنانية.
• متابعة الخبري االورويب باتريك بونجور العمل عىل تطوير قاعدة معلومات تسجيل املصانع الغذائية يف وزارة الزراعة
والتي ستستعمل كقاعدة معلومات مشرتكة للوزارات املعنية بسالمة الغذاء ،وتحديد متطلبات التسجيل وصياغة آليات
العمل واملراجع وقامئة التدقيق ،وذلك بعد زيارته مع خرباء الربنامج اىل وزارة الزراعة ملتابعة وضع اللمسات األخرية عىل
"قاعدة معلومات تسجيل املصانع" التي ستستضاف لدى وزارة الدولة لشؤون التنمية االدارية وستستعملها كل الوزارات
املعنية.
ثانيا :تقديم الدعم االستشاري للمصانع الغذائية
• متابعة خرباء برنامج الجودة املحليني واالوروبيني تأهيل  20مصنعاً غذائياً مدعوماً من قبل الربنامج من خالل تقديم
الدعم الف ّني والتدريبي واالستشاري من اجل تطبيق نظام سالمة الغذاء أيزو  22000يف املصانع املشاركة.
• متابعة خرباء برنامج الجودة املحليني واالوروبيني تأهيل  10مصانع غذائية مدعومة من قبل الربنامج من خالل تقديم
الدعم الف ّني والتدريبي واالستشاري من اجل تطبيق نظام تتبع سالمة الغذاء أيزو  22005يف املصانع املشاركة.
ثالثا :تقديم الدعم الفني لإلدارات الرسمية
متابعة خرباء برنامج الجودة املحليني واالوروبيني تقديم الدعم الفني لإلدارات الرسمية املدعومة من قبل الربنامج لتقديم
الدعم االستشاري من اجل تطبيق نظام ادارة الجودة أيزو 9001:2008
رابعا :الجائزة اللبنانية لالمتياز
متابعة العمل عىل تحديث متطلبات الجائزة اللبنانية لإلمتياز لتطبيق النموذج اللبناين إلدارة الجودة من خالل:
الخاص برئاسة وزير االقتصاد والتجارة بتاريخ  5كانون األول
• عقد إجتامع لجنة حكّام الجائزة اللبنانية لإلمتياز للقطاع
ّ
2014
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• تدريب مق ّيمني جدد للجائزة عىل منوذج الجائزة اللبنانية لالمتياز للقطاع الخاص وإطار التقييم املشرتك للقطاع العام
واملنظامت الغري حكوميّة وفقاً ملبادئ إطار التقييم املشرتك املطبّقة من قبل االتحاد األورويب.
• إعادة تأهيل املق ّيمني الذين ت ّم تدريبهم مسبقاً عىل منوذج الجائزة اللبنانية لإلمتياز.
• العمل عىل تحضري كتاب تقدير  Recognition Bookحول الجائزة اللبنانية لإلمتياز ورابحي الجائزة حتى اآلن.
خامسا :الدورات التدريبية
• تدريب  30فني يف املصانع الغذائية املدعومة من برنامج الجودة عىل موضوع " تدريب املد ّربني يف سالمة الغذاء -أيزو
 ،"22000وذلك لتدريب زمالئهم يف املصانع حيث يعملون.
• تدريب ميداين من قبل خرباء أوروبيني ومحليني ملراقبني يف مجال سالمة الغذاء من الوزارات املعنيّة (الزراعة ،الصناعة
والص ّحة واالقتصاد والتجارة) بتاريخ  9و  10كانون األول  2014يف مصنع  Liban Laitلأللبان واالجبان.
سادسا :املجلس الوطني للقياس
التحضري واملشاركة يف االجتامع الخامس للمجلس الوطني للقياس والذي عقد بتاريخ  8كانون األول  2014يف مكتب وزير
ملرشوعي مرسوم النظام الداخيل واملرسوم التنظيمي لوحدات
االقتصاد والتجارة حيث متّت املوافقة عىل الصيغة النهائية
ّ
القياس يف قانون علم القياس.
سابعا :نظام التتبع:
التحضري إلعداد ورشة عمل يف كانون الثاين  2015ملناقشة النقاط االساسية ملسودة خطة عمل نظام التتبع التي تتضمن
مشاريع الترشيعات املطلوبة ودليل التتبع ولوائح التدقيق لسالمة الغذاء مع االدارات املعنيّة (وزارات الزراعة ،الصناعة،
الص ّحة ،السياحة ،االقتصاد والتجارة – مديرية حامية املستهلك ووحدة الجودة اىل جانب البلديات).
الجدير بالذكر أن وحدة الجودة يف وزارة االقتصاد والتجارة قد أصبحت عضوا مشاركا يف كل من املؤسسة األوروبية
إلدارة الجودة ( )European Foundation for Quality Managementواملنظمة األوروبية للجودة (European
)Organisation for Quality

