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عزيزي القارئ،

املن�صرمتني،  ال�صنتني  خالل  يف 

جمال  يف  املبذولة  اجلهود  �صكلت 

رها الوزارة  تعزيز اخلدمات التي توفِّ

لكّل من امل�صتهلكني واملنتجني، اإحدى 

اأولوياتي كوزير اإقت�صاد وجتارة.

على �صوء اجلهود املبذولة يف الوزارة 

وتطبيق  و�صع  اإىل  احلاجة  ات�صحت 

جوانب  �صّتى  يف  ر  ُتوؤثِّ ت�صريعات 

�صلب  يف  ال�صّك  يقبل  ال  مبا  تقع  الفنّية  والقواعد  املوا�صفات  فم�صاألة  احلياة. 

التي  اإىل جودة املنتجات  نتناوله و�صواًل  الغذاء الذي  اهتماماتنا بدءًا ب�صالمة 

ع ون�صتهلك. ُن�صنِّ

لنا  وُيكن اأن نقي�س جزئيًا ما حققناه من جناح من خالل االإجنازات التي تو�صّ

مت  اإليها موؤخرًا. على �صبيل املثال، عززت مديرّية حماية امل�صتهلك قدراتها، ف�صّ

املديرّية  با�صتطاعة  فاأ�صبح  فنيني،  وخرباء  مراقبًا   200 حوايل  �صفوفها  اإىل 

متابعة �صكاوى امل�صتهلك ب�صورة �صريعة وحا�صمة، �صّيما يف ما يخ�ّس املوا�صيع 

واملنتهية �صالحّيتها،  ال�صاحلة  ال�صلع غري  املنتج، مبا يف ذلك  املتعلِّقة بجودة 

واخلدمات غري املالئمة )مثاًل يف املطاعم( وغريها .

وعلى �صعيد االإنتاج، خطت وحدة اجلودة من خالل برنامج اجلودة الذي مّوله 

االحتاد االأوروبي، خطوات ملفتة على م�صتوى تعزيز ما ُيعرف بالبنية الوطنّية 

التي مل  االأوروبّية  املفو�صّية  ال�صدد مع  نتعاون يف هذا  للجودة. ونحن  التحتّية 

تبخل علينا بامل�صاعدة الفنّية التي �صملت  خمتربات االختبار واملعايرة وعملية 

الغذائية للح�صول  الغذائية وغري  ال�صركات  اعتمادها ناهيك عن دعم  بع�س 

امتثالها  ل�صمان  الوطنّية  باجلودة  املعنّية  واملوؤ�ص�صات   ،ISO ال  �صهادة  على 

على  م�صاعدتنا  اإىل  باالإ�صافة  دولّيًا.  عليها  املتعارف  واملمار�صات  للموا�صفات 

اخلا�صة  املوا�صفات  وتطبيق  اعتماد  ل  ُي�صكِّ واجلودة،  ال�صالمة  حاجات  تلبية 

باملنتج والقواعد الفنّية جزءًا اأ�صا�صّيًا من عملّية ان�صمامنا اإىل منظمة التجارة 

العاملّية. 

املعايري  الوجه احلقيقي لالندماج االقت�صادي: حيث تف�صي مالءمة  فهذا هو 

واحلر�س  التجاري  الن�صاط  زيادة  اإىل  واالإقليمّية  العاملّية  املوا�صفات  ل�صروط 

وقد  لال�صتهالك.  �صاحلة  وامل�صتوردة  حملّيًا  عة  امل�صنَّ املنتجات  تكون  اأن  على 

املن�صرمة من خالل حتقيق  الثالث  ال�صنوات  ُترجمت هذه اخلطوة يف خالل 

زيادة ملفتة يف حجم �صادرات لبنان من املنتجات الغذائّية. 

اأجل  من  لبنان  يبذلها  التي  اجلهود  اإىل  مدخاًل  العدد  هذا  مقاالت  ل  ت�صكِّ

العملّية،  الناحية  فمن  التجارة.  اأمام  الفنّية  احلواجز  اتفاق  اإىل  االن�صمام 

قانون  هما:  قانون  م�صروعي  اإقرار  املذكور  االتفاق  اإىل  االن�صمام  يقت�صي 

لبنان  يف  القيا�س  نظام  قانون  و  املطابقة،  تقييم  واإجراءات  الفنّية  القواعد 

واملوا�صفات اللبنانية. اأّما م�صروع القانون الثالث واالأ�صا�صي فهو قانون �صالمة 

الغذاء املطروح حاليًا للمناق�صة يف جمل�س النواب.

والهيئات  االأخرى  الوزارات  �صائر  من  زمالئنا  مع  بالتعاون  ملتزمون  ونحن 

احلكومّية وجمل�س النواب ناهيك عن �صائر اجلهات املعنّية، بغية حتقيق الهدف 

امل�صتهلك  حماية  �صمان  على  كحكومة  قدرتنا  وتنظيم  حت�صني  وهو  االأ�صا�صي 

الغذاء  �صالمة  ل�صروط  املعنيني  من  وغريهم  واملوّزعني  املنتجني  وا�صتيفاء 

اأحد  با�صتيفاء  ُيرتجم  امل�صتوى  هذا  على  التوافق  فتحقيق  املنتج.  وموا�صفات 

اأبرز �صروط االن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملّية مبا فيه االن�صمام اإىل اتفاق 

احلواجز الفنّية اأمام التجارة. وعليه، فاإنني اأتوّقع اأن ُت�صتكمل عملّية االن�صمام 

يف القريب العاجل.

وكالعادة يهّمنا اأن ن�صتمع اإىل اآرائكم حول م�صمون هذه الن�صرة. وبانتظار هذه 

التعليقات، اأ�صكركم على قراءتكم.

مع اأطيب التمنّيات، 

وزير الإقت�صاد و التجارة،

حممد ال�صفدي
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  دور القواعد الفنّية يف التجارة الدولّية

اأكرث  يطالبون مبنتجات  امل�صتهلكون  بات  العامل،  املعي�صة حول  م�صتوى  مع حت�ّصن 

اأمنًا واأف�صل جودًة. بيد اأّن هذه املطالب تتزامن مع تنامي حجم التحديات املرتتبة 

امل�صكلة،  هذه  على  رّدًا  عّدة  دول  وباتت  والرتبة.  واجلّو  الهواء  تلّوث  م�صاكل  عن 

تنّوه باأهمّية اإنتاج �صلع اأكرث مواءمًة لل�صروط البيئية وا�صتريادها )مراجعة العدد 

الثالث لن�صرة التجارة والتنمية(. ويف االأثناء، تعمد احلكومات اإىل تعزيز �صيا�صتها 

 من املوا�صفات والقواعد الفنّية.
ٍ
التنظيمّية عرب اعتماد عدٍد متنام

االإنتاج  عملّيات  تعديل  االأجانب  وامل�صدّرين  املحليني  املنتجني  على  يتعنّي  وعليه، 

بحيث ت�صتويف هذه املوا�صفات. وبطبيعة احلال يرتتب عن هذه اخلطوات تكاليف 

على املنتجني وبح�صب منظمة التجارة العاملّية، ترتبط هذه التكاليف عادة برتجمة 

القواعد املطبقة يف الدول االأجنبّية، وبتعيني خرباء فنيني لتف�صري القواعد االأجنبّية 

وبتكييف من�صاآت االإنتاج بحيث متتثل لل�صروط. ولكن تلتم�س حاجة اإ�صافّية الإثبات 

امتثال ال�صلعة امل�صّدرة للقواعد يف ما ُيعرف بتقييم املطابقة. وباخت�صار، ُيكن 

للتكاليف الباهظة املرتتبة عن العملّية اأن ُتثني املنتجني عن حماولة بيع املنتجات 

يف اخلارج.

على �صبيل املثال، دائمًا ما يواجه املنتجون اللبنانيون �صعوبًة يف ا�صتيفاء موا�صفات 

ت�صدير ال�صلع اإىل االأ�صواق االأوروبّية وغريها. ولكن تبذل وزارة االقت�صاد والتجارة 

ناهيك عن غريها من الهيئات العامة واخلا�صة التابعة لها جهودًا حثيثًة  لت�صهيل 

�صبيل  على  بّرو(.  علي  الدكتور  مع  املقابلة  )مراجعة  االأ�صواق  هذه  اإىل  الدخول 

�صحنة  كّل  عن   17.71 بقيمة  رف�صًا  اللبنانّية  الزراعّية  املنتجات  تواجه  املثال، 

بقيمة 100 مليون دوالر اأمريكي من املنتجات الزراعّية الغذائّية املعدة للت�صدير 

 %8 بن�صبة  حت�صنًا  الو�صع  هذا  و�صّجل  املتحدة.  والواليات  االأوروبي  االحتاد  اإىل 

باملقارنة مع امل�صتوى امل�صّجل عام 2007 حيث بلغت قيمة الرف�س 18.33. 

النظام  على  يتعنّي  املحليني،  املنتجني  يف  االقت�صادي  الو�صع  تاأثري  اإىل  وبالنظر 

غري  حمايًة  املحليني  املنتجني  متنح  موا�صفات  فر�س  عدم  على  احلر�س  العاملي 

جزءًا  النظام  هذا  ل  وُي�صكِّ تلقائّية.  ب�صورة  املوا�صفات  تطبيق  و�صمان  من�صفة 

منظمة  اتفاقّية  اإطار  �صمن  ويندرج  االأطراف  متعدد  جتارة  نظام  من  يتجزاأ  ال 

املقالة  وت�صرح هذه   .TBT  - التجارة  اأمام  الفنّية  العاملّية حول احلواجز  التجارة 

يف  تطبيقها  منهجّية  �س  وتلخِّ  TBT اتفاقّية  عليها  ترتكز  التي  واملبادئ  املفاهيم 

لبنان.

كلتا  ويف   فنّية.  قواعد  اأو  موا�صفات  �صكل  الفنّية  تتخذ هذه احلواجز  اأن  وُيكن 

�س خ�صائ�س املنتج مثل احلجم وال�صكل والت�صميم والوظائف  احلالتني تراها تلخِّ

واالأداء اأو حُتدد طريقة التو�صيب اأو و�صع الل�صاقات قبل طرح املنتج يف االأ�صواق. 

ويف بع�س احلاالت، ُيعمل بقواعد وموا�صفات حمددة تلحظ طريقة اإنتاج ال�صلعة. 

اأّما وجه االختالف االأ�صا�صي بني املوا�صفات والقواعد الفنّية فيكمن يف مقت�صيات 

باملعنى  اإختيارية  املوا�صفات  اأّن  حني  يف  اإلزامّيًة  الفنّية  القواعد  اإّن  املطابقة: 

القانوين للكلمة.

كما ُيكن اأن تنبثق احلواجز الفنّية اأمام التجارة عن االإجراءات الفنّية )االختبار، 

ل�صروط  املنتج  امتثال  للتاأّكد من  امل�صتخدمة  ال�صهادات(  التفتي�س ومنح  التحقق، 

هذه  كلفة  يتحّملوا  اأن  امل�صّدرين  على  يتعنّي  وحيث  الفنّية.  والقواعد  املوا�صفات 

االإجراءات، ُيكن يف العديد من احلاالت اأن ت�صكل اإجراءات تقييم املطابقة  غري 

املبني  النحو  على  عادلة  غري  حماية  التجارة  حتمي  اأدوات  والتمييزية،  ال�صفافة 

اأدناه.

د اتفاقّية احلواجز الفنّية اأمام التجارة ال�صادرة عن منظمة التجارة العاملّية  توؤكِّ

حّق الدول يف اعتماد موا�صفات وقواعد فنّية ترمي اإىل حماية �صّحة الب�صر واحليوان 

املمار�صة  من  والوقاية  القومي  واالأمن  البيئة  عن  ناهيك  حياتهم  اأو  النبات  اأو 

اتفاقّية  اإطار  والزراعّية يف  ال�صناعّية  ذلك  ال�صلع مبا يف  وتندرج جميع  امل�صّلة. 

لها  احلواجز الفنّية اأمام التجارة. ولكن تخ�صع القواعد املرتبطة باملخاطر التي متثِّ

االأمرا�س واالأوبئة الناجمة عن الغذاء واحليوان اأو النبات التفاق التدابري ال�صحّية 

وال�صّحة النباتّية. )مراجعة العدد الثاين لن�صرة التجارة والتنمية(. 

اإاّل  بها،  خا�صة  وموا�صفات  فنّية  قواعد  اإ�صدار  يف  باحلق  الدولة  تتمتع  حني  ويف 

خلق حواجز غري  بغية  تطبيقها  اأو  اعتمادها  اأو  القواعد  اإعداد  “عدم  يتعنّي  اأّنه 

�صرورية اأمام التجارة”. وُيكن اأن تتحّول قاعدة حمددة اإىل حاجٍز اأمام التجارة 

حني ُيكن حتقيق الهدف منها بطريقٍة بديلٍة وباإتباع �صوابط اأقّل قمعًا. وعلى خّطْ 

مواٍز، ُيكن اأن ت�صكل اإجراءات املطابقة حاجزًا اأمام التجارة اإذا كانت تن�ّس على 

اإتباع تدابري اأكرث �صرامًة اأو ا�صتهالكًا للوقت. 

وت�صري يف هذا ال�صدد اعتبارات الدولة االأكرث رعاية واملعاملة الوطنّية )مراجعة 

التجارة  اتفاقّيات منظمة  الرا�صخة يف  والتنمية(  التجارة  ن�صرة  العدد �صفر من 

اأّنه  على  التجارة  اأمام  الفنّية  احلواجز  اتفاقّية  تن�ّس  كما  االأ�صا�صّية.  العاملّية 

ع�صو، من حيث  بلد  اأي  اأرا�صي  من  امل�صتوردة  املنتجات  متتع  االأع�صاء  “ي�صمن 
القواعد الفنّية، مبعاملة ال تقل عن املعاملة املمنوحة للمنتجات املماثلة ذات املن�صاأ 

الوطني اأو التي يكون من�صاأها اأي بلد اآخر” وت�صري املوجبات نف�صها على اإجراءات 

تقييم املطابقة. 

ال�صفافية  مقت�صى  التجارة  اأمام  الفنّية  احلواجز  اتفاقّية  مقت�صيات  �صائر  ومن 

الذي ت�صتوفيه الدول عن طريق التبليغ عن املعلومات وتلقّيها من خالل ما ُيعرف 

بنقطة اال�صتف�صار الوطنّية. ويف لبنان، �صوف توؤّدي موؤ�ص�صة املقايي�س واملوا�صفات 

ع االتفاقّية الدول االأع�صاء يف منظمة  اللبنانّية - LIBNOR هذا الدور. كما ُت�صجِّ

العاملّية  املوا�صفات  مع  امل�صتطاع  قدر  املوا�صفات  توحيد  على  العاملّية  التجارة 

الدولّية بهدف احلر�س على  واملوا�صفات  التقيي�س  توحيد  اإىل هيئات  واالن�صمام 

متثيل امل�صالح الوطنّية. 

  موجز

اإذا كنتم ترغبون بالتعّرف اأكرث على منظمة التجارة العاملية واتفاقيتها املتعددة 

املوا�صيع، تدعوكم وحدة منظمة التجارة العاملية اإىل امل�صاركة بربنامج تدريبي 

على االإنرتنت يقّدم �صمن اإطار الربامج التدريبية االإلكرتونية التي تنظمها 

االأمانة العامة ملنظمة التجارة العاملية. للت�صجيل واحل�صول على املزيد من 

املعلومات عن الدورات املقبلة، يرجى زيارة املوقع االإلكرتوين التايل:

http://etraining.wto.org 

لالإ�صتعالم عن املوافقة على الت�صجيل، يرجى االإت�صال باالآن�صة ملا عويجان على 

loueijan@economy.gov.lb :العنوان االإلكرتوين التايل
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  اإطار العمل الت�صريعي املتعلِّق باحلواجز الفنّية اأمام 

التجارة يف لبنان

يف خالل العقد املن�صرم، اأكّب لبنان على حت�صني اإطار عمل اجلودة واملوا�صفات 

املطبق على امل�صتوى الوطني. فاأ�صهمت التدابري املتخذة يف حتقيق هدفني اأ�صا�صيني 

على امل�صتويني الدويل والوطني:

ت�صهيل االإ�صرتاتيجّية التي يتبعها لبنان للو�صول اإىل االأ�صواق الدولّية؛	•

اعتماد تدابري وطنّية حول �صالمة الغذاء وغريه.	•

التجارة  منظمة  اإىل  لبنان  ان�صمام  عملّية  اأ�صا�صّية يف  العملّية خطوًة  هذه  ل  ُت�صكِّ

حول  الدوليني  واالتفاقنّي  الوطنّية  القوانني  بني  التوفيق  لناحية  �صّيما  ال  الدولّية 

 .SPS - والتدابري ال�صحية وال�صحة النباتية TBT - احلواجز الفنّية اأمام التجارة

ويف هذه املقالة نبذة عن �صري العملّية.

اأ�ص�س لبنان لبنية اجلودة القانونّية م�صرت�صدًا بروؤيا عاملّية حيال اجلودة وهي روؤيا 

قواعد  اإىل  باال�صتناد  للت�صدير  املعّدة  ال�صلع  اإنتاج  موا�صفات  حت�صني  ت�صتوجب 

عاملّية.

من  واملمّول  والتجارة  االقت�صاد  وزارة  يف   QUALEB  - اجلودة  برنامج  و�صكل 

االحتاد االأوروبي هيئة التن�صيق االأ�صا�صّية يف هذه العملّية.

وبنيتها  وقدراتها  اجلودة  اإدارة  تعزيز  اإىل   QUALEB  - اجلودة  برنامج  �صعى 

جمموعة  تعديل  و/اأو  و�صع  اإىل  اإليه  اأف�صى  ما  يف  اأف�صى  مما  لبنان  يف  التحتّية 

واالعتماد،  الغذاء،  �صالمة  جماالت  يف  باجلودة  املرتبطة  القوانني/االأنظمة  من 

والتقيي�س واملوا�صفات، والقواعد الفنّية، وتقييم املطابقة، ونظام القيا�س ومراقبة 

االأ�صوق. وُت�صهم هذه املبادرات جمموعًة يف ت�صييد �صرح اجلودة مما ُي�صاعد على 

حتقيق هدٍف اأ�صا�صي يتمثَّل بتح�صني اجلودة واالرتقاء مبوا�صفات ال�صلع واخلدمات 

عرب الرتكيز على عملّيات االإنتاج.

وتكمن اأهمّية هذه املجموعة من م�صاريع القوانني يف احلاجة اإىل اإقامة اإطار عمل 

ي�صمن املناف�صة العادلة �صمن االأ�صواق املحلّية.

قانون  م�صروعي  اإىل  لبنان  يف  التجارة  اأمام  الفنّية  احلواجز  عمل  اإطار  ويرتكز 

يخ�صعان حالّيًا للمراجعة:

1- م�صروع قانون القواعد الفنّية واإجراءات تقييم املطابقة.

2- م�صروع قانون التقيي�س واملوا�صفات. 

و�صعت اللم�صات االأخرية على م�صروعي القانون وقد حظي م�صروع قانون القواعد 

الفنّية واإجراءات تقييم املطابقة مبوافقة جمل�س الوزراء يف �صهر ت�صرين االأول/

اأكتوبر 2010 و�صيناق�س يف الربملان متهيدًا الإقراره. 

وما اأن يدخل م�صروعا القانون حّيز التنفيذ، حّتى ترفع املرا�صيم التنفيذّية ب�صاأنهما 

اإىل جمل�س الوزراء �صمانًة ال�صتكمال عملّية التطبيق.

م�صروع قانون القواعد الفنّية واإجراءات تقييم املطابقة

مطابقة  وتقييم  الفنّية  القواعد  اعتماد  اإجراءات  هذا  القانون  م�صروع  يلحظ 

املعنّية  االقت�صادّية  الهيئات  م�صوؤولّية  القانون  م�صروع  ُير�صي  كما  لها.  املنتجات 

بطرح املنتج يف االأ�صواق.

جلنة  اإن�صاء  املطابقة  تقييم  واإجراءات  الفنّية  القواعد  قانون  م�صروع  ويلحظ 

واخلا�س.  العام  القطاعني  عن  ممثلني  من  لف 
ّ
تتاأ الفنّية  القواعد  حول  وطنية 

ومن اخت�صا�صها درا�صة القواعد الفنّية املقرتحة التي ترفعها الوزارات املخت�صة 

واملوافقة عليها.

ويّكن م�صروع القانون ال�صلطات املخت�صة على م�صتويات عّدة من تنظيم عملّية 

طرح بع�س ال�صلع اأو جمموعة ال�صلع يف االأ�صواق و/اأو و�صعها يف اخلدمة:

املقت�صيات الفنّية؛	•

ع واملمثل   	• ع وامل�صتورد واملوزِّ واجبات الهيئات االإقت�صادية مبا يف ذلك املُ�صنِّ

القانوين؛  

اإجراءات تقييم مطابقة ال�صلعة للموجبات املن�صو�س عليها؛	•

اإفادة املطابقة؛	•

�صارة املطابقة املتعلقة بالقواعد الفنّية؛	•

الوثائق الفنّية )مثاًل ال�صهادات والت�صاريح، الخ...( التي يجب اأن ترفع اإىل   	•

ال�صلطات املخت�صة للموافقة عليها؛ و  

العقوبات يف حال املخالفة.	•

املطابقة  وعالمات  املطابقة  وثائق  �صالحّية  على  القانون  م�صروع  ين�ّس  كما 

ال�صادرة يف اخلارج. ولكّن م�صروع القانون هذا ال ُيعالج �صوؤون تنظيم املقت�صيات 

قوانني  الأحكام  اخلا�صعة  ال�صلع  تخ�ّس  التي  املطابقة  تقييم  واإجراءات  الفنّية 

خا�صة.

  موجز
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م�صروع قانون التقيي�س واملوا�صفات 

ل م�صروع قانون التقيي�س واملوا�صفات اأحكام قانون العام 1962 بهدف تطبيق  ُيعدِّ

جمال   يف  التطورات  الآخر  واالمتثال  الوطنّية  واملوا�صفات  التقيي�س  مقت�صيات 

التقيي�س واملوا�صفات.

ين�ّس م�صروع القانون هذا على ما يلي:

مبادئ املوا�صفات الوطنّية واأبرز اأهدافها؛	•

اإجراءات حتديد املوا�صفات الوطنّية واعتمادها وتطبيقها ومراجعتها ون�صرها  	•

و�صحبها؛  

•	  LIBNOR - االأحكام املتعلقة بن�صاطات موؤ�ص�صة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانّية

وم�صوؤولّياتها ومواردها املالّية؛  

اعتماد �صارة املطابقة اللبنانّية؛	•

اإن�صاء نقطة اال�صتف�صار الوطنّية طبقًا الأحكام اتفاقّية منظمة التجارة العاملّية  	•

ب�صاأن احلواجز الفنّية اأمام التجارة على م�صتوى موؤ�ص�صة املقايي�س واملوا�صفات     

.LIBNOR - اللبنانّية  

املدى  على  باهظة  تكاليف  للجودة  وطنّية  بنية حتتّية  اإن�صاء  عن  يرتتب  ويف حني 

ل ميزًة تفا�صلّية  الق�صري، اإاّل اأّن العملّية تدّر منفعًة على املدى البعيد لكونها ُت�صكِّ

العاملّية وحتمي  االأ�صواق  اإىل  و�صواًل  )�صلعًا وخدمات(  اللبنانّية  ال�صادرات  متنح 

ال�صّحة الب�صرّية واحليوانّية والنباتّية والبيئّية على امل�صتوى الوطني.

واأخريًا تبقى م�صاألة تطبيق اأحكام الت�صريعات املرتبطة باتفاقّية احلواجز الفنّية 

اأمام التجارة واإدخالها حّيز التنفيذ ما اأن يقّرها جمل�صا الوزراء والنّواب.

قائمة امل�صطلحات

قاعدة فنّية

 وثيقة حتدد فيها خ�صائ�س اخلدمة اأو املنتج اأو طرق االإنتاج واأنظمة االإدارة، وقد ت�صمل 

اأي�صًا امل�صطلحات والرموز والبيانات والتغليف وو�صع العالمات ومتطلبات بطاقة البيان 

التي تطبق على املنتج اأو طرق اإنتاجه اأو تقت�صر على اأي منها وتكون املطابقة للقاعدة 

الفنية اإلزامية.

موا�صفة

 وثيقة، اأعدت بالتوافق، وموافق عليها من قبل هيئة موا�صفات معتمدة، حتدد، يف اإطار 

عنها،   ينتج  ما  اأو  لن�صاطات،  اخل�صائ�س  اأو  واملبادئ  القواعد  ومتكرر،  عادي  ا�صتعمال 

وتهدف اإىل تاأمني اأعلى درجة من التنظيم يف قطاع معني. اإن تطبيق املوا�صفة اختياري. 

تاأدية خدمة  اأو  اإنتاج منتج حمدد  اأو طريقة  اأداء  اأو  اأن حتدد املوا�صفة خ�صائ�س  يكن 

معينة، اأو حتدد طريقة فح�س اأو حتليل، كما يكنها اأن تن�س على اعتماد م�صطلحات اأو 

رموز اأو قيا�صات اأو حمتويات ل�صاقة بيانية اأو اإجراءات عمل معني اأو نظام معني.

 اإجراء تقييم املطابقة

 اأي اإجراء ي�صتخدم ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر للتحقق من ا�صتيفاء متطلبات املوا�صفات 

اأو القواعد الفنّية ذات العالقة، مبا يف ذلك اإجراءات اأخذ العينات واالإختبار والفح�س 

واملعاينة، اأو التقييم والتحقق و�صمان املطابقة، اأو الت�صجيل واالإعتماد واالإقرار.

  موجز/مقابالت

  مقابلة مع الدكتور علي بّرو،

مدير برنامج اجلودة يف وزارة القت�صاد والتجارة

ن�رشة التجارة والتنمية )ن.ت.ت(: ما املق�صود باجلودة؟ وما هي 

مكّونات البنية التحتّية الوطنّية التي ُتعنى باجلودة اأو ما هي 

�صل�صلة اجلودة؟

عليه.  متّفق  واحد  تعريف  للجودة  لي�س  بّرو:  علي  د. 

جمموعة  اأّنه  على  امل�صطلح  هذا  تعريف  ُيكن  ولكن 

اأو خدمة  ال�صفات واخل�صائ�س التي تت�صف بها �صلعة 

حمددة.  �صرورٍة  اأو  حاجٍة  تلبية  على  قدرتها  يف  ر  فتوؤثِّ

اأن  فُيمكن  النظر  وجهة  باختالف  التعريف  ويختلف 

املن�صودة” اأو بح�صب  للغاية  ال�صلعة  بـ“مالءمة  ُيخت�صر 

بع�س امل�صتهلكني، بـ “القيمة مقابل املال”. وتفيد املنظمة 

الدولّية للتقيي�س - ISO وهي الهيئة الدولّية االأ�صا�صّية لو�صع املقايي�س واملوا�صفات 

باأّن اجلودة هي اخلا�صّية االأ�صا�صّية التي يجب على منتج اأو �صلعٍة التمتع بها: “فاملنتج 

النوعي”، اأو اخلدمة النوعّية هما اللذان ي�صتوفيان حاجات الزبون وتوقعاته.

ترتكز اجلودة يف بنيتها التحتّية الوطنّية على التقيي�س واملوا�صفات، وعلم القيا�س، 

ترتبط  ما  وعادًة  هذا  االأ�صواق.  ومراقبة  ال�صهادات  ومنح  واالعتماد،  واالختبار، 

بنية اجلودة التحتّية  بتقييم املطابقة واإدارة و�صمان ومراقبة اجلودة ناهيك عن 

�صارات وعالمات اجلودة وغريها من املفاهيم املماثلة. 

اإىل  بالن�صبة  اأهمّية  اجلودة  حت�صني  يرتدي  ملاذا  ت:  ت.  ن. 

املنتجني والتّجار وامل�صتهلكني يف لبنان؟ 

د.علي بّرو: مع انت�صار العوملة واالجتاهات التي انبثقت عنها  يف االأ�صواق العاملّية 

احلالّية، اأ�صبحت اجلودة هي معيار املناف�صة. ويف الواقع يحتاج كّل من املنتجني 

�صلٍع  من  مون  ُيقدِّ ما  جودة  حتمي  �صمانة  وجود  اإىل  متناميٍة  وبدرجٍة  والتّجار 

اأن يتخذوا موقعًا  لهم املناف�صة. ويجب على جميع املنتجني والتّجار  وخدمات تخوِّ

ال�صبب  ولهذا  دائٍم.  وب�صكل  م�صمونة  بجودة  واخلدمات  ال�صلع  اإحاطة  لهم  يخوِّ

هدف  تعالج  جودة  اأنظمة  اإقامة  اإىل  العامة  واملنظمات  اال�صركات  جميع  حتتاج 

اإن�صاء بيئة متكينّية الإن�صاء املعايري وتطبيقها وُتلّبي متطلِّبات ال�صالمة وامل�صوؤولّية 

البيئّية واالجتماعّية.

مقت�صيات  على  منه  اجلودة  �صرورات  على  حر�صًا  اأكرث  امل�صتهلكون  وبات  هذا 

جودة  عوامل  من  مهمًا  عاماًل  ال�صالمة  يف  يرون  فهم  وعليه،  �صواه.  دون  ال�صعر 

ويثّمنون  لتوّقعاتهم  وفقًا  اجلودة  امل�صتهلكون  يقي�س  الواقع،  ويف  واخلدمة.  املنتج 

القيمة التي يتلقون انطالقًا من حجم املبالغ التي يدفعون. وعليه، يختلف ت�صنيف 

ر يف القرار،  جودة ال�صلع واخلدمات من م�صتهلك اإىل اآخر. ومن املتغرّيات التي توؤثِّ

القدرة ال�صرائّية وطبيعة املنتج اأو اخلدمة. 

ن. ت. ت: كيف ت�صفون و�صع بنية اجلودة التحتية يف لبنان 

هي  وما  التي حتققت،  الإجنازات  هي  وما  الراهن،  الوقت  يف 

التدابري التي ل تزال عالقًة؟
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اجلائزة اللبنانية لالإمتياز

اجلودة،  برنامج  خالل  من  ال�صفدي  حممد  والتجارة  االقت�صاد  وزير  اأطلق 

اجلائزة اللبنانية لالإمتياز برعاية كرية من فخامة رئي�س اجلمهورّية العماد 

النموذج  ت�صميم  خالل  من  املبادرة  هذه  تطبيق  جرى  ولقد  �صليمان.  مي�صال 

اللبناين الإدارة اجلودة - LQMM الذي يف�صي بتطبيقه اإىل اجلائزة اللبنانية 

لالإمتياز - LEA. ي�صتوحى منوذج LQMM من منوذج املوؤ�ص�صة االأوروبّية الإدارة 

.EFQM - اجلودة

وال�صركات  املنظمات  تخ�صع 

املر�صحة للتقييم على يد فريق عمل ي�صم مّقيميني فنيني مدّربني ي�صعون تقاريرًا 

وتقديرات ترفع نتيجتها النهائّية اإىل جلنة حكام خمت�صة على م�صتوى رفيع من 

الكفاءة واخلربة يف جمتمع االأعمال والقطاع العام. ويراأ�س معايل وزير االقت�صاد 

باجلائزة.  الفائزين  وتختار  التقارير  تدر�س  التي  احلكام  جلنة  اأعمال  والتجارة 

ولقد حظيت �صبع موؤ�ص�صات ب�صرف نيل اجلائزة اللبناية لالأمتياز للعام 2009 التي 

وّزعها عليهم فخامة رئي�س اجلمهورّية يف حفل توزيع اجلوائز الذي ُعقد يف ق�صر 

بعبدا يف 2010/1/21.

فخامة رئي�س اجلمهورّية العماد مي�صال �صليمان اإىل جانبه معايل الوزير ال�صفدي و�صعادة 

 ال�صفري باتريك لوران وروؤ�صاء جمل�س اإدارة �صبع �صركات فازت باجلائزة والدكتور علي بّرو.

ال�صفدي  الوزير  معايل  جانبه  اإىل  �صليمان  مي�صال  العماد  اجلمهورّية  رئي�س  فخامة 

و�صعادة ال�صفري باتريك لوران واأع�صاء جلنة احلكام، من اليمني: الدكتور توفيق رزق، 

حممد  الأ�صتاذ  الدين،  �صرف  رائد  الأ�صتاذ  �صعادة،  كارل  ال�صيدة  بّرو،  علي  الدكتور 

زعرتي، الدكتور خاطر بو حبيب واملهند�س حبيب غزيري.  
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  مقابالت

متانًة ومنّوًا  ازدادت  لبنان  للجودة يف  التحتية  البنية  باأّن  �صّك  ال  بّرو:  د. علي 

املا�صية. وحتقق ذلك  ال�صت  اأو  ال�صنوات اخلم�س  الوطني يف خالل  امل�صتوى  على 

بفعل جهود املفو�صّية االأوروبّية امل�صتّمرة ودعم بعثتها اإىل لبنان، وبف�صل ثقة معايل 

QUALEB - الوزير حممد ال�صفدي وتوجيهاته وجهود فريق عمل برنامج اجلودة

الذي مل يعرف الكلل اأو امللل.

التحتية  البنية  ا�صتكمال  جمال  يف  يقطعه  كبريًا  �صوطًا  لبنان  اأمام  زال  ال  ولكن 

للجودة نظرًا لطبيعة اجلودة الدينامّية. وعليه، فهنالك حاجة م�صتّمرة اإىل تطوير 

البنية التحتّية وحت�صينها بحيث تتاأقلم مع التغرّيات ال�صريعة الطارئة على امل�صتوى 

العاملي.

العام 2004  QUALEB يف وزارة االقت�صاد والتجارة منذ  قام برنامج اجلودة - 

اإجنازات  وحّقق  للجودة  التحتية  البنية  وتطوير  ا�صتكمال  يف  واأ�صا�صي  مهم  بدور 

عديدة اأبرزها:

موا�صيع 	• تعني  التي  واملرا�صيم(  )القوانني  الت�صريعات  م�صاريع  ا�صتكمال 

والقواعد  القيا�س  وعلم  واملوا�صفات  التقيي�س  مثل  باجلودة  مرتبطة  خمتلفة 

اللبناين   االعتماد  قانون جمل�س  تعديل  واقرتاح  املطابقة  تقييم  واجراءات  الفنّية 

-COLIBAC واإقرتاح اأربعة مرا�صيم داخلّية و/اأو اأنظمة داخلّية ملجل�س االعتماد 

اللبناين - COLIBAC، وم�صروع قانون �صالمة الغذاء )بالتعاون مع منظمة االأمم 

 املتحدة للتنمية ال�صناعّية  - UNIDO( وم�صروع مر�صوم املجل�س الوطني للجودة. 

والتدريب 	• باملعدات  واملعايرة  لالختبار  وطني  خمترب  ع�صر  �صتة  دعم 

الدويل. وعليه، جنحت  االإعتماد  واالأ�صت�صارات بهدف م�صاعدتهم للح�صول على 

حتى االآن خم�س خمتربات يف احل�صول على االعتماد الدويل ويتوّقع اأن  حت�صل 

 خمتربات ثالث اأخرى على االإعتماد يف خالل هذه ال�صنة، تليها خمتربات اأخرى.

اإدارة اجلودة 	• اأنظمة  الدعم خلم�صني موؤ�ص�صة جمانًا يف م�صاعي تطبيق  تاأمني 

 ISO الـ  الـ ISO. وعليه، ح�صلت 38 موؤ�ص�صة على �صهادة  واحل�صول على �صهادة 

ن�صفها يف اأنظمة اإدارة �صالمة الغذاء )ISO 22000( والن�صف االآخر يف اأنظمة 

اإدارة اجلودة )ISO 9001(. ولقد جنح العديد من ال�صركات يف زيادة �صادرته ويف 

دخول اأ�صواق جديدة. كما �صاعد برنامج اجلودة QUALEB هيئتني من القطاع العام 

على احل�صول على �صهادة الـ ISO 9001 للّمرة االأوىل يف لبنان وهما وحدة اجلودة 

.LIBNOR - يف وزارة االقت�صاد والتجارة وموؤ�ص�صة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانّية 

ت�صهيل م�صاعي العديد من املوؤ�ص�صات املماثلة  للح�صول على االعتماد و/اأو بناء 	•

القدرات ب�صاأن جمموعة موا�صيع مرتبطة بالتفتي�س ومنح ال�صهادات. على �صبيل 

املثال، عمل برنامج اجلودة - QUALEB مع موؤ�ص�صة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانّية 

- LIBNOR بهدف اإعادة هيكليتها ونيل ع�صوية كاملة يف منظمة ISO ناهيك عن 

اإ�صافة  CEN كع�صو م�صارك.   االلتحاق بلجنة  التقيي�س واملوا�صفات االأوروبّية - 

اإىل دعم هيئات اأخرى كمجل�س االعتماد اللبناين - COLIBAC  يف وزارة ال�صناعة 

 ومديرية حماية امل�صتهلك يف وزارة االقت�صاد والتجارة وخم�س هيئات لتقييم املطابقة.

حملة توعية من قبل برنامج اجلودة  -  QUALEB  حول اجلودة،  عرب ا�صدارجمموعة 	•

كتّيبات )12 كتيبًا( حول خمتلف موا�صيع اجلودة  و�صعت جمانًا بت�صّرف العموم.  

ا�صتكملت هذه الكتّيبات  با�صدار ن�صرة ف�صلية تعنى مبوا�صيع اجلودة )12 عدد( 
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 وندوات توعية وعرو�س ت�صتهدف اجلمهور على امل�صتوى االأكاديي والتقني واملهني.

ن. ت. ت: ما هي براأيك ال�صلة بني ان�صمام لبنان اإىل منظمة 

التجارة العاملّية واإقامة بنية حتتّية للجودة  على امل�صتوى 

الدويل؟

يدفع  حافزًا  العاملّية  التجارة  منظمة  اإىل  لبنان  ان�صمام  ل  ُي�صكِّ بّرو:  علي  د. 

بالدولة باجتاه حت�صني اإطار العمل الت�صريعي والبنية التحتّية وم�صتلزمات اجلودة 

حت�صينًا �صاماًل.

تها من التجارة العاملّية اإذا جاءت  وتخ�صى دول نامية على غرار لبنان تداعي ح�صّ

والعملّيات  اجلودة  اأنظمة  تطوير  خالل  من  وخدماتها  �صلعها  على  التح�صينات 

الدول  يف  للجودة  التحتّية  البنية  ت�صّجله  الذي  التطّور  م�صتوى  دون  واالإجراءات، 

املتطّورة.

االأوروبي،  يوّفره االحتاد  التقني، ال �صّيما الدعم الذي  ومن خالل الدعم الدويل 

التجارة  منظمة  �صروط  غالبّية  ا�صتيفاء  لناحية  ال�صحيحة  ال�صّكة  لبنان  �صلك 

تقييم  واجراءات  الفنّية  والقواعد  املوا�صفات  �صيما  باجلودة، ال  العاملّية اخلا�صة 

املطابقة، الخ... 

ن. ت. ت: اأخريًا،  قد ت�صبح تلبية املوا�صفات الدولّية ن�صاطًا 	•

مكلفًا بالن�صبة اإىل املنتجني. فما هي اخلطوات املتخذة على 

بحيث   QUALEB  - اجلودة  برنامج  و/اأو  الوزارة  م�صتوى 

ُت�صبح هذه التدابري متاحًة على امل�صتوى املايل اأو على �صعيد 

التوعية ملجموعة اأكرب من  املوؤ�ص�صات؟

د. علي بّرو: بطبيعة احلال ترتتب عن تبّني اجلودة تكاليف حمددة. ولكن من 

املوؤ�ص�صة  على  �صتدّره  ومبا  اجلودة  اإدارة  اأنظمة  بدور  االعرتاف  مبكان  االأهمّية 

من مكا�صب لناحية القيمة امل�صافة املتمثلة ب�صلع وخدمات عالية اجلودة وبزيادة 

االإنتاج وخف�س م�صتوى  الب�صائع املرجتعة والهدر وزيادة ال�صادرات واخرتاق اأكرب 

لالأ�صواق العاملّية ... الخ.

العملّيات  م�صمار  يف  اجلودة  اأنظمة  وتطبيق  اعتماد  عن  يرتتب  الواقع،  ويف 

ا�صتحدثت  ولقد  التكاليف.  حجم  تفوق  فوائد  الدولّية  للموا�صفات  واالمتثال 

املجانّية يف  املبادرات  بع�س  برنامج اجلودة  والتجارة من خالل  االقت�صاد  وزارة 

و�صط جمتمع االأعمال بحيث ُت�صّجعه على اعتماد وتطبيق اأنظمة اإدارة اجلودة يف 

عملّياته وُتطلعه على حيثّيات املو�صوع. ومن بني هذه املبادرات، اجلائزة اللبنانية 

لالإمتياز، وم�صروع تطبيق  نظام الـ  ISO، والدورات التدريبية املكثفة، واخلدمات 

باللغتني  والكتّيبات  ماهرون  وحملّيون  اأوروبيون  خرباء  مها  ُيقدِّ التي  اال�صت�صارية 

العربّية واالإنكليزّية ناهيك عن معلومات اأخرى موّزعة على نطاٍق وا�صع.

ISO - املنظمة الدولّية  للتقيي�س 

تعترب املنظمة الدولّية للتقيي�س اأكرب هيئة عاملّية لتطوير املوا�صفات الدولّية 

معهد   163 ت�صّم  ك�صبكة  وتعمل  جنيف  يف  املنظمة  �صّر  اأمانة  تقع  ون�صرها. 

.LIBNOR - وطني للموا�صفات كموؤ�ص�صة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانّية

تعمل ISO كمنظمة غري حكومّية ُتقيم ج�صرًا بني القطاعني العام واخلا�س، 

اأّما اأع�صاوؤها فهم جزء من هيكلّية حكومّية ر�صمّية اأو نتيجة ل�صراكات وطنّية 

بني اجلمعّيات ال�صناعّية. وتعتمد ISO نظام ال�صوت الواحد للدولة الواحدة 

والتقني.  االإ�صرتاتيجي  امل�صتويني  على  امل�صاركة  يف  امل�صاواة  تاليًا  وت�صمن 

ت�صكل ويف معظم  اأّنها  اإاّل  اإختيارية،   ISO تعترب موا�صفات منظمة  ويف حني 

التنظيم   اإىل  تعمد  ال  املنظمة  ولكّن  ال�صوق.  �صرورات  �صرورة من  احلاالت 

ISO ملراجعة دورّية كّل خم�س �صنوات  الت�صريع. وحيث تخ�صع موا�صفات  اأو 

على االأقّل، حتتفظ املنظمة  مبوقعها كمرجع ا�صتثنائي يف جمال املوا�صفات. 

ر اإطار عمل للتكنولوجيا  واأخريًا، ُترتجم موا�صفات ISO اإىل اتفاقّيات فنّية توفِّ

لُت�صبح ذات  املوا�صفات  العامل. وعليه، يجري ت�صميم هذه  املتجان�صة عرب 

�صلة على امل�صتوى العاملي.

مالءمة  حت�صني  اإىل  يرمي  ما  احلديثة،   ISO موا�صفات  عن  االأمثلة  ومن 

حول  دولّيًا  عليه  متفق  عمل  اإطار  اإقامة  خالل  من  البيئّية  لل�صروط  املباين 

املناهج امل�صتخدمة لتقييم درجة االمتثال لالعتبارات البيئّية.  

 - البناء  �صروط  يف  اال�صتدامة  حول   ISO  21931-1:2010 موا�صفات  اإّن 

اإطار عمل مناهج تقييم مطابقة اأعمال البناء لل�صروط البيئّية – اجلزء 1: 

اإىل  الرامية  املناهج  و�صع  يف  مراعاتها  يجب  التي  املوا�صيع  ُتعالج  املباين، 

وا�صتخدامها.  البيئّية  للظروف  والقدية  احلديثة  املباين  مالءمة  تقييم 

التطّور  ور�صد  االأداء  قيا�س  اأجل  من  هذه  التقييم  حاالت  ا�صتخدام  وُيكن 

املحرز يف �صبيل اإجناز التح�صينات وحتقيق التنمية امل�صتدامة. وي�صري ذلك 

على �صّتى حمطات م�صروع البناء منذ حلظة الت�صميم وحّتى البناء واالإ�صغال 

املبنى  اأي  النهائّية  ال�صلعة  مراعاة  ي�صمن  مبا  والهدم  والرتميم  وال�صيانة 

لل�صروط البيئّية.
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واللحوم،  االأبقار،  ا�صتريادًا فهي  االأكرث  الع�صر  ال�صلع  اأّما  نف�صها.  لل�صنة  الغذائّية 

والقمح، واملنتجات الغذائّية، وال�صّكر، واحلليب البودرة، والذرة، والزيت، والقهوة 

)امل�صدر: اجلمارك اللبنانّية(.

و�صع نظام اإدارة املواد الغذائّية يف لبنان

اأخرى  اإىل  تقليدّيٍة  مقاربٍة  من  فيها  يتحّول  انتقالّية  عملّية  بداية  يف  لبنان  اإّن 

اإجنازًا  املقرتح  الغذاء  قانون �صالمة  ل م�صروع  وُي�صكِّ املخاطر.  حديثة مبنّية على 

على درب االألف ميل يف هذا ال�صدد مع اأّن االقرتاح ال يزال قيد املناق�صة ومل ينل 

بعد م�صادقة الربملان. وعليه، ال زال نظام �صالمة الغذاء والرقابة املتبع يف لبنان 

تزال يف  ال  البريوقراطّية  االإجراءات  اإّن  املثال،  �صبيل  على  تقليدي.  بطابع  يت�صم 

اأوىل املحّطة االنتقالّية وتقت�صي وقتًا طوياًل وخطوات عّدة. وال بّد من بذل العديد 

من اجلهود باجتاه ا�صتيعاب حيثّيات النظام االأكرث حداثًة وتطوير ا�صرتاتيجّيات 

بربامج  التدابري  هذه  ُت�صتكمل  فّعالة.  ب�صورة  الربنامج  وتطبيق  فاعلة  �صيا�صّية 

تعليم وتوعية وتدريب مكثفة. وال بّد من اتخاذ تدابري جدية و�صارمة وم�صتدامة 

لتلبية هذه املقت�صيات.

اأمناط  بتغرّي  تت�صم  �صديدة  مناف�صًة  الغذائّية  للمواد  اللبنانّية  ال�صوق  ت�صهد 

ُيلّبي  فاال�صترياد  امل�صتوردة.  واملنتجات  ال�صلع  على  التعويل  باجتاه  اال�صتهالك 

ن�صبة 70% من حاجة لبنان اإىل املواد الغذائّية. وُيكن لهذه الن�صبة اأن تخرج عن 

ال�صيطرة اإذا مل تتخذ احلكومة خطوات جدّية باجتاه اإقامة نظام جدي وم�صتدام 

ُيعنى ب�صالمة الغذاء والرقابة. 

ويتزامن االجتاه االأخري مع تنامي الرتكيز على ال�صلع امللّوثة يف لبنان واالهتمام بها. 

ولكّن االتهامات املوجهة ال ترتكز اإىل اأدّلة علمّية �صارمة ال بل توؤّدي و�صائل االإعالم 

ًا يف ت�صخيم حجمها. وال يوجد حّتى اليوم دليل علمي مفاده اأّن املنتجات  دورًا مهمِّ

امل�صّنعة حملّيًا ملّوثة. تخ�صع ال�صلع امل�صتوردة لرقابة فاعلة من خالل نظام رقابة 

الغذاء الذي يخ�صع لرقابة املجتمع الدويل ال �صّيما بالن�صبة اإىل الدول االأقّل منّوًا. 

وغالبًا ما ترتكز هذه الرقابة اإىل عملّيات اإ�صدار ال�صهادات واالتفاقّيات الدولّية التي 

الثنائّية اجلديدة كما  التجارة  اتفاقّيات  يتعنّي على  ال�صبب  ولهذا  فعالّيتها.  اأثبتت 

القدية يف لبنان اأن تتنّبه اإىل اإطار العمل العاملي الذي اأر�صاه اتفاقا منظمة التجارة 

العاملّية حول تدابري ال�صحة وال�صّحة النباتّية واحلواجز الفنّية اأمام التجارة. 

اأبرز عنا�رش نظام فاعل لتوفري �صالمة الغذاء 

وال�صّحة  ال�صّحة  وتدابري  التجارة  اأمام  الفنّية  احلواجز  اتفاقي  لتطبيق  متهيدًا 

املعايري  �صروط  لتلبية  وطنّية  موا�صفات  حتديث  اإىل  وعمد  لبنان  اأعّد  النباتّية، 

ل على هذا امل�صتوى قيود اأ�صا�صّية مرّدها اإىل اأ�صباب �صيا�صّية وتقنّية  الدولّية. وُت�صجَّ

 عامود ال�صيوف

 - احلديث  النظام  اإىل  التقليدي  النظام  من    

انتقالّية مرحلٍة  يف  لبنان  يف  الغذاء  �صالمة 

بقلم الدكتور ح�صني ديب *

من  العديد  اهتمام  على  الغذاء  �صالمة  ا�صتحوذت 

املبادرات العاملّية يف حقلي البحوث والتنمية ال �صّيما 

وممار�صات  النظافة  مبقت�صيات  ُتعنى  التي  تلك 

اأّن  ومع  االأغذية.  وتلّوث  امل�صافة  واملواد  الت�صنيع 

جودة الغذاء مفهوم ن�صبي مرتبط بعوامل عّدة، اإاّل اأّنه 

يبقى جمااًل اأ�صا�صّيًا ال ُتقبل فيه امل�صاومات. وترتبط 

�صالمة الغذاء ارتباطًا مبا�صرًا بو�صع الدولة االقت�صادي واالجتماعي وبقوانني حماية 

نات هذا النظام يف لبنان. امل�صتهلك مرعّية االإجراء. �صتعالج هذه املقالة مكوِّ

يف اأهمّية حتديث �صالمة الغذاء

نظرًا حلجم تداول مو�صوع �صالمة الغذاء وتنامي اأهمّيته يف جمال التجارة الدولّية 

اأكرث  مقاربٍة  اإتباع  بهدف  اأنظمتها  تدعيم  اإىل  الدول  عمدت  امل�صتهلك،  وحماية 

املخاطر  اإدارة  بهدف  الغذاء  ل�صالمة  فاعل  نظام  و�صع  يتعنّي  وبالتايل،  فعالّيًة. 

املرتبطة بانت�صار احل�صرات واالأمرا�س يف و�صط املزروعات واحليوانات ناهيك عن 

ُيقا�س هذا  وعليه،  الغذائّية.  املواد  ثة يف  امللوِّ املواد  اأو  امليكروبّية  االأمرا�س  تف�صي 

املفهوم مبقيا�س املوا�صفات واملعايري، اإلزامّيًة كانت اأم غري اإلزامّية ال بل ُي�صتخدم 

يف بع�س االأحيان كتدبري حلماية التجارة.

املخاطر.  حتليل  اإىل  ي�صتند  اأن  الغذاء  �صل�صلة  ملراقبة  وطني  نظام  على  ويتعنّي 

فالنظام التقليدي الذي ُيعنى ب�صالمة الغذاء يرتكز اإىل تفتي�س املنتج النهائي االأمر 

الذي ُي�صبب ارتفاعًا يف كلفة الرقابة وهدرًا للعديد من ال�صلع؛ فهكذا نظام ال يتمتع  

ولقد  املخاطر  على  حديثة  مقاربة  ُتبنى  ولكن  عليه.  التعويل  ُيكن  وال  بالفعالّية 

املقاربة  الدويل. فهذه  املجتمع  اعتماد �صيغة موحّدة عرب  لناحية  فعالّيتها  اأثبتت 

االأخرية تعني النظام بكامله وال تقف عند املنتج وحده حيث يخ�صع كّل عن�صر اأو 

دخل اإىل النظام اإىل رقابة تلقائّية. وعليه، من االأهمّية مبكان تر�صيم 
ُ
ن وقد اأ مكوِّ

ن وغريها من العنا�صر مثل  هيكلّية هذا النظام ال �صّيما لناحية �صروط املنتج واملكوِّ

االأ�صخا�س امل�صوؤولني عن تداول الغذاء.

حاجة لبنان املتنامية اإىل رقابة اأف�صل على �صالمة الغذاء

عرفت ال�صادرات اللبنانّية من املواد الغذائّية منّوًا ملفتًا بني عامي 2005 و2010 

)مراجعة الر�صم 1(. حتقق هذا النمو بف�صل حتديث نظام مراقبة االإنتاج حتديثًا 

م�صتمّرًا بحيث يتما�صى مع مقت�صيات اأ�صواق الت�صدير اإىل اخلارج. وعليه، حققت 

العربّية والواليات املتحدة وكندا منّوًا  اإىل االحتاد االأوروبي واالأ�صواق  ال�صادرات 

بالعديد من  يزال ي�صطدم  امل�صاألة ال  اللبنانّية مع  ال�صلطات  تعاطي  ولكن  ملفتًا. 

العقبات االأ�صا�صّية.

الواردات  نوعية  باأّن  اللبناين ُيالحظ  االقت�صاد  ونظرًا حلجم  اآخر،  وعلى �صعيد 

منتجات  بني  ترتاوح  وهي  االأهمّية.  من  قدٍر  على  وكمّيتها  الغذائّية  املواد  من 

ر حجم  اال�صتهالك االأ�صا�صي والكمالّيات واخلمور وامل�صروبات الروحّية. ولقد ُقدِّ

 %14( دوالر  مليار   1.3 مببلغ   2006 عام  الغذائّية  املواد  من  الواردات  اإجمايل 

اإجمايل ال�صادرات( مقابل 261 مليون دوالر الإجمايل ال�صادرات من املواد  من 

 الر�صم 1. املرجع: منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية، 2009،

احلواجز الفنّية اأمام التجارة
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على  قدراته  حت�صني  اإىل  بادر  الذي  هو  اخلا�س  القطاع  اأّن  اإىل  وُي�صار  وغريها. 

توفري اإنتاج غذائي ذات جودة.

الت�صريعات  حُتدد  ال  االأغذية،  حول  اجلديدة  والت�صريعات  القوانني  خالف  على 

مرعّية االإجراء وبو�صوح م�صوؤولّية كّل وزارة اأو وكالة معنّية مبراقبة �صل�صلة الغذاء. 

وعليه، فنظام املرقابة الر�صمي احلايل معّقد وجمّزاأ، تتداخل فيه االخت�صا�صات 

هيئات  بها  تقوم  التي  املرقابة  عملّيات  م�صتوى  على  ازدواجّية  فيه  ُت�صّجل  بل  ال 

توا�صل  نظام  واإن�صاء  العمل  توزيع  اإعادة  اإىل  حاجة  وُتلتم�س  املختلفة.  التفتي�س 

الوطنّية  احلكومة  م�صتوى  على  الغذاء  �صل�صلة  مراقبة  بني  فعالّيًة  اأكرث  وتن�صيق 

والبلدّيات وال�صلطات على احلدود.

ر اإطار العمل الت�صريعي يف فعالّية وفاعلّية نظام املراقبة و�صناعة الغذاء كما  يوؤثِّ

ر يف النواحي االقت�صادّية ذات ال�صلة. هذا ومن �صاأن اإعداد ت�صريع ثانوي من  يوؤثِّ

خالل املرا�صيم والقرارات الوزارّية اأن ي�صمن ال�صالمة يف خمتلف حمطات �صل�صلة 

الناحية  من  وم�صتدامًا  وفاعاًل  مندجمًا  يكون  مراقبة  نظام  ُين�صئ  واأن  الغذاء 

املخت�صة  ال�صلطات  بني  والتن�صيق  التعاون  تعزيز  ذلك  ويقت�صي  االقت�صادّية. 

الدولّية   الغذاء  معايري  ت�صكل  اأن  يقت�صي  كما  واملعلِّمني.  وامل�صتهلكني  واملنتجني 

جزءًا من هذا النظام. 

ويجب اأن ُيبنى اإطار العمل الت�صريعي اجلديد على موا�صفات الدول االأع�صاء يف 

االحتاد االأوروبي وعلى تو�صيات هيئة الد�صتور الغذائي توخيًا لت�صهيل التجارة. هذا 

وال بّد من التوّقف عند االأنظمة االإقليمّية لل�صالمة والرقابة ال �صّيما نظام ال�صالمة 

اللبنانّية(.  للمنتجات  امل�صتهدف  ال�صوق  )وهو  اخلليج  دول  يف  املطبَّق  الغذائّية 

ل التجارة العادلة واملتكافئة عند  ومن �صاأن تن�صيق اإطار العمل الت�صريعي اأن ُي�صهِّ

الثنائّية  االتفاقّيات  تكون  اأن  ُيكن  كما  ال�صهادات.  اإ�صدار  اأو  التفتي�س  مرحلتي 

ل عملّيات الرقابة، فيزيد من  نتيجًة لعملّية التن�صيق االأمر الذي من �صاأنه اأن ُي�صهِّ

الثقة يف �صالمة الغذاء. هذا ويجب اأن ُت�صبح نقاط اال�صتعالم جزءًا ال يتجزاأ من 

نظام ناجح الإدارة �صالمة الغذاء. 

قانون �صالمة الغذاء يف طور الإقرار

واملرا�صيم  الغذاء  �صالمة  قانون  م�صروع  اأي  اجلديد  القانون  م�صروع  باأّن  �صّك  ال 

�صالمة  حيال  متكاملة  مقاربة  العتماد  �صمانة  ل  ُي�صكِّ ال�صلة  ذات  والت�صريعات 

وواجباتها.  املعنّية  بحقوق جميع اجلهات  التعريف  ُي�صهم يف  كما  الغذاء،  �صل�صلة 

الهيئة  اأي  املخت�صة  ال�صلطة  على  يتعنّي  اجلديد،  القانوين  العمل  اإطار  ظّل  ويف 

املبداأ  مع  الرقابة  عملّيات  متا�صي  على  حتر�س  اأن  الغذاء،  ل�صالمة  اللبنانّية 

متعدد االخت�صا�صات اأي موا�صفات عملّية الرقابة والتفتي�س و�صمان تطبيق مبداأ 

موؤ�ص�صة” حني يكون ذلك ممكنًا.  لكّل  واحد  “مراقب 

لبنان  �صيا�صة  على  يتعنّي  وعليه، 

�صالمة  جمال  يف  اجلديدة 

جميع  ت�صّم  اأن  الغذاء  �صل�صلة 

 
ٍ
نظام يف  الغذاء  �صل�صلة  �صرائح 

اإىل  “املزرعة  من  مت�صل�صل 

املائدة”. ويجب على امل�صتهلكني 

املو�صوع  بهذا  علمًا  ُيحاطوا  اأن 

م�صوؤولّية  لون  يتحمَّ بحيث 

 عامود ال�صيوف

تخزين املواد الغذائّية يف منازلهم وا�صتعمالها. وانطالقًا من هذه املبادئ، متتثل 

اإعادة تنظيم �صل�صلة الغذاء للموا�صفات الدولّية الرامية اإىل خف�س خطر  عملّية 

ل دفق  االأمرا�س الناجمة عن الغذاء. كما ُت�صاعد على حماية حقوق امل�صتهلك وُت�صهِّ

التجارة يف الغذاء يف االأ�صواق املحلّية والدولّية م�صاهمًة بالتايل يف تعزيز التنمية 

االقت�صادّية واالجتماعّية. 

* الدكتور ح�صني ديب  اأ�صتاذ يف حقل �صالمة الغذاء واجلودة يف اجلامعة اللبنانّية

املخاوف املرتبطة باعتماد موا�صفات �صالمة الغذاء

يخ�صى املجتمع الدويل املعني بالتنمية من اأن ُت�صيء املوا�صفات اإىل م�صتوى التناف�صّية الذي 

حققته بع�س الدول النامية مبا يف ذلك لبنان يف �صبيل دخول م�صمار جتارة املواد الغذائّية 

ل املوا�صفات حواجز اأ�صا�صّية يف وجه الوافدين اجلدد. ومن  ذات القيمة العالية حيث ُت�صكِّ

املخاوف ما ي�صمل:

تطبيق تدابري �صالمة الغذاء وال�صّحة الزراعّية ب�صورة جمحفة؛	•

لها االمتثال  	• تفتقر دول على غرار لبنان اإىل القدرات االإدارّية والفنّية وغريها التي تخوِّ

ملقت�صيات جديدة اأو اأكرث �صرامًة؛  

�س الكلفة املرتتبة عن حتقيق االمتثال ميزة لبنان التفا�صلّية يف جتارة املواد 	•  ُيكن اأن تقوِّ

الغذائّية ذات القيمة امل�صافة العالية؛  

تهمي�س 	• من  تزيد  اأن  االمتثال  وتكاليف  املوؤ�ص�صّية  ال�صعف  نقاط  �صاأن   من 

    الفعالّيات االقت�صادية ال�صعيفة مبا يف ذلك الدول االأ�صغر حجمًا، مثل لبنان، واملوؤ�ص�صات 

واملزارعني؛  

ال يتوّفر الدعم لبناء القدرات يف هذا امل�صمار على الرغم من االأحكام الواردة   	•

 يف اتفاق منظمة التجارة العاملّية حول تطبيق تدابري ال�صّحة وال�صّحة النباتّية. 

التفتي�س يف مقابل اإ�صدار ال�صهادات

يعني التفتي�س فح�س املواد الغذائّية اأو اأنظمة مراقبة الغذاء واملواد اخلام وعملّيات االإنتاج 

والتوزيع مبا يف ذلك اختبار ال�صلع قيد االإنتاج والنهائّية للتحقق من امتثالها لل�صروط. ولكّن 

الهيئات  من  وغريها  ال�صهادات  اإ�صدار  هيئات  تتبعه  الذي  االإجراء  هو  ال�صهادات  اإ�صدار 

املعرتف بها للتاأكيد على اأّن املواد الغذائّية اأو اأنظمة مراقبة الغذاء متتثل للمقت�صيات ذات 

تت�صّمن  تفتي�س  ن�صاطات  جمموعة  على  ال�صهادات  اإ�صدار  عملّية  ُتبنى  اأن  وُيكن  ال�صلة. 

التفتي�س االلكرتوين امل�صتمّر والتدقيق يف اأنظمة �صمان اجلودة وفح�س ال�صلع النهائّية.

وعليه، ُي�صهم اإ�صدار ال�صهادات يف التاأّكد من اأّن ن�صاطات التفتي�س قد اأثبتت امتثال موؤ�ص�صة 

النظام  هذا  يلقي  ما  وعادًة  الغذاء.  �صالمة  الإدارة  عليه  متفق  نظام  ملقت�صيات  غذائّية 

م�صادقة االإطار الت�صريعي املنا�صب.  اأّما النموذج العام املتكامل فيتجّلى على ال�صكل التايل:

منح

ال�صهادات

التفتي�س املبني على املخاطر

التفتي�س ال�صامل

مراقبة املنتج

اأنظمة اإدارة �صالمة الغذاء

 HACCP  - نظام حتليل االأخطار وحتديد نقاط ال�صبط احلرجة 

املقاربة املبنية على املخاطر

الت�صريعات املنا�صبة

القوانني واالأنظمة املتعِلّقة بالغذاء، قوانني الغذاء، اخلطوط التوجيهّية، ال�صلطات 

املخت�صة الخ،

زيارة ميدانية خا�صة ب�صالمة الغذاء
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املن�صو�س  املوا�صفات  ل�صروط  تخ�صع  اأن  ال�صهادات  اإ�صدار  و/اأو  التفتي�س  اأنظمة  يجب يف 

ل اإىل ما يلي:   عليها املبنّية على حتليل املخاطر بهدف التو�صّ

 

اإن�صاء  وتقت�صي  ومتداخلة  موا�صيع مرتابطة  والرقابة  الغذاء  �صالمة  اأّن  تقّدم  ويت�صح مما 

قاعدة ت�صريعّية متينة ومنا�صبة تدور يف فلٍك واحد وهو قانون �صالمة الغذاء.

ويعي القطاع اخلا�س ال �صّيما منه ال�صناعيني هذه احلقيقة االأمر الذي اأف�صى اإىل ا�صتثمارات 

وا�صحة يف هذا امل�صمار. تتلّقى �صالمة الغذاء واملوا�صيع ذات ال�صلة حواىل 49% من اإجمايل 

لت ن�صبة ا�صتثمار اأعلى يف جمال ت�صميم املنتج. ك�صفت اال�صتطالعات  اال�صتثمار يف حني �صجِّ

التي  االأ�صعار  مناف�صة  منها  �صّيما  ال  العقبات  على  يتحايلون  الغذائّية  املواد  م�صّنعي  باأّن 

انخف�صت من 61% عام 2004 اإىل 11% عام 2008. وعليه، يجب على احلكومة اللبنانّية اأن 

ُتقيم نظامًا �صاماًل لرقابة الغذاء وال �صّيما قاعدًة ت�صريعّية وبنيًة حتتّية ذات �صلة.

يف  املطّبقة  اجلمركّية  غري  التدابري  ا�صتعرا�س   
1
عامة نبذة  لبنان: 

* بريدي  ونيكول  اأوجي  باتري�صيا 

خلفّية مترين ا�صتعرا�س التدابري غري اجلمركّية ومعناها

على  املفرو�صة  اجلمركّية  الر�صوم  املن�صرمني  العقدين  خالل  يف  انخف�صت 

وتنامي  الثنائّية  العاملّية  التجارة  منظمة  اتفاقّيات  اإبرام  نتيجة  الدولّية  التجارة 

عدد اتفاقّيات التجارة التف�صيلّية املرُبمة على امل�صتويني االإقليمي والثنائي. ولقد 

التدابري غري اجلمركّية املتخذة  ترافق خف�س الر�صوم اجلمركّية مع تنامي عدد 

يف بع�س االأحيان الأ�صباب م�صروعة )مراجعة الق�صم ال�صابق( ويف البع�س االآخر 

لكون هذه التدابري ُت�صّكل اأدوات �صيا�صٍة جتارّيٍة بديلة. وعليه، توؤّدي التدابري غري 

اجلمركّية بنتيجته اليوم دورًا اأ�صا�صّيًا يف تنظيم �صوؤون التجارة الدولّية بيد اأّنها، 

على اأهمّيتها، مل حُتط باملعلومات الكافية.

TRAINS ال�صادرة عن موؤمتر  اأداة نظام التحاليل واملعلومات التجارية -  ل  ُت�صكِّ

االأمم املتحدة للتجارة والتنمية – االأونكتاد - UNCTAD قاعدة البيانات الوحيدة 

رة ب�صاأن التدابري غري اجلمركّية والتي تورد معلومات متقاطعة بني الدول.  املتوفِّ

اأّنه مل يتم  اأّولهما  ولكّن نطاق ا�صتخدام قاعدة بيانات االأونكتاد حمدود ل�صببني. 

ت�صنيف  على  مبنّية  املعلومات  اأّن  وثانيهما   2001 العام  منذ  املعلومات  حتديث 

اجلمركّية  غري  التدابري  اأ�صكال  ي�صمل  ال  بائتًا  ت�صنيفًا  مقاربتها  اأو  التدابري 

احلديثة. وعليه، تلتم�س حاجة ملّحة جلمع املعلومات حول التدابري غري اجلمركّية 

ون�صرها ب�صورة تلقائّية بهدف و�صع ت�صنيف ومنهجّية دوليني متعارٍف عليهما. 

حلقت بفريق دعم 
ُ
تلبيًة لهذه احلاجة، ا�صتحدثت االأونكتاد عام 2006 جمموعة عمل اأ

متعدد الوكاالت - MAST و�صّمت ممثلني عن وكاالت االأمم املتحدة االأ�صا�صّية مثل 

االأونكتاد ومنظمة االأغذية والزراعة - FAO و�صندوق النقد الدويل - IMF ومركز 

 OECD - ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ITC -  التجارة الدولّية

والبنك الدويل ومنظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية - UNIDO والدول االأع�صاء 

يف منظمة التجارة العاملّية بالتعاون مع البعثات االأوروبّية ووزارة الزراعة االأمريكّية 

واللجنة االأمريكّية حول التجارة الدولّية التي ح�صرت ب�صفة مراقب.

وعليه، اأم�صى ت�صنيف التدابري غري اجلمركّية ب�صيغته احلديثة متوفرًا منذ �صهر 

اآب/اأغ�صط�س 2009. ولكّن جمع البيانات حول هذه التدابري ال يزال خطوًة ع�صريًة 

التجارة  بالتعاون مع مركز  البنك الدويل  اأطلق  ت�صتوجب جهودًا حثيثًة. وبالتايل 

الدولّية واالأونكتاد ومنظمة التجارة العاملّية مبادرًة تق�صي بجمع البيانات ون�صرها 

ال�صبكة  �صاركت  الدولّية.  التجارة  يف  التدابري  هذه  تاأثري  وحتليل  القدرات  وبناء 

االأورو - متو�صطية للمعاهد االقت�صادية - FEMISE يف هذا امل�صروع عن منطقة 

�صيا�صٍة مبنية على معلومات ملمو�صة  اإىل و�صع  امل�صروع  ُيف�صي  و�صوف  املتو�صط. 

وتعزز احلوار حول توحيد االإجراءات وتب�صيطها واإ�صالحها. وي�صمل امل�صروع �صّت 

واملغرب.  وم�صر  ولبنان  و�صوريا  وتون�س  االأردن  هي  املتو�صطّية  املنطقة  يف  دوٍل 

وهو يرمي اإىل حتديد املهام التالية: جمع البيانات حول التدابري غري اجلمركّية 

وترميزها بحيث ُتلحق بت�صنيف االأونكتاد اجلديد ال�صادر يف �صهر اآب/اأغ�صط�س 

2009. ما اأن جُتمع البيانات وُترتَّب، حّتى تو�صع يف قاعدة بيانات الكرتونّية حول 

ب�صاأن  البيانات  جانب  اإىل   )http://wits.worldbank.org( الدولّية  التجارة 

الر�صوم اجلمركّية، وحّتى يتم حتديثها ب�صورة �صنوّيٍة لكّل دولة.

رة حّتى ال�صاعة ب�صاأن تاأثري التدابري  غري  ما هي املعلومات املتوفِّ

اجلمركّية يف التجارة الدولّية

التجارة  يف  اجلمركّية  غري  التدابري  تاأثري  ب�صاأن  نعرفها  التي  املعلومات  ت�صتمد 

على  واالإطالع   UNCTAD-TRAINS بيانات  قاعدة  ي  تق�صّ من  اإّما  الدولّية 

قواعد البيانات اخلا�صة بالتدابري غري اجلمركّية اأو من املقابالت مع ال�صركات. 

مفاعيل  توؤتي  اجلمركّية  غري  التدابري  باأّن  التحاليل  ُتفيد  احلالتني  كلتا  ويف 

التايل  ال�صكل  على  فهي  التجريبّية  الدرا�صات  نتائج  واأّما  التجارة.  على  �صلبّية 

.)Carrère and De Melo 2009 مراجعة  يرجى  امل�صح،  على   )لالإطالع 

1. التدابري غري اجلمركّية اأكرث تقييدًا من الر�صوم اجلمركّية )اأي اأّنه متى قي�صت 

التدابري غري اجلمركّية على مقيا�س الر�صوم املكافئة من حيث القيمة ات�صح باأّنها 

 تفوق الر�صوم امل�صّجلة على م�صتوى خط املنتج(؛

2. تواجه دول الدخل املنخف�س �صروطًا تقّيد و�صولها اإىل ال�صوق ذلك اأّن 

  ُو�صعت هذه املقالة مب�صاعدة البنك الدويل وال�صبكة االأورو-متو�صطية للمعاهد االقت�صادية - 
1

FEMISE. اأّما االآراء الواردة يف هذه املقاتلة فتعربِّ عن اآراء اأ�صحابها وال تعك�س بال�صرورة وجهة 

نظر البنك الدويل وال�صبكة االأورو متو�صطّية. 

  تقرير القطاع

�ل�ضتقاللّية

عدم �لنحياز

�لنز�هة

�ملو��ضفات �ملن�ضو�ض عليها

�أنظمة �لتفتي�ض و�مل�ضادقة �لر�ضمّية

�لت�ضريعات �ملنا�ضبة
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املنتجات الزراعّية )التي ُتفر�س عنها �صروط الو�صول اإىل ال�صوق االأكرث تقييدًا 

ة االأكرب من ال�صادرات؛ ل احل�صّ  على امل�صتوى االإجمايل(، ُت�صكِّ

 3. تقّيد التدابري غري اجلمركّية تلقائّيًا م�صتويات التجارة الثنائّية؛

 4. اأّما املعايري امل�صرتكة واملوّحدة فتزيد من حجم تدفقات التجارة الثنائّية؛

 5. يتنامى احلظر الذي تفر�صه القواعد الفنّية مع تنامي الدخل املتاح للفرد؛

رين اإىل الدول النامية على االعتباطّية  6. تقت�صر امل�صكلة بالن�صبة اإىل امل�صدِّ

وغياب ال�صفافية يف تطبيق التدابري التنظيمّية الوطنّية، يف حني تكمن امل�صكلة 

ري الدول النامية اإىل اأ�صواق االحتاد االأوروبي والواليات  بالن�صبة اإىل م�صدِّ

املتحدة واليابان، يف تعقيد االإجراءات التجارّية وم�صتوى تف�صيلها، مثاًل 

مقت�صيات االختبار. 

نبذة عن التدابري املطبقة يف لبنان )خال�صات متهيدّية(

ق مترين ا�صتعرا�س التدابري غري اجلمركّية ال�صارية يف لبنان با�صتخدام معيار  ُطبِّ

العمل  اإطار  معاينة  من  ويت�صح  اأرقام.  ثمانية  من  املوؤّلف   HS-2007 الت�صنيف 

وال�صّحة  التجارة  وزارات  )اأي  املختلفة  الوزارات  م�صتوى  على  املطبَّق  الت�صريعي 

2003 تدبري غري جمركي  اأكرث من  واالقت�صاد والبيئة والطاقة واملياه الخ( وجود 

جرى  الذي   2009 اأونكتاد  نظام  وفق  التدابري  هذه  ت�صنيف  جرى  ولقد  مطبَّق. 

حتديثه. ويف ما يلي اأبرز اال�صتنتاجات. 

ب�صاأن  اأونكتاد اجلديد  اأوردها ت�صنيف  التي  ال�صّتة ع�صر  ال�صاملة  الفئات  من بني 

فئٍة  �صمن  اللبنانّية  التدابري  من  االأكرب  اجلزء  يندرج  اجلمركّية،  غري  التدابري 

عدد  اإجمايل  من   %57 ل  ُت�صكِّ وهي  التجارة.  اأمام  الفنّية  احلواجز  هي  واحدٍة 

القواعد. وهي ت�صري على امل�صتوى متعدد االأطراف اأي على جميع الدول. وت�صمل 

التفوي�س املفرو�صة على طيٍف  اأو  اأ�صا�صي مقت�صيات احلظر  التدابري ب�صكٍل  هذه 

من ال�صلع مبا يف ذلك الكحول واملخدرات واملنتجات الكيمائّية واملواد املطبوعة و/

اأو ال�صادرات ومالب�س اجلي�س واأحذيتهم )مبا يف ذلك معدات التمويه( واملعادن 

الوزارات  وُتعلل  الخ.  اخلا�صة  النقل  ومعدات  الكهربائّية  والكابالت  والهواتف 

)اأي  النباتية  وال�صحة  بال�صحة  متعّلقة  الأ�صباب  التدابري  هذه  اعتماد  اللبنانّية 

حماية امل�صتهلك( ناهيك عن اأ�صباب بيئّية ومرتبطة باالأمن. كما يجري احلديث 

متعلِّقة  الأ�صباب  وذلك  اخلا�صة  ال�صلع  بع�س  �صّيما  وال  املحّلي  االإنتاج  حماية  عن 

باحلواجز الفنّية اأمام التجارة )الكابالت واالأ�صالك الخ(.

باالإ�صافة اإىل موجب احلظر اأو التفوي�س، ت�صمل �صائر تدابري احلواجز الفنّية اأمام 

املُ�صافة  التلوين  ومواد  املخ�صبات  حال  )يف  االختبار  اإجراء  مقت�صيات  التجارة 

وو�صع  التفتي�س  ومقت�صيات  والت�صجيل  امل�صادقة  عن  ناهيك  الخ(  الطعام،  اإىل 

الل�صقات لعدٍد حمدوٍد من املنتجات. 

ل  ُت�صكِّ وهي  بال�صادرات.  املت�صلة  التدابري  فهي  االأ�صا�صّية  الثانية  الفئة  اأّما 

24% من اإجمايل عدد القواعد. وهي ت�صمل اأّواًل الرخ�س اأو مقت�صيات احل�صول 

اإعداد اخل�صار والفكاهة واملنتجات املعدنّية واملواد  اإجازات ت�صدير لناحية  على 

الع�صوية الكيميائّية واملنتجات ال�صيدلّية وم�صتح�صرات التجميل والنقل واالأ�صلحة 

ناهيك عن بع�س املالب�س واالأحذية وذلك الأ�صباب مرتبطة بال�صالمة.

فئات  من  االأ�صا�صّية  االأخرية  الفئة  هي  النباتية  وال�صّحة  ال�صّحة  تدابري 

عدد  اإجمايل  من   %11 حواىل  ت�صم  وهي  لبنان.  يف  اجلمركّية  غري  التدابري 

القواعد. وهي ت�صمل:

1( القيود اجلغرافّية التي ت�صم احليوانات احلّية واللحوم؛ 

2( مقت�صيات امل�صادقة لبع�س اللحوم وغريها من املنتجات الغذائّية؛

احلجر  مقت�صيات  عن  ناهيك  الغذائّية(  املنتجات  )على  الل�صقات  و�صع   )3

ال�صّحي )بالن�صبة اإىل احليوانات احلّية(. وت�صمل التدابري االأخرى عددًا حمدودًا 

اإجراء  مقت�صيات  والنقل،  التو�صيب  �صروط  اخلا�صة،  )الرتاخي�س  البنود  من 

االختبار، عملّية االإنتاج، الخ( وهي ُتطّبق على م�صتوى متعدد االأطراف. 

وتلك  لبنان  يف  املطبقة  اجلمركّية  غري  التدابري  بني  املقارنة  �صعوبة  تنتِف  ومل 

اأخرى نظرًا الختالف الت�صنيف املتبع ولعدم ا�صتكمال جمريات  املطّبقة يف دول 

باأّن  و�صوريا  املغرب  مع  جزئّيٍة  مقارنٍة  من  ن�صتنتج  ولكن  الدول.  جميع  يف  العمل 

اأوجه  بع�س  يك�صف عن وجود  بالتدابري غري اجلمركّية  املرتبطة  القواعد  تق�صيم 

ت�صمل  االأ�صا�صّية  اجلمركّية  غري  التدابري  اأّن  اأي  الثالث،  الدول  هذه  بني  ال�صبه 

والتدابري  النباتّية  وال�صّحة  ال�صّحة  وتدابري  التجارة،  اأمام  الفنّية  احلواجز 

ترتدي  اجلمركّية  غري  التدابري  اأّن  يبدو  عامة،  وب�صورة  بال�صادرات.  لة  املت�صِّ

اأهمّيًة �صديدة يف دول منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا ال �صّيما على م�صتوى 

القواعد  حجم  ارتفاع  اإىل  اأّواًل  هذا  ويرجع  التجارة.  اأمام  الفنّية  غري  احلواجز 

وثانيًا اإىل تخطي ح�صابات معادالت القيمة عن احلواجز غري اجلمركّية يف دول 

ل العام كما يت�صح يف درا�صٍة اأجريت حديثًا  منطقة ال�صرق االأو�صط م�صتوى املعدَّ

)يرجى مراجعة  Ket et al 2009(. وُتفيد هذه الدرا�صة اأّنه با�صتثناء تركيا التي 

دول  �صائر  زالت  ال  ملمو�صًا،  خف�صًا  اجلمركّية  غري  احلواجز  خف�س  اإىل  عمدت 

منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا تفر�س حواجز مرتفعة ت�صل اإىل ما ُيعادل 

ن�صبة 40% املعادلة للر�صوم اجلمركّية. ويقع لبنان وتون�س يف موقٍع و�صطي ُيجاور 

ل العاملي اأي %13.  املعدَّ

اإىل  بالنظر  اأواّل  تو�صيات.  مبجموعة  اخلروج  ُيكن  اخلال�صة،  باب  من  وعليه، 

اأمام  حاجزًا  االأخرية  ل  ُت�صكِّ حني  �صّيما  ال  ال�صلبي  اجلمركّية  غري  التدابري  تاأثري 

ُتخفف هذه  اأن  اإفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  يتعنّي على دول منطقة  التجارة، 

الهدف  ُي�صبح  م�صروعًا،  دورًا  التدابري  توؤّدي هذه  امل�صتطاع. وحني  قدر  التدابري 

منها هو التخفيف من حجم القيود التي تفر�صها. ولكن يف كّل دولة يجب يف هذه 

القطاعّية. وكما جرت احلال  اأن ترتبط مبعرفٍة عميقة للخ�صو�صّيات  التغيريات 

اإىل  بالن�صبة  اإيجابّية  تبعات  االنفتاح  عن  يرتتب  اجلمركّية،  الر�صوم  حترير  مع 

االقت�صاد ال �صّيما لدى اإ�صقاط حاالت االحتكار اأو احتكار القّلة اأو التخفيف منها. 

واإذا ات�صمت هيكلّية ال�صوق املحلّية بوجود �صغار املنتجني الذين يعملون �صمن اإطار 

خطر  ُيف�صي  اأن  ُيكن  الخ(  والنقل،  املال  م�صتويي  )على  ال�صوابط  من  حمدود 

تذليل التدابري غري اجلمركّية اإىل خف�ٍس �صديد يف حجم االإنتاج املحّلي. وعليه، 

يتعنّي على وا�صعي ال�صيا�صات اأن يلزموا احلذر واأن يبنوا قراراتهم ال�صيا�صّية على 

حتاليل تاأثري حمددة. 

عن  لبنان  يف  التجارة  اأمام  املفرو�صة  الفنّية  احلواجز  حجم  خف�س  يجب  ثانيًا، 

اأو اعتماد القواعد الفنّية االأوروبّية. ويبدو هذا احلّل  طريق نيل اعرتاٍف متبادل 

مكلفًا بالن�صبة اإىل دول منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا ولكن ُيكن متويله 

يف اإطار عمل �صيا�صة اجلوار.

ثالثًا، يتعنّي على االحتاد االأوروبي اأن ُيخف�س احلواجز غري اجلمركّية املفرو�صة على 

ال�صلع امل�صتقدمة من دول ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا نظرًا لقيمة الر�صم اجلمركي 

االأوروبي املُكافئ )13% بح�صب درا�صة .Kee et al( ومن ال�صبل املتاحة لتحقيق هذه 

النتيجة، اإدراج التدابري غري اجلمركّية واحلواجز غري اجلمركّية على جدول اأعمال 
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 :LIBNOR  - موؤ�ص�صة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانّية  

تعزيز ال�صناعة وجودة احلياة

اخللفّية

 LIBNOR  - اللبنانّية  واملوا�صفات  املقايي�س  موؤ�ص�صة  اإّن 

اأن�ِصاأت  ال�صناعة.  بوزارة  ترتبط  عامة  موؤ�ص�صة  هي 

مبوجب قانون �صادر بتاريخ 23 متوز 1962 تتوىل مبوجبه 

ون�صرها  الوطنية  واملوا�صفات  املقايي�س  و�صع  “وحدها 
وتعديلها ومنح حق ا�صتعمال �صارة املطابقة للمقايي�س واملوا�صفات”. كانت ليبنور 

اجلودة  الإدارة  نظام  تطبيق  يف  االأخرى  اللبنانية  العامة  املوؤ�ص�صات  بني  ال�صّباقة 

ا  ونيل �صهادة مطابقة املوا�صفة القيا�صية الدولية ISO 9001:2008 التي تعرف اأي�صً

باملوا�صفة القيا�صية العاملية لنظم اإدارة اجلودة، علًما اأن هذه ال�صهادة توؤّكد قيام 

الهيئة بتقدمي خدمات نوعّية بانتظام.

�صّتى  يف  ال�صناعة  خدمة  اإىل  ب�صعيها   LIBNOR اأهداف  اأبرز  تلخي�س  وُيكن 

املوا�صيع املتعلقة بالتقيي�س، ومنح �صهادات املطابقة، واجلودة التي من �صاأنها كّلها 

اأن توؤّمن حياًة اأف�صل للم�صتهلكني اللبنانيني. 

ويف الواقع تلعب LIBNOR من خالل اأعمال التقيي�س دورًا اأ�صا�صيًّا يف حت�صني جودة 

املنتجات ال�صناعّية بحيث ُت�صبح هذه االأخرية تناف�صّية على االأ�صواق املحلّية والدولّية 

فتحمي بذلك امل�صتهلكني من املنتجات غري االآمنة. وترمي LIBNOR  اإىل االن�صمام 

 من منظمات التقيي�س الدولّية واالإقليمّية والعمل معها، كما وت�صعى 
ٍ
اإىل عدٍد متنام

ا اإىل تعزيز م�صاركتها يف خدمات تلك املنظمات لكي تتاأّكد من احلفاظ  ليبنور اأي�صً

على حاجات ال�صناعة اللبنانّية وخ�صو�صّياتها يف املوا�صفات الدولّية واالإقليمّية. 

ISO ويف املنظمة  للتقيي�س -  اللبنانّية يف املنظمة الدولية  LIBNOR الدولة  متثِّل 

العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين - AIDMO. كما اأّنها ع�صو منت�صب يف اللجنة 

االأوروبّية للتقيي�س - CEN ونقطة االت�صال لهيئة الد�صتور الغذائي يف لبنان. 

تن�صط املوؤ�ص�صة يف اللجان الفنّية الدولية )ISO TCs( التي ترتدي اأهمّية بالن�صبة 

 LIBNOR ووقّعت  العام. هذا  والراأي  اللبنانّية  املعنية  اإىل جماالت عمل اجلهات 

هذه  وت�صهم  مماثلة.  قيا�صية  موا�صفات  ق  ُتّطبِّ عّدة  دوٍل  مع  تفاهم  مذكرة  على 

فر�س  زيادة  كما ويف  وتبادلها،  التدريب  واملعلومات  تن�صيق اخلربات  االأخرية يف 

دخول املنتجات اللبنانّية اإىل هذه االأ�صواق. 

عملّية و�صع املوا�صفات القيا�صية يف لبنان

تتبع LIBNOR  االآلية الدولّية لو�صع املوا�صفات القيا�صية، حيث ت�صدر اقرتاحات 

اعتماد موا�صفات قيا�صية جديدة عن اإحدى منظمات التقيي�س الدولّية اأو االإقليمّية 

ثّم ُتعّمم الحقًا على املوؤ�ص�صات الوطنّية الإبداء الراأي، فيتّم اعتمادها كموا�صفات 

قيا�صية لبنانية ما اأن تتّم املوافقة عليها على امل�صتوى الدويل، ا�صتناًدا اإىل احلاجات 

اجلّيدة  املمار�صة  قانون  ملتطلبات  املطابقة  العمليات  اإىل  وا�صتناًدا  كما  الوطنية، 

.LIBNOR والتفاقية احلواجز الفنية اأمام التجارة الذي وّقعت عليه

م  وحيث اأّن املبادئ التي ترعى تطوير املوا�صفات القيا�صية اللبنانّية هي عملّية يتحكَّ

واإمكانّية  املعنّية  اجلهات  من  وا�صٍع  طيٍف  بني  التوافق  تفرت�س  فهي  ال�صوق،  بها 

القيا�صية.  املوا�صفة  ا�صتخدام  اإلزامية  وعدم  ال�صناعة  م�صتوى  على  التطبيق 

وتظهر هذه العوامل يف عملّية اإعداد املوا�صفات القيا�صية.

وقد  املوا�صفات  اإحدى  العتماد  واالأهم  االأ�صا�صّية  االأداة  الفنّية  اللجنة  ل  وُت�صكِّ

تعتمدها  التي  الهيكلية  تعك�س  جديدة  هيكلّية  الغاية  لهذه   LIBNOR اعتمدت  

م�صاركة  عملية  رة  املطوَّ العملّية  هذه  ت�صّهل   .ISO  - للتقيي�س  الدولية  املنظمة 

ل اللجان الفنّية من  اجلهات املعنّية اللبنانّية يف ن�صاطات التقيي�س الدولّية. وتت�صكَّ

ممثلني عن القطاعني العام واخلا�س وعن اجلامعات ومراكز البحوث واملختربات 

واملنظمات غري احلكومّية وغريها من اجلهات املعنّية. كما وتتاأّلف كّل جلنة من 

لون اجلهات املعنّية. رئي�س ومن�ّصق والعديد من االأع�صاء الذين ُيثِّ

الفنية  اللجان  تعك�س  التي  الفنّية  اللجان  وهما:  الفنّية  اللجان  من  نوعان  يربز 

الدولية والتي تعمل على اعتماد املوا�صفات القيا�صية الدولّية اأو االإقليمّية؛ واللجان 

ة بلبنان. اأّما م�صاركة اجلهات  الفنّية الوطنّية التي ُتعالج موا�صفات قيا�صية خا�صّ

لها  املعنّية فهي اأ�صا�صّية على اعتبار االأخرية تعربِّ عن وجهة نظر اجلهات التي مُتثِّ

وخربتها. كما ال بّد من احل�صول على معلومات مدخلة اإّما من خالل اجتماعات 

القيا�صية.  املوا�صفات  اقرتاحات  ب�صاأن  تعليقات  خالل  من  اأو  الفنّية  اللجنة 

املفاو�صات امل�صتقبلّية بني االحتاد االأوروبي و�صركائه املتو�صطيني )تو�صيع نطاق عملّية 

بر�صلونة(. هذا ويجب اأن يظّل خف�س احلواجز غري اجلمركّية اأولوّيًة مدرجًة على 

جدول اأعمال مفاو�صات منظمة التجارة العاملّية متعددة االأطراف.

)Université de la Méditerranée, DEFI( باتري�صيا اأوجي*
)Université du sud Toulon-Var, LEAD( نيكول بريدي
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مثال على عمل LIBNOR - اخلبز اللبناين

عملت LIBNOR موؤخرًا على و�صع موا�صفة قيا�صية للخبز اللبناين حيث كانت قد تّلقت 

عن  الناجمة  وللم�صاحنات  املرتكبة  العديدة  لالنتهاكات  نظرًا  اخل�صو�س  بهذا  طلبًا 

اأّي موا�صفاٍت قيا�صيٍة كما ومل  غياب مثل هذه املوا�صفة القيا�صية. مل تكن املخابز تتبع 

تكن ُتفر�س قيود اأو �صوابط على مراقبة اإنتاجها – هذا وقد �صّجلت تغرّيات �صديدة يف 

نات، الخ. وكانت  نات االأ�صا�صّية مثل معدالت الرطوبة واملواد امل�صافة واملكوَّ م�صتوى املكوِّ

اإ�صدار  اإليها يف  ي�صتند  فنّية  موا�صفات  اأّي  الق�صائي  النظام  ُترفع ومل يتلك  الدعاوى 

الدرا�صات  واأنيطت   LIBNOR اأعمال   جدول  اإىل  القيا�صية  املوا�صفة  �صيفت 
ُ
اأ حكمه. 

امل�صنوعة  املنتجات  يف  النظر  املكّلفة   NL TC 34/SC 4 الفنّية   باللجنة  والبحوث 

العامة  املوؤ�ص�صات  وعن  املختلفة  املعنية  الوزارات  ت�صّم ممثلني عن  وكانت  من احلبوب 

واملختربات واملخابر والنقابات. بداأت اللجنة الفنّية مبناق�صة ال�صروط التي يجب توافرها 

ل اإىل توافٍق عام ومّتت املوافقة على م�صروع املوا�صفة  يف اخلبز اللبناين اإىل اأن مّت التو�صّ

من  للتاأكد  �صهرين  ملّدة  التجريبية  الفرتة  حتت  االأخري  هذا  فو�صع  النهائي،  القيا�صية 

انق�صاء  التعليقات. وبعد  واإبداء  املعنّية لالإطالع عليه  االأطراف  الفر�صة جلميع  اإعطاء 

لبنانية  موا�صفًة  واأقّره  املقرتح  امل�صروع   LIBNOR اإدارة   جمل�س  راجع  �صهرين،  فرتة 

 NL 240 اأ�صبح للمخابز م�صتنٌد مرجعي يحمل رقم حتمل الرقم NL 240. وبالتايل 

ت�صتند اإليه الإنتاج خبز اآمن ومنّظم. 
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دخول  اللبنانيني  امل�صدرين  على  ل  ُت�صهِّ اأدوات    

الأ�صواق الأوروبّية

ال�صيا�صات  وا�صعو  خطا 

خطوات  واالأوروبّيون  اللبنانّيون 

تعزيز دخول  عمالقة على درب 

كّلّ دولة اإىل اأ�صواق االأخرى.

االأوروبّية  ال�صراكة  اتفاق  على  التوقيع  امل�صتوى  هذا  على  لة  امل�صجَّ اخلطوات  ومن 

ال�صناعّية  �صّيما  ال  اللبنانّية،  ال�صلع  باإمكان  مبوجبه  اأ�صبح  والذي   .2002 عام 

منها، دخول اأ�صواق االحتاد االأوروبي من دون ر�صوم جمركّية يف حني ُتفر�س بع�س 

احلواجز اجلمركّية و/اأو احل�ص�س على دخول بع�س ال�صلع الزراعّية.

ر له  هذا وال يتوانى االحتاد االأوروبي عن م�صاعدة لبنان يف زيادة �صادراته فهو يوفِّ

الدعم املنا�صب من خالل برامج م�صاعدة فنّية وُي�صهم يف منّو قطاع االأعمال اللبناين 

ناهيك عن حت�صني البنية التحتّية اللبنانّية وتطويرها بهدف تقييم جودة املنتجات.

حيث حتر�س املفو�صّية االأوروبّية على تعزيز دخول املنتجات اللبنانّية ومنتجات دول 

ناميٍة اأخرى اإىل املنطقة االأوروبّية، �صعت اإىل اإن�صاء مكتب م�صاعدة على الت�صدير 

وهو كناية عن �صباك موحد جماين ُي�صفي على العملّية التجارّية مزيدًا من ال�صفافية.

رت لك بع�س املعلومات االأ�صا�صّية حول املنتج، ُي�صبح باإمكانك دخول  مبجّرد ما توفَّ

اإىل  الت�صدير  ب�صاأن  اأ�صا�صّية  معلومات  على  للح�صول  املجاين  االلكرتوين  املوقع 

بة على ال�صكل التايل: اأوروبا وهذه املعلومات مبوَّ

املعلومات  بع�س  لديك  ر  تتوفَّ اأن  مبجّرد  ال�صترياد:  و�صرائب  �صروط   •
االأ�صا�صّية حول املنتج، ُي�صبح باإمكانك دخول املوقع االلكرتوين املجاين للح�صول على 

بة على ال�صكل التايل: معلومات اأ�صا�صّية ب�صاأن الت�صدير اإىل اأوروبا وهذه املعلومات مبوَّ

يف حني حتظى معظم �صادرات لبنان بر�صوم جمركّية  • ر�صوم ال�صترياد: 
عن  منها  التحقق  وُيكن  ال�صلع  باختالف  تختلف  الن�صب  هذه  اأّن  اإاّل  تف�صيلّية، 

طريق مكتب امل�صاعدة.

رين اللبنانيني االإطالع على امل�صتندات  • التدابري التف�صيلّية: با�صتطاعة امل�صدِّ
ال�صرورّية الإثبات املن�صاأ بهدف اال�صتفادة من الر�صوم اجلمركّية التف�صيلّية.

االأ�صواق  عن  ي�صتعلموا  اأن  التّجار  با�صتطاعة  التجارية:  الإح�صاءات   •
االأوروبّية الواجب ا�صتهدافها باالإطالع على التدفقات التجارّية ل�صلعة حمددة.

لل�صّباك  االلكرتوين  املوقع  يورد  املفيدة:  الت�صالت  عن  معلومات   •
التجارة  وغرف  االأوروبّية  اجلمركّية  ال�صلطات  اإىل  الكرتونّية  روابط  املوّحد 

اإىل  مفيدة  بروابط  امل�صتخدمني  د  يزوِّ كما  املعنّية.  واملهنّية  التجارّية  واجلمعّيات 

مواقع حول الربط بني موؤ�ص�صات االأعمال واالأدّلة التجارية.

ترّقبوا قريبًا الن�صخة اجلديدة للموقع باللغة العربّية!

  عر�س التنمية
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موؤ�ص�صة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانّية

 ومنظمة التجارة العاملّية:

  يف اإن�صاء نقطة ال�صتف�صار الوطنّية

نقطة  اإن�صاء  العاملّية  التجارة  منظمة  يف  االأع�صاء  الدول  جميع  اإىل  ُيطلب 

ا�صتف�صار وطنّية مبا يتما�صى مع اأحكام اتفاقية احلواجز الفنّية اأمام التجارة. 

ويجب تعزيز نقاط اال�صتف�صار هذه لتمكينها من االإجابة على خمتلف االأ�صئلة 

ر هذه  وتوفِّ املختلفة. كما  املعنّية  االآخرون واجلهات  االأع�صاء  التي يطرحها 

اأو  قيا�صية  موا�صفات  اأو  فنّية  قواعد  اأّي  حول  ال�صرورية  املعلومات  النقاط 

اأو  مركزّية  حكومّية  هيئات  تقرتحها  اأو  تعتمدها  املطابقة  تقييم  اإجراءات 

حملّية �صمن اأرا�صي دولة ع�صو يف منظمة التجارة العاملّية.

وتعمل LIBNOR حاليًا على اإن�صاء نقطة اال�صتف�صار هذه وكانت جلنة معنّية 

ن�صئت وهي ت�صّم ممثلني عن الوزارات 
ُ
اأ اأمام التجارة قد  باحلواجز الفنّية 

 و�صاق من اأجل اإن�صاء قاعدة بيانات 
ٍ
وال�صلطات العامة ويجري العمل على قدم

حول املوا�صفات القيا�صية والقواعد الفنّية، كما ومن اأجل حتديد اإجراءات 

العمل املطلوبة.

هذا وُت�صاعد نقاط اال�صتف�صار الدول االأع�صاء يف منظمة التجارة العاملّية على 

اإبالغ االأمانة العامة للمنظمة بجميع القواعد واإجراءات تقييم املطابقة التي 

الدولّية.  اأ�صا�صي علىالتجارة  ب�صكٍل  ر  توؤثِّ اأن  التي ُيكن  ت�صدرها احلكومة 

اأّما االأمانة العامة، وبدورها، فتقوم بتوزيع هذه تعميم على �صائر االأع�صاء. 

الو�صول  على  التجارّية  واجلمعّيات  اللبنانيني  التّجار  امل�صدر  هذا  وُي�صاعد 

اإىل معلومات ب�صاأن املوا�صفات القيا�صية يف اأ�صواق اأخرى. و�صتتمكن م�صاريع 

العمل من تقدمي ال�صكاوى يف حال اأثّرت اأية موا�صفات قيا�صية اأو قيود فنّية 

عن غري وجه حّق على �صادراتها. 

وبا�صتطاعة اأع�صاء اللجنة الفنية العاك�صة امل�صاركة يف اجتماعات اللجان الفنّية 

ا.  الدولّية اأو االإقليمّية ال بل يحق لها الت�صويت على املوا�صفات الدولّية اأي�صً

 LIBNOR وحيث ال تتوّفر موا�صفات قيا�صية دولّية ال �صّيما للمنتجات اللبنانّية، تتبع

اللجنة  اأع�صاء  يقوم  حيث  اللبنانّية،  القيا�صية  املوا�صفات  لو�صع  خمتلفة  عملّية 

والتجارب  والبحوث  االختبارات  لنتائج  وفًقا  القيا�صية  املوا�صفة  ب�صياغة  الفنّية 

تتّم املوافقة على املوا�صفات القيا�صية  اأن  فيتباحثون على �صوئها وي�صّوتون. وما 

اجلديدة حّتى حتال اإىل الفرتة التجريبية ملّدة �صهرين ليقوم الراأي العام باإبداء 

املوا�صفة  م�صروع  ُيقابل  مل  حال  ويف  الفرتة،  هذه  انق�صاء  بعد  اأّما  فيها.  الراأي 

 LIBNOR القيا�صية باملعار�صة مبوجب اعرتا�صات مثبتة عملّيًا، يوافق جمل�س اإدارة

على م�صروع املوا�صفة ويّقره موا�صفة قيا�صية لبنانّية.


