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ب لبنان بتمويـل  لقد تم إطالق مشروع تنفذه مديرية حماية المستهلك بالتعاون مع األميديست  و شبا

يهدف المشروع إلى إشراك الشباب اللبناني الصاعد . USAIDمن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

  . و الواعد في تحمل المسؤوليات و األعباء الملقاة على عاتق وزارة االقتصاد و التجارة

    

لواقـع فـي   لمسـتهلك يـوم اإلثنـين ا   حضير لمشروع التطوع في مديرية حماية اابتدأ الت

غرفـة  حيث خضعوا لدورة تدريبية في متخرجين  شابة وشابا متطوعين 18بمشاركة  21/1/2008

استهلت هذه الدورة بمحاضرة ترحيبية القى . التجارة و الصناعة و الزراعة في بيروت و جبل لبنان

 فيها رحب لوزارة ،لمة بإسم افؤاد فليفل ك مهندسنابة الو التجارة باإلمدير عام وزارة االقتصاد فيها 



العمل في المديرية إلى جانـب  أوجز آلية كما . انه لمشاركتهم في هذا البرنامجأبدى امتنهم وحضورب

  .لمهام المراقب و كافة حقوقهتحديده 

  

الدوائر التي مهام حول تمحورت كل منها رؤوساء الدوائر لكذلك شملت الدورة محاضرات 

و دائرة  ،دائرة المصوغات ،قمع الغش دائرة ،موازينوال لمقاييسدائرة ا : وهي المديرية تتشكل منها 

الخط السـاخن  (مركز تلقي الشكاوى في المديرية كذلك تم التعرف على  ر و الغالء،مكافحة االحتكا

1739.(  

  

ية التي يقوم بها المراقب في المديرية، استمع المتطوعون إلـى  نو باالنتقال إلى المهام العمال

المثمرة و المفيدة فـي  المراقبين الذين قاموا بوصف مهامهم و تجاربهم رؤساء الدوائر كلمات بعض 

و في نهايـة الـدورة أعـرب جميـع      .في هذا المجال تهم الواسعةخبرالتي تعززها حقل المراقبة 

هـذه  وفره لهم من فـرص لنقـل   يامتنانهم لهذا البرنامج الفريد من نوعه نظراً لما المشاركين عن 

  .عطش لتلقي نصائحهم و إرشاداتهممتللعنصر الشبابي ال الخبرات

  

االتحـاد  نظيرتهـا فـي   وتهلك اللبنانية حماية المس يةديربين ممشروع التوأمة كما و كان ل

 فـي دوراً فعاالً ، BPG  لبنـان  فيجمعية حماية المنتجات و العالمات التجارية  تنسيق مع للو ،االوروبي

إلـى عمـل   توجيه الشـباب  ل وجاءت هذه المساهمات .دورة ذه الهشاركوا في ث  المشروع حي اهذ

يرة في أسفرت عن اكتساب المتطوعين معلومات وفكما  .في مجال محاربة التزويراإليجابي المراقبة 

  . مجال حماية المستهلك

 .مشاركتهم نتيجةفي اليوم األخير من الدورة  تدريب شهاداتالمتطوعون و قد نال 
 

     
علـى  دوائـر    همتم تـوزيع اليوم االول لعمل المتطوعين و في  ،ورة التدريبيةبعد هذه الد

الى المصالح في  باإلضافة ،لبنانبيروت و جبل  تيالخاضع لمراقبتها محافظ حماية المستهلك  يةمدير

بكـل  التحق  وقد .لبنان الجنوبي و لبنان الشماليوالبقاع والنبطية : و نعني بذلك  األخرى حافظاتالم

و الجـدير بالـذكر ان    .تم تكليفهم بعدد من الملفات للمعالجة و المتابعةالذين من المراقبين ا عدد منه

باتمام مهامهم بجدارة علـى كافـة   واعدين المتطوعين ممتنون للمديرية الشراكهم في هذا المشروع 

 .في حمالت التوعية المستمرة التي تقوم بها المديرية ة، بما فيها المشاركالصعد


