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  االن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملية اأمر �صرورّي لالإ�صالح االقت�صادي والتنمية يف لبنان

الكلمة االفتتاحية بقلم وزير االقت�صاد والتجارة حممد ال�صفدي

عزيزي القارئ،

اأهاًل بك يف العدد الأول من هذه  الن�ضرة حول التجارة والتنمية، التي اأرادناها مبثابة مرجع  حول عملية ان�ضمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية.

�ضّكلت عملّية ان�ضمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية، منذ انطالقتها يف العام 1999 ،اأ�ضا�س �ضيا�ضاتنا التجارية الدولّية وجزًء من اأهداف برنامج 

الإ�ضالح املايل والقت�ضادي )برنامج باري�س 3(.  ويكمن القا�ضم امل�ضرتك بني عملية الن�ضمام وبرنامج باري�س 3 يف حت�ضني بيئة الأعمال عرب تعزيز 

تناف�ضّيتنا وخف�س كلفة ممار�ضة الأعمال.

وي�ضتدعي الإن�ضمام اإىل منظمة التجارية العاملية مراجعة �ضاملة ملجموعة وا�ضعة من الأمور املتعّلقة بنظام التجارة الدويل يف لبنان، على �ضبيل املثال ل 

احل�ضر حقوق امللكية الفكرية واملوا�ضفات املتعلقة ب�ضالمة ال�ضّحة والبيئة والإجراءات القانونية التجارية. وبالتايل جتد اجلهات املعنية نف�ضها اأمام فر�ضة 

ذهبّية ملراجعة النظام التجاري القائم حاليًا مبا ميّكنها من مراجعة اأولوياتها وتعزيز قدراتها التناف�ضية يف القت�ضاد العاملي، �ضّيما واأّن لبنان ي�ضعى  جاهدًا اإىل حتديث قوانينه 

مبا يتوافق مع املوا�ضفات الدولية.

وقد مّت اعداد  م�ضاريع قوانني جديدة وتعديالت للت�ضريعات احلالية �ضت�ضاهم اإّبان اإقرارها بخلق الآلّيات الالزمة ملا يلي:

• اعتماد مبداأ ال�ضفافية والو�ضوح وتعزيز الثقة بال�ضادرات والواردات

• تعزيز ال�ضادرات اللبنانية من �ضلع وخدمات

• �ضمان حماية حقوق امللكية الفكرية

• اإّتخاذ الإجراءات الالزمة حيال املمار�ضات التجارية ال�ضارة وغري العادلة.

ونحن واثقون من اأّن ان�ضمام لبنان اىل منظمة التجارة العاملية �ضوف ميّكن القطاع 

اخلا�س من حتقيق النمو وتو�ضيع ن�ضاطاته التجارية وذلك نظرًا اإىل العدد املتنامي 

للدول املن�ضمة اىل هذه املنظمة ومتّر�ضها يف التجارة الدولية. كما و�ضي�ضتفيد نظامنا 

القت�ضادي احلّر من املعاملة التف�ضيلية بني الدول الأع�ضاء يف املنظمة كالتعريفات 

اجلمركية املخّف�ضة مثاًل.

ل ي�ضع وزارة القت�ضاد والتجارة اإّل اأن جتزي ال�ضكر خال�ضًا لل�ضركاء الأ�ضا�ضيني على 

ال�ضعيدين املحلي والدويل الذين ما توانوا يومًا عن م�ضاعدة لبنان يف م�ضريته لالن�ضمام 

اإىل منظمة التجارة العاملية منذ انطالقتها وحتى اليوم.

ونوّد اأن نخ�ّس بال�ضكر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و م�ضروع مبادرة ال�ضراكة 

املتو�ضطية مل�ضاعدتنا يف حت�ضري هذا العدد من الن�ضرة ولتقدمي الدعم يف عّدة جمالت 

متعّلقة بالن�ضمام وذلك عرب م�ضروع »دعم ان�ضمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية« 

التي تتوىّل �ضركة بوز األن هاملتون تنفيذه.

يهّم وزارة القت�ضاد والتجارة الإّطالع على واآرائكم حول ان�ضمام لبنان اإىل منظمة 

التجارة العاملية. ع�ضى اأن تكون هذه الن�ضرة منربًا اإ�ضافيًا للتحاور معنا. وي�ضّرنا ن�ضر اأّي 

مداخلة اأو تعليق من قبلكم يف الأعداد املقبلة من الن�ضرة الف�ضلية. على اأمل اأن جتدوا 

م�ضمون هذه الن�ضرة مفيدًا يف ما يتعّلق بانعكا�ضات ان�ضمام لبنان املرتقب اإىل منظمة 

التجارة العاملية على قطاعاتكم القت�ضادية.

وزير القت�ضاد والتجارة 

حممد ال�صفدي
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 عملية ان�صمام لبنان اىل منظمة التجارة العاملية

على الدول الأع�ضاء املر�ّضحة اإثبات اأهليتها لالن�ضمام عرب مراجعة �ضاملة لقوانينها 

التجارية والتفاو�س مع الدول املن�ضمة. وتدّقق الدول الأع�ضاء يف نظام التجارة اخلارجية 

اخلا�س بالدولة املر�ّضحة لالن�ضمام ويف ت�ضريعاتها ذات ال�ضلة ل�ضمان التوافق مع 

املوا�ضفات املطلوبة.

وُيعزى هذا امل�ضتوى العايل من التدقيق اإىل اأحد اأهم اأهداف منظمة التجارة العاملية األ 

وهو تعزيز الثقة يف التجارة الدولية وحتقيق التناغم بني الت�ضريعات. وبالتايل، على جميع 

الدول الأع�ضاء اللتزام مبجموعة م�ضرتكة من القواعد واملمار�ضات حر�ضًا على التناغم 

بني انظمتها التجارية وتب�ضيط املعامالت. ت�ضعى منظمة التجارة العاملية اإىل حتقيق هذه 

الغاية ب�ضفتها منتدًى للتفاو�س وت�ضوية النزاعات يف ظل جمموعة من القواعد و�ضعتها 

الدول الأع�ضاء جمتمعة.

تتاألف عملية ان�صمام لبنان اىل منظمة التجارة العاملية من اأربع مراحل. ولبنان 

حالياً يف �صدد انهاء املرحلة الثانية:

•  املرحلة االأوىل: اإن�صاء فريق العمل ورفع مذكرة حول نظام التجارة اخلارجية

بداأت املرحلة الأوىل من عملية ان�ضمام لبنان اىل منظمة التجارة العاملية بتقدمي طلب 

الن�ضمام يف �ضهر كانون الثاين 1999. ويف �ضهر ني�ضان من ال�ضنة ذاتها مّت ت�ضكيل فريق 

العمل برئا�ضة �ضفرية فرن�ضا ال�ضابقة لدى منظمة التجارة العاملية ال�ضيدة لوران�س دوبوا 

دي�ضرتيزيه. ي�ضّكل فريق العمل املنتدى الأ�ضا�ضي للمفاو�ضات املتعّددة الأطراف. 

ومن ثّم اأعّدت وزارة القت�ضاد والتجارة بالتعاون مع خمتلف الوزارات واملوؤ�ض�ضات املعنية 

الأخرى مذّكرة حول نظام التجارة اخلارجية وهي تتناول جميع جوانب النظام التجاري 

والقانوين اللبناين املتعلقة باتفاقيات منظمة التجارة العاملية.  وتعترب هذه املذّكرة التي 

مّت رفعها يف �ضهر حزيران/يونيو 2001 اأ�ضا�ضًا لتنظيم جدول اأعمال املفاو�ضات الثنائية 

واملتعددة الأطراف. 

•  املرحلة الثانية: اجتماعات فريق العمل

خالل هذه املرحلة تنعقد جل�ضات فريق العمل ملناق�ضة املبادئ وال�ضيا�ضات التجارية يف 

لبنان وقد عقدت حّتى الآن 6 جل�ضات كان اآخرها يف �ضباط 2009 يف جنيف. وبالتزامن 

مع اجتماعات فريق العمل يجري لبنان مفاو�ضات ثنائية مع اأع�ضاء منظمة التجارة 

العاملية حول معدلت التعريفات اجلمركية والتزامات النفاذ اإىل الأ�ضواق و�ضيا�ضات اأخرى 

مت�ضلة بتجارة ال�ضلع واخلدمات.

وت�ضّمنت امل�ضائل التي مّتت مناق�ضتها  يف الجتماع ال�ضاد�س لفريق العمل احلقوق التجارية 

واأنظمة الت�ضدير واملناطق احلرة واإجازات ال�ضترياد والعوائق الفنية اأمام التجارة 

وتدابري ال�ضحة وال�ضحة النباتية ودعم ال�ضادرات الزراعية ومبادرات اخل�ضخ�ضة 

وحماية حقوق امللكية الفكرية. يف ختام جل�ضة فريق العمل الأخرية اتفق الأع�ضاء على 

تعديل م�ضودة تقرير فريق العمل التي �ضتتناول ال�ضروط الأّولّية للع�ضوية.

•  املرحلتان الثالثة والرابعة: اخلطوات امل�صتقبلية

 تت�ضّمن املرحلة الثالثة انتهاء فريق العمل من مراجعة النظام التجاري اللبناين ومن 

املتوقع اأن ينعقد اجتماع �ضابع لهذه الغاية يف نهاية �ضنة 2009. كما وت�ضمل هذه املرحلة 

اختتام املفاو�ضات الثنائية حول تثبيت التعريفات اجلمركية على ال�ضلع وحترير قطاع 

اخلدمات. وتدّون النتيجة يف التقرير النهائي لفريق العمل وم�ضودة اتفاقية الع�ضوية 

)املعروفة ر�ضميًا بربوتوكول الن�ضمام( وجداول التزامات لبنان )املعروفة اأي�ضًا بجداول 

اللتزامات( لناحية ال�ضلع واخلدمات.

اأّما املرحلة الرابعة فهي مرحلة املوافقة على الن�ضمام حيث ي�ضّوت ثلثا اأع�ضاء منظمة 

التجارة العاملية اإّما يف اجتماع املجل�س العام اأو يف املوؤمتر الوزاري ل�ضالح الع�ضوية. اأخريًا 

ت�ضتكمل عملية الن�ضمام باقرار اتفاقية الن�ضمام يف جمل�س النواب اللبناين.

م�صاركة القطاعني العام واخلا�س يف عملية االن�صمام

ت�ضتلزم عملية املراجعة ال�ضاملة بذل جهود حثيثة ومتوا�ضلة من قبل كافة الأطراف 

املعنية. وتوؤدي وحدة منظمة التجارة العاملية يف وزارة القت�ضاد والتجارة دور املن�ّضق 

الوطني يف كل ما يتعلق بعملية الن�ضمام وت�ضّم هذه الوحدة خرباء يف التجارة الدولية 

والقانون )تاأ�ض�ضت عام 2001 وفق قرار جمل�س الوزراء الذي اعتمد اخلطة الرئي�ضية 

لالن�ضمام اإىل منظمة التجارة العاملية(. تن�ّضق الوحدة مع نقاط الت�ضال يف الوزارات 

املعنية ومع اللجنة الوطنية لالن�ضمام اإىل منظمة التجارة العاملية املوؤلفة من ممثلني عن 

القطاعني العام اخلا�س واملجتمع املدين. وت�ضّكل البعثة الدبلوما�ضية اللبنانية يف جنيف 

�ضلة الو�ضل الرئي�ضية مع منظمة التجارة العاملية.

كما وا�ضتفاد لبنان من م�ضاعدات تقنية من جهات دولية عديدة  ومن بينها الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة ومكتب �ضوؤون ال�ضرق الأدنى يف وزارة اخلارجية 

الأمريكية، م�ضروع مبادرة ال�ضراكة املتو�ضطية القت�ضاد ال�ضوي�ضرية )SECO( واملفو�ضية 

الأوروبية.

•  االجنازات

تتلخ�س االجنازات التي مّت حتقيقها مبا يلي:

•  اإقرار قانون حماية النتاج الوطني ومرا�ضيمه التطبيقية لتوفري الأدوات الكفيلة 
مبواجهة املمار�ضات ال�ضارة بالتجارة )الإغراق والدعم والتزايد يف الواردات(

• اإقرار قانون تدابري ال�ضحة وال�ضحة النباتية املتعلقة باحلجر النباتي
• اإ�ضدار قرار �ضادر عن وزير ال�ضناعة يق�ضي باإلغاء اإجازات ال�ضترياد غري املربرة

• اإلغاء اإجازات ا�ضترياد القمح وم�ضتقاته
• اإن�ضاء الهيئة الناظمة لالت�ضالت

• اإلغاء املمار�ضات التمييزية يف تطبيق ر�ضم ال�ضتهالك على التبغ
•  تعديل الر�ضوم الن�ضبية التي تفر�ضها غرف التجارة على ت�ضديق الفواتري واإ�ضدار 

�ضهادات املن�ضاأ

وقد اأقّر جمل�س الوزراء عدداً من القوانني واأحالها اإىل جمل�س النواب الإ�صدارها 

مبا يف ذلك:

• قانون التجارة الدولية والإجازات
• قانون �ضالمة الغذاء

• قانون احلجر البيطري
• قانون الر�ضوم والنماذج ال�ضناعية

• تعديل قانون حماية حق املوؤلف واحلقوق املجاورة حلق املوؤلف
• قانون العالمات التجارية

• قانون املناف�ضة

www.economy.gov.lb :متوفرة على املوقع االإلكرتوين

  تقارير
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 اإمتام درا�صة حول اأثر االن�صمام املرتقب على ثالث قطاعات 

اأ�صا�صّية

اأجرى م�ضروع دعم ان�ضمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية الذي ميوّله م�ضروع مبادرة 

ال�ضراكة املتو�ضطية وتنفذه �ضركة بوز األن هاملتون، درا�ضة حول التاأثريات املحتملة 

لن�ضمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية على ثالثة قطاعات اأ�ضا�ضّية وهي: ال�ضناعات 

الغذائية وخدمات النقل وال�ضحن الرّبي. تهدف الدرا�ضة  اىل تعزيز موقع لبنان يف 

املفاو�ضات اجلارية ودعم جهود وزارة القت�ضاد والتجارة يف  تهيئة املنتجني ومقدمي 

اخلدمات لالن�ضمام.

�ضدرت عن التقرير تو�ضيات متحورت مبعظمها حول امكانية ا�ضتفادة لبنان من الأحكام 

اخلا�ضة بالدول النامية ال�ضادرة عن جولة الدوحة خ�ضو�ضا فيما يتعلق بال�ضناعات 

الغذائية. الأمر الذي يوؤدي اىل ت�ضريع نفاذ ال�ضركات اللبنانية اإىل اأ�ضواق الت�ضدير 

ويوّفر لها يف الوقت عينه فر�ضًا اأكرب لتعزيز قدراتها التناف�ضية. اأّما على �ضعيد اخلدمات 

فاأ�ضارت التو�ضيات اإىل اأّن التحرير املنا�ضب لقطاع اخلدمات ل بّد واأن يوؤدي اإىل تعزيز 

الفعالية والنتاجية في�ضاهم بالتايل بنه�ضة قطاع اخلدمات املعنّي )قطاع النقل ح�ضب 

الدرا�ضة امل�ضار األيها اأعاله( و نه�ضة القت�ضاد ب�ضكل عام.

ويف هذا الإطار ا�ضتطلعت وزارة القت�ضاد والتجارة، بال�ضرتاك مع �ضركة بوز األن هاملنت 

راأي ما يقارب 145 �ضركة لبنانية حول انعكا�ضات الن�ضمام اىل منظمة التجارة العاملية. 

وقد اأجمع امل�ضاركون يف الدرا�ضة على اأن الن�ضمام قد يحدث، يف اأ�ضواأ احلالت، تاأثريات 

�ضلبّية طفيفة. وقد اأظهرت الدرا�ضة اأّن هذه ال�ضلبّيات ميكن تخطيها من خالل تعزيز 

فر�س النفاذ اإىل الأ�ضواق ل �ضّيما اإذا ترافق ذلك مع تنفيذ كافة بنود برنامج ال�ضالح 

القت�ضادي.

�صُتن�صر نتائج الدرا�صة بالتف�صيل يف العدد املقبل من هذه الن�صرة.

  تقارير

  وحدة منظمة التجارة العاملية يف وزارة االقت�صاد والتجارة

اإثر اعتماد اخلطة الرئي�ضية لالن�ضمام اإىل منظمة التجارة العاملية يف العام 2000، 

اأن�ضاأ جمل�س الوزراء وحدة يف وزارة القت�ضاد والتجارة تدعى وحدة منظمة التجارة 

العاملية مهمتها تن�ضيق كافة امل�ضائل املتعلقة بالن�ضمام اىل املنظمة. وقد اأنيطت بهذه 

الوحدة ال�ضالحيات التالية:

•  التن�ضيق مع اجلهات املعنية ل �ضّيما نقاط الت�ضال يف كافة الوزارات والتحّقق من 
اعداد الوثائق املطلوبة واإر�ضالها اإىل اأمانة �ضر منظمة التجارة العاملية.

•  التعاون مع القطاعني العام واخلا�س فيما يتعلق باملفاو�ضات كتوقيع التفاقيات 
اجلديدة وغريها من الأمور.

• مراقبة التطّورات يف امل�ضائل املتعلقة بالتجارة املحلية والدولية.
•  متابعة املفاو�ضات واإعداد الدرا�ضات التقييمية التي ت�ضاهم يف �ضنع القرار مبا يخدم 

م�ضلحة لبنان الوطنية والقت�ضادّية.

•  ال�ضراف على و/اأو اإعداد م�ضاريع قوانني متعلقة بالتجارة )قوانني جديدة وادخال 
تعديالت على القوانني القائمة(.

•  التن�ضيق مع اأمانة �ضّر منظمة التجارة العاملية يف ما يتعّلق بامل�ضاعدات التقنية ومع 
هيئة ت�ضوية النزاعات يف ما يتعّلق بامل�ضائل ذات ال�ضلة.

ويف مرحلة لحقة، تاأ�ّض�ضت اللجنة الوطنية لالن�ضمام اإىل منظمة التجارة العاملية بناء 

على قرار جمل�س الوزراء يف العام 2001. ت�ضّم اللجنة الوطنية جميع الوزارات املعنية 

بعملية الن�ضمام اإ�ضافة اإىل م�ضرف لبنان واحتاد غرف التجارة وال�ضناعة والزراعة 

وجمعّية ال�ضناعيني اللبنانيني واملنظمات غري احلكومية ذات الطابع التجاري اأو 

الإمنائي.

نقاط االت�صال يف الوزارت املعنية التابعة لّلجنة الوطنية املوجلة متابعة عملية 

االن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملية:

• املدير العام لوزارة ال�ضناعة
• املدير العام لوزارة الزراعة

• املدير العام للمجل�س الأعلى للجمارك
• ممثل عن وزارة املالية

• ممثلون عن �ضائر الوزارات بح�ضب احلاجة
• ممثلون عن القطاع اخلا�س
• ممثلون عن املجتمع املدين

ن�صرة �لـتـجــارة و�لـتـنـمـية • �أيار 2009 • �صفحة 3



  مقابالت

 ال�صّيد فادي عبود, رئي�س جمعّية ال�صناعيني اللبنانيني

 ن.ت.ت.: ما هو, براأيكم ك�صناعيني, الدور الذي تلعبه 

منّظمة التجارة العاملّية على �صعيد االأهداف اللبنانية 

التجارية والتنموية ؟

• ف.ع: نطمح اإىل بناء اقت�ضاد معا�ضر يرتكز على ال�ضفافية 

والإن�ضاف يف اإطار الإيفاء بالتزاماتنا ملنظمة التجارة العاملية 

واتفاقية ال�ضراكة بني لبنان والحتاد الأوروبي.  ول بّد لالن�ضمام اإىل منظمة التجارة 

العاملية اأن ير�ّضخ روح املبادرة الفردية والنفتاح التجاري يف لبنان. لالن�ضمام وقع 

اإيجابي على بع�س ال�ضناعيني و�ضلبي على البع�س الآخر. فال�ضناعيون الذين ينتجون 

�ضلعًا ت�ضتهلك الكثري من الطاقة يرزحون اأ�ضا�ضًا حتت �ضغوطات كبرية متار�ضها الدول 

العربية والآ�ضيوية امل�ضّدرة التي تدعم تكاليف النتاج مبا يف ذلك كلفة الطاقة والأرا�ضي 

ال�ضناعية والقرو�س.

 ن.ت.ت.: براأيك ما هي التغيريات ال�صرورية التي يجب اأن حتدث على ال�صعيدين 

املحلي والدويل لي�صتفيد لبنان من االن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملية؟

• ف.ع: تتمّتع منظمة التجارة العاملية ب�ضالحيات وا�ضعة ومع توّجه العامل اإىل العوملة اأكرث 

فاأكرث اأ�ضبحت قراراتها واأعمالها توؤّثر يف حياة املاليني. من امل�ضوؤوليات الأ�ضا�ضّية املرتّتبة 

على هذه املنظمة اإيجاد قواعد من�ضفة واتخاذ القرارات ب�ضكل �ضفاف و�ضامل. وقد اأّدت 

الأزمة املالية العاملية الأخرية اإىل طرح ت�ضاوؤلت جّدية حيال طريقة اإدارة منظمة التجارة 

العاملية حّتى الآن. اأّما على ال�ضعيد املحلي فما زال غياب ال�ضفافية ي�ضبب امل�ضاكل يف 

عملية التفاو�س. ول ميكن للحكومة اللبنانية ال�ضتمرار بت�ضجيع عملية التحرير التجاري 

يف حني حتمي الحتكار والوكالت احل�ضرية وتعجز عن اإخ�ضاع القطاع العام لإ�ضالحات 

جدّية.

 ن.ت.ت.: هل مل�صت بع�س هذه التغيريات على اأر�س الواقع؟

• ف.ع: اأحرز لبنان تقدمًا يف احلّد من انتهاكات امللكية الفكرية ولكن ينبغي بذل املزيد 

من اجلهود يف هذا املجال.

 ن.ت.ت.: ذكرت اأّن ممار�صات بع�س البلدان املجاورة للبنان تتعار�س مع جوهر 

اتفاقيات التجارة احلّرة التي وّقعتها. كيف ينبغي اأن يتفاعل لبنان مع هذا املو�صوع؟ 

• ف.ع: بالرغم من التفاقيات املوّقعة تطّبق كّل دولة ممار�ضات تدّر املنفعة على 

اقت�ضادها. وبالتايل على لبنان اأن ي�ضعى اإىل ما يفيد اقت�ضاده اأي�ضًا.

ما زالت دول عربية اأخرى تدعم الطاقة ول بّد من الإ�ضارة اإىل اأّن اجتماعات منظمة 

التجارة العاملية يف كانكون، املك�ضيك ويف الدوحة اعتربت دعم الوقود كنوع من الدعم 

املبا�ضر لل�ضناعات املحلية.

بينما مل جتد منظمة التجارة العاملية يف تو�ضياتها اأّي فرق بني الدول التي توؤمن الطاقة 

كاأحد املوارد الطبيعية والدول التي تدعم �ضناعاتها عرب بيع النفط وغريه من امل�ضتقات 

النفطية باأ�ضعار اأكرث تدنيًا من الأ�ضعار العاملية.

ة اإىل ال�ضناعات املحلية يف  وما يثري الهتمام اأي�ضًا اأن املواد الأولية ُتباع باأ�ضعار خمّف�ضّ

حني يتم ح�ضر حق ت�ضدير هذه املواد ب�ضركة النتاج عينها. ونتيجة لذلك ل ميكن �ضراء 

املواد الأولية من الدول املنتجة اإل من املنتج املحلي وهو بدوره غري خمّول ت�ضديرها اإل 

اإذا كانت م�ضّنعة. وهذا دليل وا�ضح على �ضيا�ضة خف�س الأ�ضعار لل�ضناعات املحلية وهو 

خرق فا�ضح لالتفاقية العربّية للتجارة احلّرة.

بالإ�ضافة اإىل ذلك مل حترتم بع�س الدول التزاماتها باإلغاء �ضهادات املن�ضاأ واملوا�ضفات 

وعوائق بريوقراطية اأ�ضا�ضّية اأخرى وعوائق النقل والر�ضوم املوازية ما ي�ضّبب بلبلة يف 

الأ�ضواق  ويجعل تدفق الب�ضائع �ضعبًا اإل يف اإجتاه واحد ل �ضيما نحو لبنان.

ول تقت�ضر الفروقات يف كلفة النتاج لدى الدول الأع�ضاء يف ال�ضوق العربية احلرة على 

الطاقة فهي ت�ضمل اإىل ذلك دعم �ضعر الأرا�ضي ال�ضناعية والتمويل وال�ضادرات وبيع 

املواد الأولية املدعومة املنتجة حمليًا للم�ضانع املحلية التي ت�ضّغل يدًا عاملة مدعومة.

 ن.ت.ت.: اأال ميكن اأن يوّفر االن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملية و�صيلة اإ�صافية 

حلل النزاعات عرب اآلّية ت�صوية النزاعات يف املنظمة بحيث ميكن اللجوء اإليها عند 

احلاجة؟

• ف.ع: اإكت�ضبت اآلية ت�ضوية النزاعات اخلا�ضة مبنظمة التجارة العاملية �ضمعة كواحدة 

من اأهّم واأجنح خ�ضائ�س نظام التجارة الدويل. يتّم اللجوء اإىل هذه الآلية لتتمكن الدول 

الأع�ضاء يف منظمة التجارة العاملية من تطبيق دقائق القانون الدويل على املمار�ضات 

احلمائية التي يّتبعها �ضركاوؤها التجاريون. ل جدل يف اأّن امكانية اللجوء اإىل هيئة ت�ضوية 

النزاعات اخلا�ضة مبنظمة التجارة العاملية �ضيوّفر حالًّ من�ضفًا واآليًة لت�ضوية اأي نزاع 

جتاري بني لبنان و�ضركائه التجاريني.

 ن.ت.ت.: ُيقال اإّن ال�صوق املحّلية عاجزة وحدها عن تلبية حاجات ال�صناعة املحلّية 

وذلك جّراء جمموعة عوامل خمتلفة. مبعنى اآخر, امل�صّدرون اللبنانيون بحاجة ما�ّصة 

اإىل العثور على اأ�صواق اأجنبّية حيث يكرث الطلب على ال�صلع املرتفعة القيمة. ما هو 

براأيك الدور الذي �صيلعبه ان�صمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية يف ا�صرتاتيجّية 

تنمية ال�صادرات؟

• ف.ع: �ضتوؤمن ع�ضوية منظمة التجارة العاملية البيئة املالئمة للمنتجني اللبنانيني 

لال�ضتفادة من الفر�س. لكن يرتّتب على املنتجني و�ضع ال�ضرتاتيجيات وتطبيقها مّما 

ي�ضكل عبئا على  ال�ضناعة اللبنانية التي تواجه اأ�ضا�ضًا مناف�ضة عاملية. لن تفاقم ع�ضوية 

منظمة التجارة العاملية هذه امل�ضكلة. ناأمل اأن يوؤمن الن�ضمام اىل منظمة التجارة العاملية 

معاملة غري متييزية لدى مرور الب�ضائع وال�ضاحنات اللبنانية عرب الرتانزيت يف اأرا�ضي 

الدول الأع�ضاء يف املنظمة واخ�ضاعها لر�ضوم معقولة ومن�ضفة. وناأمل اأي�ضًا اأن يوؤدي 

الن�ضمام اإىل زيادة راأ�ضمال ال�ضتثمار ونقل التكنولوجيا واملعرفة وتو�ضيع �ضبكات التوزيع 

للمنتجني اللبنانيني. وهذا كفيل بتح�ضني اأداء القت�ضاد اللبناين بكّليته حيث اأّن زيادة 

ال�ضادرات وال�ضتثمارات توؤّدي اإىل  تعزيز الن�ضاط القت�ضادي والنتاج وزيادة فر�س 

العمل.

يجب اأن يحتّل الن�ضمام اإىل منظمة التجارة العاملية �ضدارة العملية ال�ضيا�ضية واجلدل 

ال�ضيا�ضي اأي يجب اأن يناق�س املو�ضوع مطّوًل يف اأو�ضاط جمل�س الوزراء وجمل�س النواب 

والرئا�ضة كما يف داخل الهيئات القت�ضادية.

وال بّد لالن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملية اأن ير�ّصخ روح املبادرة 

الفردية واالنفتاح التجاري يف لبنان 

يجب اأن يحتّل االن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملية �صدارة العملية 

ال�صيا�صية واجلدل ال�صيا�صي
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يت�صمن هذا العدد مقابالت مع ممثلي عن جمتمع االأعمال. تهدف هذه املقابالت اإىل 

ت�صليط ال�صوء على احلاجات املتزايدة للقطاع اخلا�س واخلطوات التي ميكن اأن يقوم بها 

اأ�صحاب ال�صاأن مل�صاعدة لبنان على اال�صتفادة من تو�صيع عالقاته التجارية.



  ال�صيد غازي قريطم, رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة 
والزراعة يف بريوت وجبل لبنان

 ن.ت.ت.: ذكرت يف حديث �صابق اأّن االقت�صاد العاملي اجته 

نحو اقت�صاد اخلدمات بعد اأن كان اقت�صاد �صناعة وهو 

متجه االآن نحو اقت�صاد املعرفة واملعلومات. اأين ترى لبنان 

اليوم؟

• غ.ق.: اأوّد اأن اأو�ضح فكرة بروز املعرفة واملعلومات على 

�ضعيد القت�ضاد العاملي.  مما ل�ضك فيه، اأن حتقيق 

الرثوات يف العامل اأ�ضبح يرتكز اليوم على  تقدمي اخلدمات التي تعتمد على املعرفة 

واملعلومات. لكّن هذا ل يعني اأّن القطاعات الأ�ضا�ضّية كقطاعي ال�ضناعة اأو الزراعة 

�ضيختفيان اإذ اأّن القّوة القت�ضادّية لأي بلد رهن بتنّوع قطاعاته.

اأّما يف لبنان فلطاملا ا�ضتاأثر قطاع اخلدمات بحّيًز كبرًي من الدخل القومّي على الرغم 

من اأّننا نتمّتع بقطاعي زراعة و�ضناعة قوّيني وحيوّيني. اإ�ضافة اإىل اأّن لبنان يواكب 

جيدًا تطّور اخلدمات القائمة على املعلومات واملعرفة.

 ن.ت.ت.: يدعو بع�س كبار املحّللني االقت�صاديني يف لبنان اإىل وجوب الرتكيز 

جمدداً على القطاعني ال�صناعي والزراعي–مبعنى اآخر ينّددون باالعتماد على 

قطاعي املعرفة واملعلومات. ما هو براأيك وقع ذلك على اأهداف التنمية يف لبنان؟

• غ.ق.: ل يتناق�س تطوير خدمات ترتكز على املعرفة واملعلومات مع تطوير قطاعي 

ال�ضناعة والزراعة بل على العك�س ي�ضكل ذلك عامال اأ�ضا�ضيا يف منّوها. فعلى �ضبيل 

املثال ت�ضّكل التنمية والأبحاث اإحدى ركائز القطاع ال�ضناعي وهي ت�ضّب �ضمن 

مفهوم املعرفة. تكرث الأمثلة على ذلك ومن بينها الخرتاعات اأو اأنظمة الإدارة يف 

جمال ال�ضناعة اأو تطوير نباتات جديدة يف جمال الزراعة. فالقيمة امل�ضافة يف 

قطاعي ال�ضناعة والزراعة ترتفع مع ارتفاع كّمية املعرفة املدخلة اإليهما.

ترتدي ال�ضيا�ضات ال�ضناعية والزراعية يف لبنان اأهمّية كربى. ثّمة اأ�ضواق اأ�ضا�ضّية 

يف ال�ضناعة تعطي قيمة م�ضافة وتدعم ال�ضادرات. اإ�ضافة اإىل اأّن بع�س القطاعات 

الفرعّية كالأغذية الزراعّية والتغليف اأ�ضا�ضّي لال�ضتهالك املحّلي. علينا ال�ضعي اإىل 

اقت�ضاد متوازن واإىل منّو قائم على التوازن بني خمتلف القطاعات.

 ن.ت.ت. ما هو براأيك دور التجارة الدولية يف بلد يعتمد على اال�صترياد مثل 

لبنان؟ وما فائدة لبنان من االن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملية؟

• غ.ق.: يتمّتع لبنان بنظام تبادل جتاري منفتح ن�ضبيًا ول �ضّك يف اأّن الن�ضمام 

اإىل منظمة التجارة العاملية �ضيدّر املنافع على البالد و�ضيفتح اأ�ضواقًا جديدة لأّن 

امل�ضّدرين اللبنانيني �ضوف ي�ضتفيدون من معاملة البلدان الأكرث رعاية للنفاذ اإىل 

اأ�ضواق الدول الأع�ضاء يف منظمة التجارة العاملية.

و�ضن�ضتفيد كذلك من احلماية القانونية يف حالت مكافحة الإغراق وكذلك من 

اآلية ت�ضوية النزاعات. اأّما على ال�ضعيد الداخلي فال�ضتعداد لالن�ضمام يعطي دفعًا 

لإ�ضالح الإطار القانوين. واأخريًا �ضيمنح الن�ضمام لبنان فر�ضة اأكرب جلذب املزيد 

من ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�ضرة.

 ن.ت.ت.: براأيك ما هي التغيريات ال�صرورية التي يجب اأن حتدث على 

ال�صعيدين املحلي والدويل لي�صتفيد لبنان من االن�صمام اإىل منظمة التجارة 

العاملية؟ وهل  مل�صت بع�س هذه التغيريات على اأر�س الواقع؟

• غ.ق.: القت�ضاد اللبناين بحاجة اإىل عدد من الإ�ضالحات الأ�ضا�ضّية ملمار�ضة 

الأعمال يف بيئة �ضليمة، وقانون املناف�ضة الذي رفع اإىل جمل�س النواب خري دليل على 

ذلك. ل�ضوء احلّظ اأرجئت الإ�ضالحات الداخلية يف ال�ضنوات الأخرية ب�ضبب الو�ضع 

ال�ضيا�ضي املتوّتر. ناأمل اأن ي�ضتاأنف العمل الآن بعد اأن عادت املوؤ�ض�ضات اللبنانية 

ملزاولة ن�ضاطاتها.

على ال�ضعيد الدويل: يجب اأن تعي الدول الأع�ضاء التي تفاو�س لبنان اخل�ضائ�س 

التي متيزه. فالر�ضوم اجلمركية على ال�ضلع منخف�ضة جدًا يف لبنان لكن يجب اأن 

حتمي هذه الر�ضوم  عددًا كبريًا من ال�ضلع ال�ضرورّية لالقت�ضاد.

 ن.ت.ت.: بالعودة اإىل ال�صيا�صات ال�صناعية, ُيقال اإّن ال�صوق املحّلية عاجزة 

وحدها عن تلبية حاجات ال�صناعة املحلّية وذلك جّراء جمموعة عوامل خمتلفة. 

مبعنى اآخر, امل�صّدرون اللبنانيون بحاجة ما�ّصة اإىل العثور على اأ�صواق اأجنبّية حيث 

يكرث الطلب على ال�صلع املرتفعة القيمة. ما هو براأيك الدور الذي �صيلعبه ان�صمام 

لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية يف ا�صرتاتيجّية تنمية ال�صادرات؟

• غ.ق.: يف الواقع ترّكز غرفة التجارة وال�ضناعة والزراعة يف بريوت �ضاأنها �ضاأن 

منظمات اقت�ضادية لبنانية اأخرى على احلاجة اإىل تنمية ال�ضادرات ودعمها. من 

هذا املنطلق رفع اإىل جمل�س النواب اقرتاح لإن�ضاء هيئة تعزيز ال�ضادرات. كّلنا ثّقة 

باأّن ان�ضمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية جزء مهّم جدًا من ا�ضرتاتيجّية تنمية 

ال�ضادرات. اإ�ضافة اإىل ذلك اإّن حترير قطاع خدمات كقطاع النقل مثاًل �ضي�ضّب 

ب�ضكل غري مبا�ضر يف م�ضلحة امل�ضّدرين اللبنانيني.

  مقابالت

ال يتناق�ض تطوير خدمات ترتكز على املعرفة واملعلومات مع تطوير 

قطاعي ال�صناعة والزراعة بل على العك�ض ي�صكل  ذلك عامال اأ�صا�صيا يف منّوها 

يجب اأن تعي الدول االأع�صاء التي تفاو�ض لبنان اخل�صائ�ض التي 

متيزه.
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 ال�صّيد �صليم زعني, رئي�س غرفة التجارة اللبنانية-االأمريكّية

 ن.ت.ت.: يبدو اأّن االقت�صاد العاملي اجته نحو اقت�صاد 

اخلدمات بعد اأن كان اقت�صاد �صناعة وهو متجه االآن نحو 

اقت�صاد املعرفة واملعلومات. اأين ترى لبنان اليوم؟

• �س.ز.: بالتاأكيد، من الطبيعي اأن يّتجه اأي اقت�ضاد بعيدًا 
عن القت�ضاد القائم على ال�ضناعة واخلدمات يف هذه 

املرحلة ويف ظل ثورة التكنولوجيا املحتمة اليوم. وي�ضلك 

لبنان امل�ضار الطبيعي مع التم�ّضك باقت�ضاد اخلدمات الذي لطاملا �ضّكل نقطة قوته.

لكن براأيي ، وعلى الرغم من ذلك يتجه لبنان نحو العتماد على قطاع املعلومات واملعرفة 

ل �ضيما واأّن املوارد الب�ضرية متوفرة وت�ضكل اأ�ضا�ضا لقطاع تكنولوجيا معلومات قوي  باإدارة 

بع�س اأهم �ضركات �ضناعة الرباجميات التي تهدف اىل الت�ضدير.

 ن.ت.ت.: يدعو بع�س كبار املحّللني االإقت�صاديني يف لبنان اإىل وجوب الرتكيز 

جمدداً على القطاعني ال�صناعي والزراعي – مبعنى اآخر ينّددون بالنزعة باجّتاه 

االعتماد على قطاعي املعرفة واملعلومات. ما هو براأيك وقع ذلك على اأهداف التنمية 

يف لبنان؟

• �س.ز.: تعزيز قطاعي الزراعة وال�ضناعة ل يعني بال�ضرورة اأّن لبنان عاجز عن التوجه 
يف الوقت عينه نحو اقت�ضاد قائم على املعرفة ويجب اأّل ي�ضّكل هذا يف اأّي وقت من 

الأوقات عائقًا اأمام تنمية قطاع املعرفة واملعلومات وتطبيق التكنولوجيات اجلديدة. ل 

يفرت�س اأن يلغي قطاع الآخر ل بل التعاون هو احلّل اإذ اأّن الرتكاز على قطاع تكنولوجيا 

معلومات متني و�ضليم ي�ضاهم يف منو القطاعات الأخرى ويعززها. يجب اأن حتدد اأهداف 

لبنان التنموّية الطاحمة اإىل مواكبة النزعة العاملية نحو املعرفة واملعلومات مبا يتوافق مع 

نقاط القّوة املوجودة اأ�ضا�ضًا يف لبنان ل العك�س.

 ن.ت.ت.: ما هو براأيك دور التجارة العاملية يف بلد يعتمد كثرياً على اال�صترياد مثل 

لبنان؟ وما فائدة لبنان من االن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملية؟

• �س.ز.: لطاملا اعتمد لبنان على الواردات نظرًا اإىل عجز �ضلعنا الزراعية وال�ضناعية 
عن تلبية الطلب املحلي ونظرًا اإىل تعط�س 

اللبنانيني الدائم اإىل اأحدث ال�ضلع 

والخرتاعات واخلدمات و�ضعيهم اإىل مواكبة 

اآخر البتكارات الدولية. وهذه �ضفات ثابتة 

لدى اللبنانيني ل تتغرّي مع ان�ضمام لبنان اإىل 

منظمة التجارة العاملية. �ضيوّفر الن�ضمام 

منفذًا جديدًا للخدمات اللبنانية واملنتجات 

ال�ضناعية والرباجميات كما و�ضيفتح جميع 

الأ�ضواق الدولية اأمام املنتجات اللبنانية. 

و�ضتتمكن اأ�ضواق لبنان املفتوحة اأ�ضا�ضًا 

للتجارة الدولية من النفاذ اإىل الأ�ضواق 

الدولية املغلقة. اإّن لبنان هو الرابح ل حمالة 

يف هذه املعادلة.

 ن.ت.ت.: براأيك ما هي التغيريات ال�صرورية التي يجب اأن حتدث على ال�صعيدين 

املحلي والدويل لي�صتفيد لبنان من االن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملية؟

• �س.ز.: ل بّد من اأن تطال تغيريات جذرية عقلّية العاملني يف جمال التجارة الدولية 
والت�ضدير. وتكمن احلاجة امللّحة يف اإدخال تغيريات وحت�ضينات على القوانني وتطبيق 

هذه القوانني.

والأهّم اإجراء اإ�ضالح ت�ضريعي يف ما يتعّلق بقوانني ال�ضتثمار وامللكية الفكرية وامل�ضاواة 

اأمام القانون والق�ضاء على الف�ضاد. كما من ال�ضروري اعتماد ال�ضفافية وتب�ضيط 

املعامالت كاعطاء اإجازات ال�ضترياد/الت�ضدير وتاأ�ضي�س �ضركات جديدة والأهم من 

ذلك اجراءات اإقفال ال�ضركات على �ضبيل املثال. طراأت بع�س التغيريات على �ضعيد 

الإجراءات اجلمركية ولكن ينبغي حتقيق املزيد.

  ن.ت.ت.: بالعودة اإىل ال�صيا�صات ال�صناعية, ُيقال اإّن ال�صوق املحّلية عاجزة وحدها 

عن تلبية حاجات ال�صناعة املحلّية وذلك جّراء جمموعة عوامل خمتلفة. مبعنى اآخر, 

امل�صّدرون اللبنانيون بحاجة ما�ّصة اإىل العثور على اأ�صواق اأجنبّية حيث يكرث الطلب 

على ال�صلع املرتفعة القيمة. ما هو براأيك الدور الذي �صيلعبه ان�صمام لبنان اإىل 

منظمة التجارة العاملية يف ا�صرتاتيجّية تنمية ال�صادرات؟

• �س.ز.: جمددًا، اإّن منظمة التجارة العاملية هي نافذتنا اإىل العامل و�ضوف ت�ضّهل النفاذ 
�ّس ال�ضناعة اللبنانية  اإىل اأ�ضواق الت�ضدير، ولكن يجب اأن ترّكز ا�ضرتاتيجّيتنا على تخ�ضّ

باإنتاج �ضلع رفيعة امل�ضتوى ل بانتاج �ضلع مماثلة ل�ضلع يتم انتاجها يف اأ�ضواق تناف�ضية. 

�ضة اإ�ضافة اإىل حت�ضني اخلدمات  فقّوتنا اإمّنا تكمن يف ال�ضناعة والقيم امل�ضافة املتخ�ضّ

لناحية التكنولوجيات اجلديدة.

اإّن منظمة التجارة العاملية هي نافذتنا اإىل العامل و�صوف ت�صّهل النفاذ 

اإىل اأ�صواق الت�صدير

  مقابالت

يجب اأن حتدد اأهداف لبنان التنموّية الطاحمة اإىل مواكبة النزعة العاملية 

نحو املعرفة واملعلومات مبا يتوافق مع نقاط القّوة املوجودة اأ�صا�صًا يف لبنان ال 

العك�ض.
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 تعزيز وزارة االقت�صاد والتجارة حلماية االنتاج الوطني
 يف لبنان

يف كانون الأّول 2008 عقدت وزارة القت�ضاد والتجارة بالتعاون مع م�ضروع دعم ان�ضمام 

لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية الذي ميوّله م�ضروع مبادرة ال�ضراكة املتو�ضطية وتنفذه 

�ضركة بوز األن هاملتون، حلقتني درا�ضيتني حول مبادئ القانون اللبناين واّتفاقيات منظمة 

التجارة العاملية يف ما يتعّلق مبكافحة الإغراق والدعم والر�ضوم التعوي�ضية والتدابري 

الوقائية. اأعّدت احللقة الدرا�ضّية الأوىل لأع�ضاء هيئة التحقيق اأّما احللقة الدرا�ضّية 

الثانية فا�ضت�ضافت جمموعة من ال�ضناعيني.

دخل نظام حماية النتاج الوطني يف لبنان حيز التنفيذ عندما اأقّر جمل�س النواب قانون 

حماية النتاج الوطني يف 8 كانون الأول 2006. يهدف هذا القانون اإىل معاجلة ال�ضرر 

املحّدد الناجم عن الإغراق والدعم والتزايد يف الواردات.

ولقد دخل املر�ضوم ال�ضرتاعي رقم 1204 حيز التنفيذ يف 3 ني�ضان 2008 وبهذا اأ�ضبحت 

الت�ضريعات اللبنانية التي ترعى حماية النتاج الوطني متوافقة ب�ضكل كامل مع مبادئ 

منظمة التجارة العاملية ومع اأف�ضل املعايري الدولّية واملمار�ضات املطّبقة يف جمال حماية 

النتاج.

ت املادة الرابعة من قانون حماية النتاج الوطني على تاأليف هيئة حتقيق موجلة  ن�ضّ

بالتحقيق يف حالت الإغراق والدعم والتزايد يف الواردات. تتاألف هيئة التحقيق من مدير 

عام وزارة القت�ضاد والتجارة )من�ضقًا( ومدير عام وزارة ال�ضناعة ومدير عام وزارة 

الزراعة ومدير عام اجلمارك. وقد اأن�ضئ يف وقت لحق جهاز حماية النتاج الوطني 

يف وزارة القت�ضاد والتجارة وي�ضّم حاليًا خرباء اقت�ضاد وقانون يعملون ح�ضريًا على 

التحقيق يف ال�ضكاوى.

اأّما دعم  العادية.  يقل عن قيمته  ب�ضعر  لبنان  اإىل  “الإغراق” هو ت�ضدير منتج ما 
الواردات فهو تقا�ضي ال�ضركات امل�ضّدرة م�ضاهمة مالّية حمّددة لقاء املنتج املباع يف 

ال�ضوق اللبنانية. اأما تزايد الواردات هو ت�ضدير منتجات بكميات متزايدة وغري متوقعة 

اىل لبنان حتدث )اأو تهّدد باإحداث( �ضررًا كبريًا على ال�ضناعة اأو الزراعة اللبنانية.

ت�ضعى احلكومة اللبنانية لتوفري املزيد من الدعم من اأجل تعزيز قدرات هيئة التحقيق 

وجهاز حماية النتاج الوطني املنوط بهما تطبيق اجراءات املعاجلات التجارية وذلك 

ا�ضتعدادا لنفتاح الأ�ضواق العاملية. اإىل ذلك ينبغي زيادة املوارد الب�ضرية واملادية كتعزيز 

قاعدة البيانات التجارية ومكتبة املعلومات وذلك بهدف توفري البيانات التي يجب على 

املنتجني اللبنانيني ارفاقها بال�ضكوى.

ملزيد من املعلومات الرجاء مرا�صلة هيئة التحقيق على عنوان الربيد االإلكرتوين التايل: 

traderemedies@economy.gov.lb

  اآخر امل�صتجدات
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 دور نقاط اال�صتعالم وهيئة التبليغ يف تطوير املوا�صفات 
اللبنانية املتعلقة بالتجارة

تعمل وزارة القت�ضاد والتجارة حاليًا مع الأطراف املعنية يف لبنان على اللتزام مببدئي 

ال�ضفافية والعلنّية املن�ضو�س عليهما يف التفاق ب�ضاأن احلواجز الفنية اأمام التجارة 

والتفاق ب�ضاأن تدابري ال�ضحة وال�ضحة النباتية. 

يق�ضد مببداأ ال�ضفافية وفق مبادئ منظمة التجارة العاملية، و�ضع ال�ضيا�ضات واملمار�ضات 

التجارية واآلية ا�ضدارها مبتناول اجلمهور ب�ضكل ميّكنه من الطالع عليها وتوّقعها.

يف ت�ضرين الثاين 2008 عقدت وزارة القت�ضاد والتجارة  بالتعاون مع م�ضروع دعم 

اإن�ضمام لبنان اىل منظمة التجارة العاملية الذي تنفّذه �ضركة بوز األن هاملنت وميّوله 

م�ضروع مبادرة ال�ضراكة الأمريكية املتو�ضطية، حلقة درا�ضية حول متطّلبات ال�ضفافّية وفقًا 

لتفاقيتي العوائق الفنية للتجارة وتدابري ال�ضحة وال�ضحة النباتية. �ضّمت هذه احللقة 

ممثلني عن الوزارات املعنية وموؤ�ض�ضات الأبحاث وهيئات ال�ضتثمار ومنظمات اأخرى لو�ضع 

برنامج عمل يهدف اىل تعزيز قدرات نقاط ال�ضتعالم وهيئات التبليغ يف لبنان وفعاليتها.

هذا و�ضي�ضار اىل اقرار م�ضروع قانون يرعى املوا�ضفات واآخر يرعى القواعد الفنية 

ي�ضمالن امل�ضائل املت�ضلة ب�ضالمة الغذاء وتدابري ال�ضحة احليوانية والنباتية. 

�ضتعهد اىل نقاط ال�ضتعالم مهمة ادارة نظام للمعلومات ب�ضاأن ال�ضروط الفنية املفرو�ضة 

على املنتجات اللبنانية، ول ت�ضتدعي هذه النقاط اخلربات الفنية يف جميع املجالت نظرا 

اىل تنّوع القطاعات وت�ضّعبها وباإمكانها التما�س امل�ضاعدة من اجلهات احلكومية الأخرى 

لدى اإعداد الأجوبة على الطلبات التي تقّدم اليها. 

تتبع نقطة ال�ضتعالم ب�ضاأن القواعد الفنية ملركز املعلومات يف موؤ�ض�ضة املقايي�س 

واملوا�ضفات اللبنانية - ليبنور. ان ليبنور هي اجلهة الوحيدة يف لبنان املخّولة ا�ضدار 

املوا�ضفات الوطنية. وقد و�ضعًت ما يقارب 1600 موا�ضفة للمنتجات يف خمتلف 

القطاعات: ال�ضناعات الغذائية واملنتجات الكيميائية والبناء والقطاعات امليكانيكية 

والإلكرتونية والإلكرتوميكانيكية. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن )ليبنور( قد اعتمدت مدّونة 

املمار�ضات ال�ضليمة ال�ضادرة عن منظمة التجارة العاملية ب�ضاأن اعتماد املوا�ضفات 

وتطبيقها. ملزيد من املعلومات ميكن الإطالع على موقع )ليبنور( الإلكرتوين.

تلعب وزارة الزراعة دور نقطة ال�ضتعالم يف ما يتعّلق بتدابري ال�ضحة وال�ضحة النباتية 

وهي بحاجة اإىل املزيد من الدعم وامل�ضاعدات التقنية لتفعيل عمل نقطة ال�ضتعالم لديها. 

يف هذه الأثناء، ت�ضرف هيئة التبليغ على م�ضاريع القواعد الفنية وعملية اإقرارها وعلى 

اإجراءات تقييم املطابقة وتتكّفل باإبالغها اإىل اأمانة منظمة التجارة العاملية.  تدر�س 

احلكومة يف الوقت احلايل املوقع الأن�ضب لهيئة التبليغ.

وبعد اإن�ضاء هاتني الهيئتني �ضين�ضم لبنان اإىل �ضبكة عاملّية ت�ضمل امل�ضّدرين والهيئات 

الناظمة واجلهات املعنية الأخرى لتبادل املعلومات حول الإجراءات، التي �ضيكون هدفها 

احلر�س على اأّل ت�ضّكل الإجراءات اأّي عائق اأمام التجارة واأن تعّزز قدرة لبنان التناف�ضية 

يف الأ�ضواق العاملية.

 ملزيد من املعلومات ميكن مرا�صلة )LIBNOR( على عنوان الربيد االإلكرتوين:

)libnor@libnor.org( اأو مرا�صلة ق�صم تدابري ال�صحة وال�صحة النباتية يف وزارة 
)spsep@agriculture.gov.lb( الزراعة على عنوان الربيد االإلكرتوين

  اآخر امل�صتجدات

  انعقاد االجتماع ال�صاد�س لفريق العمل �صمن اإطار مفاو�صات 
االن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملية

تراأ�س الوزير حممد ال�ضفدي الوفد الر�ضمي الذي مثل لبنان يف املفاو�ضات الثنائية  

واملتعددة الأطراف التي عقدت يف جنيف بني 24 و 27 �ضباط 2009. وقد �ضّم الوفد 

15 ع�ضوا ميثلون الوزارات واملوؤ�ض�ضات الأ�ضا�ضية التي توؤلف اللجنة الوطنية لن�ضمام 

لبنان اىل منظمة التجارة العاملية، بال�ضافة اىل ممثلني عن القطاع اخلا�س.

ت�صدر ن�صرة التجارة والتنمية عن وحدة منظمة التجارة العاملية يف وزارة االقت�صاد والتجارة. 

الرجاء اإر�صال التعليقات واالأ�صئلة اإىل العنوان التايل:

وزارة االقت�صاد والتجارة • وحدة منظمة التجارة العاملية

مبنى اللعازرية - ق�صم 2 ب - الطابق ال�صاد�س

�صارع مري جوال, با�صورة • و�صط بريوت التجاري, لبنان

هاتف: 961.1.982.294+ مق�صم 1611 • فاك�س: 961.1.982.297+

amackie@economy.gov.lb :بريد اإلكرتوين

www.economy.gov.lb :موقع اإنرتنت
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